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Adoptând documente de o excepțională 
însemnătate pentru progresul economic 
și social al patriei, sub semnul unității 

indestructibile in jurul partidului, 
al secretarului său general, 
ieri și-a încheiat lucrărilePLENARA COMITETULUI CENTRAI Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,Avind în vedere importanța problemelor aflate pe ordinea de zi, doresc să mă opresc, de la început, asupra cîtorva dintre ele, care con*  sider că ar trebui să stea in atenția plenarei, a activității noastre viitoare.Plenara Comitetului nostru Central dezbâte planul dezvoltării e- conomico-sociale pe 1986 și alte probleme importante privind societatea noastră socialistă. Ne aflăm la sfîrșitul ultimului an al cincinalului 1981—1985, care a asigurat — chiar în condițiile grele e- conomice internaționale și ale unor contradicții interne in dezvoltarea diferitelor ramuri ale e- conomiei naționale — înfăptuirea planurilor de ridicare a patriei noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare și creșterea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor.încă la Congresul al XII-lea și, apoi, la Conferința Națională din 1982, am atras atenția că cincinalul 1981—1985 va trebui să fie o perioadă de consolidare a cuceririlor realizate. în deceniul anilor ’70—’80 am înaintat pe un. front larg, am străbătut un drum lung în înfăptuirea obiectivelor strategice și, de aceea, trebuie să avem în vedere consolidarea a ceea ce am cucerit și crearea condițiilor pentru a trece la o nouă ofensivă — ca să mă exprim în termeni militari .— privind dezvoltarea patriei noastre în viitor.Se poate spune că, în linii generale, am realizat obiectivele pe care ni le-am propus. Am reușit nu numai să consolidăm ceea ce am realizat în perioada anterioară, dar și șă înaintăm — este a- devărat, într-un ritm mai încet — șă continuăm înaintarea privind dezvoltarea patriei noastre și înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în perioada anilor 1981—1985, producția netă a crescut într-un ritm anual de peste . 6 la sută, fiind cu 36 la Sută mai mare față de 1980. Venitul național a sporit, în aceeași perioadă, cu aproa-. pe 6 la sută, fiind cu peste 32 Ia sută mai mare față de 1980. Producția industrială marfă a crescut în cincinalul pe care il încheiem în acest an într-un ritm anual de pesta 4 Ia sută, iar producția agricolă de circa 2,5 la sută.Și în cel de-al șaptelea cincinal am alocat circa 29 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare, investițiile crescînd. pe întregul cincinal, cu aproape 8 Ia sută. S-au dezvoltat in mod corespunzător toate ramurile economiei naționale.Este necesar să subliniez, de. asemenea, succesele obținute în această perioadă în domeniul cercetării, învățămîntului și culturii — factori de însemnătate deosebită în asigurarea progresului general al patriei noastre socialiste.în acest cincinal, volumul comerțului . exterior a -crescut cu peste 29 la .sută, într-un ritm anual de peste 5 la, sută, din care exportul cu circa 9 Ia sută, iar importul cu 1,5 la sută anual.

A crescut productivitatea muncii cu peste 16 la sută, s-au redus cheltuielile materiale și de producție, asigurînd o creștere mai bună a eficienței economiei naționale.
și Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în noul cincinal, țara noastră

dere și să fie create condițiile pentru afirmarea cu mai multă putere a principiilor comuniste- în viața societății noastre. Toate a- cestea presupun realizarea unei
producției nete cu 15 lă sută, iar a producției agricole cu 6—7 la sută.Doresc să atrag atenția că, ți- nînd seama de unele nerealizăriConsider că trebuie să subliniez în mod deosebit creșterea retribuției reale a oamenilor muncii cu circa 8 la sută pe întregul cincinal, iar a veniturilor țărănimii cu peste 12 la sută. în cincinalul pe care îl încheiem în acest an, desfacerea de mărfuri, în prețuri comparabile, a crescut cu peste 8 la sută, iar serviciile către , populație, cu aproape 60 la sută.Pe baza datelor, a realităților de netăgăduit, se poate spune, cu îndreptățită mîndrie, că, în acest cincinal, învingînd multe greutăți, societatea noastră socialistă a înregistrat progrese în toate domeniile de activitate. Toate acestea demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru, care aplică în mod creator adevărurile și legitățile generale la condițiile concrete din România, asigurînd înaintarea fermă a patriei noastre pe calea socialismului, spre comunism. (Aplauze puternice, îndelun

gate).■ Trebuie să spunem însă deschis, în fața partidului și a întregului popor, că, chiar în condițiile din cincinalul 1981—1985, puteam să obținem rezultate mai bune. Pe lingă cauzele generale, s-au manifestat și o serie de lipsuri serioase în organizarea producției și în folosirea în bune condiții a capacităților de producție și a forței de muncă. Nu toate conducerile ministerelor și ale celorlalte organe centrale au acționat cu întreaga răspundere în îndeplinirea sarcinilor pe care le-au avut. De asemenea, s-au manifestat multe lipsuri în activitatea consiliilor oamenilor muncii din centrale și unități.Acum, la încheierea actualului cincinal, este necesar să tragem toate concluziile- din activitatea desfășurată și să luăm măsurile necesare pentru lichidarea stărilor de lucruri negative și îmbunătățirea activității în toate domeniile.Consider că dispunem de tot ce este necesar și, mai cu seamă, avem un partid puternic, o clasă muncitoare care își îndeplinește în bune condiții misiunea istorică de clasă conducătoare a societății, o țărănime și o intelectualitate care își îndeplinesc în condiții bune .sarcinile pe care le au în toate domeniile. De aceea, avem deplina încredere că vom putea trece la realizarea noului cincinal în condiții bune, garanția că vom realiza hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Planul pe 1986 marchează trecerea. la cel de-al 8-lea cincinal și intrarea României într-un stadiu superior de -dezvoltare' ecoriomico- socială. i■ în centrul întregii'.activități stau hotărîrile Congresului al XIII-lea
trebuie să treacă de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la stadiul de țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic și social, iar în anul' 20’00 să devină o țară multilateral dez- yoltată din .toate punctele de ‘ ve-;

noi calități a muncii și vieții întregului nostru popor.Parte integrantă a celui de-al 8-lea cincinal, planul unic de dezvoltare economico-socială pe 1986' prevede creșterea producției mar-', fă. industriale cu 8—9 la sută, a.
din acest an, indicii de dezvoltare în primul an al noului cincinal, sînt ceva mai mari decît prevede-' rile din planul cincinal 1986—1990. Va trebui însă să -luăm toate'«răsurile pentru a realiza, idin primul an,. un ritm mai: înalt > de. dezvol-.

tare, creînd astfel toate condițiile necesare pentru ca, în următorii ani și întregul cincinal viitor, să realizăm indicii de dezvoltare stabiliți de Congresul al XIII-lea al partidului.Vom pune un accent deosebit pe trecerea de la dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă — obiectiv pe care l-am început, de altfel, încă din cel de-al 7-lea cincinal și la realizarea unei calități superioare a întregii noastre activități.O atenție deosebită trebuie să se acorde, de către toate unitățile și ministerele, ridicării calității și nivelului tehnic al producției. Să se acționeze cu toată hotărârea pentru întărirea controlului de calitate, pentru organizarea corespunzătoare a standurilor de probă și toate celelalte aparate de măsură și control necesare, astfel încît nici un produs să nu mai iasă din vreo uzină fără a corespunde cerințelor de calitate și fără să fie de nivelul tehnic stabilit prin planurile de dezvoltare, prin programul tehnic și de cercetare, în raport cu cerințele economiei naționale și ale exportului.Și în 1986, în întregul cincinal 1986—1990, se va acorda, în continuare, o atenție deosebită dezvoltării economico-sociale echilibrate a tuturor județelor țării. Producția totală minimă pe fiecare județ va fi, în 1990, de circa 80 mii lei pe locuitor, din care producția industrială de 50 mii lei.Este bine cunoscut că orientarea spre dezvoltarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriul patriei noastre a dus la înflorirea tuturor județelor, a sute și sute de localități, la crearea de noi platforme industriale, Ia asigurarea condițiilor pentru realizarea în făpt ’â adevăratei' egalități' m drepturi între toți oamenii muncii, între toți cetățenii patriei, pentru accesul la toate cuceririle civilizației socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Una din problemele cele mai importante ale planului pe anul viitor o reprezintă energia'. Ne-am confruntat, în ultimii ani, cu o serie de greutăți — și continuă să mai existe o serie de lipsuri în domeniul energetic. Dispunem de capacități de producție energetică în stare să asigure energia necesa- ’ră. Din păcate, centralele pe cărbune nu lucrează în mod corespunzător, iar hidrocentralele, datorită secetei, lucrează cu un minus de cel puțin 1 000 MW putere instalată zilnic. în ultimul timp am luat o serie de măsuri pentru a asigura energia necesară, pro- ducînd mai multă energie pe hidrocarburi. Aceasta a necesitat și importuri suplimentare de petrol.Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a programului energetic, pentru buna funcționare a centralelor electrice și, îndeosebi, a celor pe cărbune. Nu doresc 'să intru în amănunte. Am discutat aceste probleme și cu consiliul de conducere al ministe-

rului, cu comitetele județene de partid și se pare adoptate au dat și dau rezultate satisfăcătoare. Trebuie să intensificăm însă activitatea pentru ca, în următoarele luni, în această iarnă, să nu mai avem probleme cu energia — unui consum siri raționale gie. 'Trebuie să pentru a asigura intrarea în funcțiune a primei centrale electrice atomice și a tuturor celorlalte centrale electrice pe cărbune sau hidro, care sînt în construcție.Se impune să pînă la sfîrșitul anului viitor, să asigurăm tot ce mă refer 1a punerile în funcțiune — pentru a soluționa în mod corespunzător problemele asigurării energiei pentru activitatea de producție și. pentru satisfacerea tuturor celorlalte necesități.Este necesar ca, în toate sectoarele, să se acționeze cu mai multă răspundere pentru aplicarea de noi tehnologii privind reducerea consumurilor energetice, care continuă să fie încă foarte mari. De altfel, doresc să subliniez, și la plenară, faptul că, pe unitatea de venit național, consumăm aproape de două ori mai multă energie în comparație cu o serie de țări dezvoltate. A- ceasta înseamnă că avem consumuri mari, că gradul de valorificare a materiilor prime nu este corespunzător.Sînt necesare, de asemenea, măsuri ferme în domeniul minier, pentru realizarea producției de cărbune, de bună calitate. în mod deosebit trebuie să se asigure realizarea programului pentru cărbunele cocsificabil. Se impune, de a- șemenea, să.se.ia. tbate măsurile în vederea realizării planului și în celelalte domenii din industria minieră, privind diferite minereuri și substanțe utile. De asemenea, se impun măsuri hotărîte pentru realizarea planului de extragere a petrolului, pentru creșterea gradului de recuperare.în ambele sectoare — minier și petrolier — sînt necesare măsuri mai hotărîte în vederea întăririi ordinii și disciplinei, aplicării ferme a noului sistem de retribuție, a acordului global, organizării corespunzătoare a întregii activități. Dispunem de capacități de producție, de mijloacele tehnice necesare pentru a realiza în bune condiții prevederile planului în ambele sectoare.Răspunderi foarte mari revin metalurgiei, chimiei materialelor de asigurarea bazei prime și materiale pentru întreaga economie. în toate aceste sectoare se cere un mai mare spirit de răspundere, de inițiativă în promovarea noului, în producerea de noi materiale cu caracteristici superioare și cu o reducere substanțială a consumurilor energetice și de materii prime. De altfel, cred că este bine să se cunoască și de către plenară că aceste trei sectoare consumă aproape jumătate din în-

că măsurile
desigur, în condițiile economic, unei folo- a surselor de ener-Iuăm toate măsurile

facem totul ca,este necesar —

și industriei construcții în de .materii

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI (Continuarc în pag. a II-a)
i

In .zilele de. 13 și 14; noiembrie, 
sub președinția' tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-au 
desfășurat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vintul tovărășii : Gheorghe Pană, 
Vasile Bărbulescu, Nicolâe Mihalâ- 
che, Pavel Aron, Gheorghe Stoica, 
Radu Bălan, Stefan Rab, Necuiai 
Agachi, Gheorghe Dinu, Mihai ‘ Mo
rarii, Gheorghe David, loan Avram, 
Nicolâe Bușui, „Ion Licu. Vasile 
Bulucea, Ion Popescu, Gheorghe 
Oprea, Elena Pugna.

'In spiritul magistralei cuvîntări 
rostite de secretarul general al 
partidului, in deschiderea lucrărilor 
plenarei, vorbitorii au analizat cu 
înaltă exigență și răspundere comu
nistă, in mod critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată in cursul anu
lui..1985, evidențiind rezultatele obți
nute, precum și neajunsurile ma
nifestate ' în diferite sectoare și 
cauzele care le-au determinat, mă
surile ce se impun pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a obiec
tivelor înscrise in planurile și pro
gramele privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării in .1986.

în lumina cuvintării secretarului 
general al partidului, vorbitorii la 
plenară au relevat că există toate 
condițiile pentru ridicarea intregii 
activități la un nivel calitativ supe
rior, corespunzător exigențelor, eta
pei actuale de construcție a socialis
mului. marilor obiective stabilite 
de Qpngresul al XIII-lea al partidu
lui, pentru a se asigura înaintarea 
fermă a României spre comunism.

Plenara C.C. al P.C.R: și-a însușit 
pe fle-plin ideile, orientările și tezele 
de o excepțională însemnătate cu

prinse in cuvintărea tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu și a liotărit ca 
aceasta- să devină programul de 
muncă avintată al întregului partid 
și popor în vederea , îndeplinirii 
neabătute a obiectivelor economico- 
sociale ce stau în fața națiunii noas
tre in anul 1986, precum și in viito
rul cincinal.

Plenara C.C. al P.C.R. s-a consti
tuit intr.-o puternică manifestare a 
unității de nezdruncinat a întregului 
popor in jurul partidului, al secreta
rului săii general, a adeziunii depline 
la politica internă, și externă a parti
dului , și statului nostru, a hotăririi 
ferine de a se face totul pentru înde
plinirea planului pe acest an, pentru 
înfăptuirea exemplară a prevederilor 
noului, cincinal care asigură creșterea 
susținută a forțelor . de producție, 
sporirea venitului 'național și ridi
carea, pe această bazăr a nivelului 
d'e trai, material și spiritual, a gra
dului de civilizație al întregii noastre 
națiuni.

Plenara a aprobat in unanimitate 
toate documentele supuse dezbaterii 
și a adoptat in acest sens o hotărire 
care se va da publicității.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul NICOLÂE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român.

■Participanțit la plenară au dat 
glas, prin vii și îndelungi aplauze, 
sentimentelor de profundă dragoste 
și stimă pe care partidul nostru, în
treaga națiune le poartă tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu, angajamentului 
și hotăririi sale nestrămutate de a 
realiza in cele mai bune condiții 
indicațiile' și sarcinile trasate de 
secretarul general al partidului, o- 
bl.ectivele stabilite , pentru viitorul 
cincinal de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. ■

Cuvintul tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu

Stimați tovarăși,Dezbaterile Plenarei Comitetului Central al partidului și adoptarea in unanimitate - a Hotăririi' — care înseamnă și -adoptarea ’ în-unanimitate- a- ‘ tuturor -documentelor’ aflate pe ordinea!de zi- și'-pe care' le-am dezbătut — demonstrează- Hotărirea unanimă, deplină, a Comitetului Central de a acționa in vederea îndeplinirii în cele mai b.une condiții a pianului pe acest an și pe -întregul cjncjnal, de al asigura pregătirea . temeinică .pen-; tru trecerea la. realizarea „planului pe 1986 — primul'an al celui de-al VlII-iea cincinal.' într-ădevăr, problemele dezbătute în plenară, spiritul lor au fost! de.asemenea natură încît â necesitat o. poziție -mai fermă,*mai  tio-’ tărită, față de unele stări de lucruri negative, -pențr.u a -se trece- cu mai multă- fermitate la perfecționarea activității în toate domeniile’., Consider că dezbaterile care au avut loc dau perspectiva că se- vor trage toate concluziile necesare, de: către toate, organele și or-
i '.-..ii ; : 1 . i

gănizațiile de partid, de- către toate- organele -de stat și ■ consiliile oamenilor muncii, și. că aceasta se va reflectă în activitatea fiecărui organ'de-partid și de stat; a tuturor colectivelor de oameni ai muncii; pentru ; îndeplinirea: hotărârilor. Congresului al XIII-lea,. a Programului -partidului de făurire a so-, c.iețății; socialiste multilateral dezvoltate..Cu această încredere, doresc să exprim ^convingerea că toți membrii .Comitetului Central vor acționa, la, locul lor de muncă, cu. toată: fermitatea, pentru îndeplinirea tu-, turor hotărîrilor pe care le-am adoptat in unanimitate, că vor .fi. în primele rînduri în înfăptuirea neabătută a hotărârilor, a legilor, țării, în întronarea unui spirit de înaltă răspundere și exigență, a unui spirit- revoluționai’, comunist, în toate domeniile de activitate., Cu această convingere, declar, închise lucrările Plenarei Comitetului Central al partidului și vă urez ■ tuturor • spor. Ia muncă. > 
(Aplauze puternice, îndelungate).

TOVARĂȘUL NICOLÂE CEAUȘESCU
a primit dele<a lia Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental■Tovarășul' Nicolâe Cbaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Rofnânia, a primit. joi după-amiază; 'delegația ' Partidului Socialist- Unit din Berlinul occidental, condusă de Lțârgot. , Granowski,, membru al' Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al'P.S.U.; ■■ . iConducătorului partidului, și statului nostru irau 1’ost adresate un salut călduros din partea tovarășului' Horst Schmitt, președintele Partidului .Socialist Unit din .Berlinul occidental, împreună cu urări de succes in întreaga activitate.Tovarășul Nicolâe'’ Ceaușescu’ a mulțumit și ă rugat să se transmită

tovarășului Horst Schmitt un salut cordial și urări; de succes și sănătate.în cursul intrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, au fost evocate relațiile de prietenie, colaborare ,și solidaritate existente intre cele două partide, evidențiin- du-se dorința de a se dezvolta în continuare aceste raporturi.. în cadrul primirii s-a exprimat in- grijorarea față de Încordarea la care s-a ajuns pe plan mondial, față’ de pericolul pe care il reprezintă pentru pacea lumii intensificarea inar-, mărilor, și in primul rind a înarmărilor nucleare.■ A fost reliefat faptul >că popoarele europene, forțele progresiste de pre

tutindeni trebuie să-și asume o răspundere mai mare și să acționeze cu toată hotărirea pentru actualei situații de p.e .............nostru, pentru salvarea Europei, întregii lumi de la distrugerea cioară, pentru, apărarea păcii, a vieții și libertății tuturor națiunilor.S-a subliniat necesitatea întăririi colaborării dintre cele două partide, dintre forțele socialiste, progresiste și antiimperialiste. in lupta pentru pace, pentru independență națională șl progres social.La primire a luat parte tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

schimbarea continentul a nu-

MESAJUL 
TOVARĂȘULUI NICOLÂE CEAUȘESCU 

adresat Conferinței generale a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (F. A. 0.), 

cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării acestei organizații 
ÎN PAGINA A VIII-A
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CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ra plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I) și pe plan mondial, și în planul nostru de progres tehnic se insistă pentru a se trece la realizarea de noi produse cu un consum mai redus de materii prime, energie și materiale.Am stabilit ca, față de prevederile planului, să mai revedem balanțele materiale, prin reducerea unor consumuri ne justificate. Cred că plenara va fi de acord ca guvernul să acționeze, pînă la discutarea în Marea Adunare Națională, pentru realizarea acestor reduceri, deoarece aceasta constituie o necesitate pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activității, creșterea eficienței și, pe această bază, a venitului național, a mijloacelor necesare dezvoltării, țării și ridicării bunăstării generale a poporului. Este necesar, deci, să se respecte cu strictețe normele de consum și să se acționeze în continuare pentru reducerea consumului energetic, de materii prime și materiale.De asemenea, se impun măsuri mai hotărîte pentru recuperarea și refdosirea materialelor, a pieselor și subansamblelor în toate domeniile de activitate. Și în această privință, prevederile actuale de recuperare și refolosire nu pot fi considerate satisfăcătoare. Dispunem, încă, de rezerve mai mari — și este, de asemenea, necesar ca, pînă la discutarea planului în Marea Adunare Națională, să aducem și în acest domeniu îmbunătățirile care se impun.în noul cincinal avem de realizat un volum important de investiții în toate sectoarele de activitate — în mod deosebit, în domeniul minier, energetic, al chimiei și metalurgiei, deci în sectoarele producătoare de materii prime, de materiale de bază pentru dezvoltarea economiei naționale. Este necesar să fie luate toate măsurile pentru realizarea la timp a tuturor investițiilor și punerea în producție a capacităților la termenele stabilite, pentru îmbunătățirea proiectelor în direcția introducerii de noi tehnologii privind reducerea consumurilor energetice și materiale, crearea de materiale cu caracteristici superioare. Să facem în așa fel încît investițiile, să asigure înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul partidului privind dezvoltarea intensivă și,.realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate !O atenție deosebită trebuie să se acorde creșterii mai puternice a productivității muncii în toate sectoarele, pe baza organizării științifice a producției și muncii, a mecanizării, automatizării, elec- tronizării și robotizării producției.Se cere să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru reducerea cheltuielilor materiale și de producție, pentru creșterea mai puternică a eficienței întregii activități.în toate domeniile dispunem de tot ce este necesar în vederea realizării prevederilor planului și creșterii rolului industriei noastre socialiste în dezvoltarea generală a patriei, în ridicarea bunăstării poporului, în întărirea capacității de apărare a țării, a suveranității și independenței României. (A- 
plauzo puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în domeniul agriculturii, planul prevede creșterea puternică a producției în toate sectoarele. Și aici s-a ținut seama că, în acest an, am avut o situație deosebită, dato- • rită secetei; de aceea indicii de dezvoltare sînt ceva mai mari, dar 

pe deplin realizabili — și trebuie să pornim de la necesitatea înfăptuirii neabătute a prevederilor privind creșterea producției agricole pe anul viitor.Și în continuare . producția de cereale trebuie să fie în centrul întregii activități. în acest sens, sînt necesare folosirea mai bună a fondului funciar, realizarea anual a unor culturi duble pe cel puțin 2 milioane de hectare, ceea ce va face să crească practic. suprafața arabilă a țării cu 20 la sută.Sînt necesare măsuri hotărîte în vedefea înfăptuirii programului de irigații și îmbunătățiri funciare, ținînd seama de faptul că viața a demonstrat că,numai pe baza realizării irigațiilor și celorlalte îmbunătățiri funciare putem asigura o recoltă stabilă, în orice condiții.De asemenea, trebuie să se a- sigure creșterea mai puternică a producției în horticultura — legumicultura, viticultură, pomicultură — precum și la plantele tehnice.O atenție deosebită trebuie acordată, în continuare, creșterii animalelor și producției animaliere. Trebuie să avem permanent în vedere că numai în condițiile realizării efectivelor de animale stabilite, a producțiilor corespunzătoare putem asigura buna aprovizionare a populației cu produse alimentare, precum și satisfacerea altor necesități ale țării.Nu doresc să mă refer în amănunțime la problemele cuprinse în plan în domeniul agriculturii. Le-ați studiat, vor fi publicate. Vom avea, de altfel, la sfîrșitul a- nului, o consfătuire specială pe problemele agriculturii.Voi mai reveni însă la problemele agriculturii cînd mă voi referi la unele probleme ale activității organelor de stat și de partid, pentru că este necesar de subliniat că, chiar în condițiile acestui an, dacă în toate sectoarele agriculturii, in toate unitățile, în toate județele s-ar fi lucrat cu întreaga răspundere, am fi putut, de fapt, depăși recolta anului trecut. Fără nici o îndoială seceta ne-a creat multe greutăți. Dar cele mai mari greutăți ni le-a creat activitatea nesatisfăcătoare a multor organe agricole, a multor consilii de conducere din unitățile agricole și, din păcate, a multor activiști de partid, inclusiv a unor comitete județene de partid, a unor consilii populare județene.Am spus însă că voi reveni a- supra acestor probleme, pentru că trebuie să le dezbatem foarte serios în plenară și, probabil, să organizăm o plenară specială cu privire la felul de muncă al organelor de partid și de stat în conducerea întregii activități econo- mico-sociale.O dată cu preocuparea pentru realizarea producției agricole, va trebui să asigurăm realizarea, în bune condiții, a fondului de stat cu produse agrbalimentare. Este necesar să se înțeleagă de către toate județele, de către toate unitățile că realizarea fondului de stat constituie o datorie patriotică, o îndatorire de la care nu se poate sustrage nimeni. Orice nesocotire a acestei îndatoriri înseamnă o încălcare a legilor țării, a hotărîrilor de partid, a normelor de etică și echitate socialistă, 
a înseși normelor statutare de membru al Partidului Comunist Român.Trebuie să se înțeleagă de către toate județele și unitățile că autoconducerea și autoaprovizio- narea teritorială nu înseamnă au- 

toconsumul și nerealizarea obligațiilor față de societate, față de fondul de stat. De altfel, legile țării sînt foarte clare în această privință și nu dau loc la nici un fel de interpretare.La ordinea de zi se află și programul autoaprovizionării pe 1986 în profil, teritorial. El prevede tot ce este necesar pentru buna aprovizionare a populației și creșterea în continuare a nivelului de trai al poporului.începînd din toamna aceasta, din anul 1986, vom aplica cu fermitate prevederile autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, în sensul că fiecare județ va ști, spre exemplu, în ce privește carnea, ’Cîte' ăn'imaie trebuie să tăie dm fiecare specie, la greutatea sțabi-- lită și, în raport cu aceasta, să asigure și consumul de carne.Am creat, pentru Capitală, un trust special care să administreze fondul de animale pentru producția de carne și, de asemenea, pentru producția de lapte, pentru producția de legume, în așa fel încît să aplicăm în mod ferm principiul autoconducerii și autoaprovizionării. Comitetul municipal de partid București — deși nu toate unitățile sînt pe teritoriul său — are în subordinea sa acest trust, care este și' în subordinea ministerului, deci în dublă subordonare. El are dreptul de control și de a lua măsuri ca, în toate unitățile care trebuie yă aprovizioneze Capitala, să se asigure tot ce este necesar.Fiecare județ dispune de mijloacele necesare — și, din acestea, i s-a stabilit ce poate și cît trebuie să consume la nivelul prevederilor planului. Greutatea Ia tăiere nu este prea mare la nici un fel de specie de animale. Există deci posibilitatea ca, prin creșterea greutății de tăiere, la numărul de animale care se poate tăia în fiecare județ să se obțină o cantitate de carne suplimentară. Tot ceea ce se obține suplimentar, prin creșterea greutății Ia tăiere, rămîne în județul respectiv — mă refer la numărul de animale care poate fi tăiat în județ. Nu mă mai refer la celelalte domenii, Ia legumicultura, pomicultură, viticultură — unde, cu atît mai mult, fiecare județ trebuie să ia toate măsurile pentru a-și asigura tot ce este necesar pentru buna aprovizionare, însă în condițiile respectării cu strictețe și livrării la timp și în cantitățile stabilite prin plan la fondul de stat, a tot ce este în plan.
Stimați tovarăși,în 1986 vom intensifica schimburile economice și cooperarea în producție cu țările din C.A.E.R., cu toate țările socialiste. Sîntem ho- tăriți să acționăm cu toată fermitatea în vederea înfăptuirii programelor stabilite la Consfătuirea la nivel înalt pe problemele economice de anul trecut, a hotărîrilor C.A.E.R. în vederea unei mai bune specializări, a folosirii raționale a capacităților de producție, ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției, satisfacerii în mai bune condiții, în cadrul C.A.E.R., a necesităților de energie, de materii prime și altele. Sîntem, de asemenea, hotărîți să participăm activ la Programul complex de cercetare și progres tehnic, în vederea satisfacerii, și în acest domeniu, a necesităților țărilor socialiste și realizării unei dezvoltări rapide a țărilor noastre, pe baza tehnicii celei mai avansate.

Considerăm că dispunem, în cadrul țărilor din C.A.E.R., de multe posibilități pentru a realiza programele stabilite, pentru a obține 
o dezvoltare puternică în cincinalul 1986—1990 și pînă în anul 2000, a țărilor, noastre, pentru a demonstra prin fapte superioritatea economiilor socialiste, a socialismului în general! (Aplauze Pu
ternice).Așa cum am subliniat, în a- celași timp, vom colabora larg în toate domeniile, inclusiv în domeniul științei și tehnologiei, cu toate celelalte țări socialiste care nu sînt în C.A.E.R. Considerăm că a- ceastă colaborare are o importan- ,ță deosebită pentru dezvoltarea ță- .. rilor socialiste în general, pentru creșterea prestigiului socialismului în lume;- a rolului său în lupta' pentru pace și progres social. 
(Aplauze puternice).în același timp, vom extinde, în continuare, colaborarea cu țările în curs de dezvoltare și vom lărgi în mod corespunzător schimburile cu țările, capitaliste dezvoltate, pu- nînd la baza acestor relații principiile egalității, ale avantajului reciproc, participînd activ la diviziunea internațională a muncii.Avem în vedere să dezvoltăm și în continuare — ținînd seama de situația economiei mondiale și, îndeosebi, de situația - financiară și de dobînzile excesiv de mari — comerțul în compensație, care s-a dovedit eficace și foarte important în lărgirea unor schimburi economice echilibrate, reciproc avantajoase. Volumul schimburilor economice internaționale va crește cu circa 15 la sută față de 1985.Vom acționa cu toată hotărârea pentru un comerț exterior echilibrat și pentru lichidarea datoriei externe. Avem în vedere, și in anul viitor, restituirea a circa 30 la sută din datoria externă, pe care o mai avem pentru a putea astfel să lichidăm în cel mai scurt i timp întreaga datorie externă. ,Doresc să informez plenara că, dacă .avem în vedere numai soldul datoriei externe — ținînd seama că Și noi avem de încasat o sumă importantă — acest sold reprezintă circa 4 miliarde»de dolari, ceea ce nu ne mai creează probleme deosebite și ne permite ca, în- tr-o perioadă relativ scurtă, să lichidăm complet datoria externă. Vom continua însă să acordăm și în continuare credite comerciale, în condițiile pieței internaționale, să dezvoltăm cooperarea în producție, să participăm la realizarea unor obiective economice și sociale într-un șir de țări.'Venitul național va crește cu circa 12 la sută. Fondul de consum va reprezenta circa 70 Ia sută, iar fondul de dezvoltare 30 la sută. Pornim în continuare de la faptul că alocarea unui procent important din venitul național pentru dezvoltare constituie o necesitate obiectivă și îndeplinirea răspunderii generației noastre față de viitorul națiunii socialiste românești.în general, este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru consolidarea și întărirea în continuare a sistemului nostru financiar și a puterii monedei naționale. Și aceasta constituie un factor foarte important în dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, in creșterea, forței sale materiale și a nivelului de trăi al po-■ porului.Este necesar să aplicăm cu mai multă fermitate noul mecanism

economico-financiar, autoconducerea și autogestiunea, în toate domeniile de activitate. Am obținut o serie de rezultate bune, dar trebuie să spunem că se mai ma, nifestă încă o serie de lipsuri. Mai sînt consilii de conducere, cadre de conducere care înțeleg autoconducerea în sensul de a putea cheltui și consuma fără a da socoteală și de a apela la credite sau șubvenții de la stat. Trebuie să lichidăm cu deșăvîrșire această stare de lucruri ! Autoconducerea, autogestiunea presupun ca fiecare unitate să desfășoare o activitate pe principii e- conomice, să aibă bugetul propriu, să-și asigure veniturile și, pe a- ceastă bâză, cheltuielile necesare producției, să aibă, o eficiență și .... un beneficiu maxim, predînd societății, în mod corespunzător, atît ceea ce s-a cheltuit pentru unitatea respectivă, cît și partea corespunzătoare pentru dezvoltarea generală a societății, pentru întărirea capacității de apărare a țării. Deci, asigurarea și realizarea de beneficii și predarea în mod corespunzător a unei părți importante din acestea societății constituie o parte integrantă a autoconducerii și autogestiunii. Consider că organele noastre financiare și e- conomice, consiliile de conducere trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre și să înțeleagă că numai realizînd în această concepție noul mecanism economic putem vorbi de o schimbare în modul de conducere și de administrare a unităților noastre.Considerăm că va trebui să a- ducem, în continuare, îmbunătățiri în noul mecanism economic. Am în vedere, în primul rînd, creșterea mai puternică a răspunderii consiliilor de conducere, a cadrelor, a oamenilor muncii în calitate de proprietari, de producători și de beneficiari. în ce privește creșterea răspunderii în a- plicarea noului mecanism economic, în autoconducere, am în vedere și o răspundere materială corespunzătoare a cadrelor de conducere. Toți cei care administrează bunurile întregului popor sau bunurile membrilor cooperativelor trebuie să poarte și răspunderea materială pentru felul cum administrează aceste bunuri. Vom merge pe două linii: răspunderea directă personală și răspunderea colectivă a tuturor oamenilor muncii din unitatea respectivă, din fondul de participare la beneficii. Trebuie să înțelegem că nu se poate admite ca administrarea și gospodărirea unor unități cu fonduri fixe care se ridică la miliarde de lei să fie lăsate la voia întîmplării, să ne mulțumim cu critica și autocritica. Critica și autocritica nu pot înlocui răspunderea în fața societății pentru proasta gospodărire sau pentru sustragerea unor bunuri, pentru pagubele aduse întregului popor ! Aceasta trebuie să constituie o parte integrantă a mecanismului economic, a autoconducerii și autogestiunii !Trebuie să dezvoltăm puternic sentimentul de proprietar al oamenilor muncii din toate sectoarele, spiritul de răspundere pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste. Nu trebuie să uităm nici un moment că baza orînduirii noastre, a ridicării generale a țării și nivelului de trai, a întăririi capacității de apărare și a înaintării spre comunism este strîns legată de consolidarea și întărirea proprietății socialiste de stat și cooperatiste ! Aceasta constituie și

va constitui totdeauna viitorul socialist și comunist al patriei noasr tre, al comunismului în general! 
(Aplauze puternice).Trebuie să respingem cu toată hotărîrea unele teze ce se fac auzite ici-colo — e adevărat, nu la noi în țară, dar n-aș putea spune că nu sînt și la noi unii care gîndesc poate așa, dar nu .le e- nunță — privind o oarecare diminuare a rolului și importanței proprietății comune a oamenilor muncii și stimularea, sub o formă sau alta, a unor forme de proprietate particulară. Asemenea tendințe sau țeze vin în totală contradicție cu principiile socialiste, cu faptul că poporul nostru a lichidat pentru totdeauna proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producție, asupra repartiției — și nu va mai admite în nici o împrejurare ca acestea să se manifeste în România 1 (Aplauze pu
ternice).De altfel, mulți dintre noi am cunoscut, în trecutul nu prea îndepărtat, ce a însemnat proprietatea particular-capitalistă. Știm bine că România nu s-a putut dezvolta nici în ce privește industria, nici agricultura. Vă amintiți de producțiile obținute în sistemul proprietății mici particulare sau capitaliste. Știm acest lucru nu din auzite, o știm din viață, din experiența noastră. De aceea, comparând cu marile realizări obținute în condițiile socialismului, ale proprietății socialiste de stat și cooperatiste, considerăm că proprietatea noastră socialistă este cu mult superioară celei capitaliste, fiind singura care asigură progresul, bunăstarea și independența fiecărui popor 1 
(Aplauze puternice).Deci viața, realitățile au confirmat cu puterea faptelor că numai pe baza proprietății comune a oamenilor muncii, a proprietății de stat și cooperatiste se poate a- sigura dezvoltarea puternică a forțelor de producție, ridicarea gradului de civilizație, de . bunăstare a poporului, înaintarea pe calea socialismului, spre comunism. (A- 
plauze puternice, prelungite).Desigur, este necesar ■ să acționăm continuu pentru perfecționarea formelor de cointeresare materială, prin îmbinarea cît mai bună a principiului socialist de retribuție cu creșterea răspunderii și contribuției fiecăruia la dezvoltarea generală a țării.Trebuie să îmbunătățim continuu formele de conducere, de planificare a tuturor sectoarelor de activitate. Așa cum am menționat și-în alte împrejurări, nu trebuie niciodată să considerăm că ceea ce am realizat pînă acum este totul. Trebuie să avem în vedere că, pe măsura dezvoltării forțelor de producție ale societății, a științei, a culturii, trebuie să găsim noi forme de conducere și planificare, care să pornească însă, întotdeauna, de Ia principiile socialiste, de la necesitatea întăririi și dezvoltării proprietății socialiste de stat și cooperatiste.Trebuie să dezvoltăm organele de conducere colectivă, să întărim rolul lor în conducerea întregii activități. Este necesar să crească rolul adunărilor generale, al tuturor oamenilor muncii, al. întregului nostru popor, în făurirea conștientă a propriului viitor* * a socialismului și comunismului. A- ceasta este o necesitate a socialismului și comunismului ! Fără

treaga producție de energie. Iată de ce, problema reducerii consumurilor, a noilor tehnologii este imperios necesară și trebuie să stea, cu mai multă seriozitate, în centrul atenției conducerilor celor trei ministere, a institutelor de cercetare, a consiliilor oamenilor muncii.Este necesar ca toate cele trei ministere constructoare, de mașini șă. asigure în cele mai bune condiții producția fizică de mașini și utilaje de înaltă calitate și nivel tehnic.Doresc să atrag atenția asupra faptului că, în toate aceste trei sectoare, s-au manifestat și în acest an _ (. lipsuri serioase în livrarea la timp ...a utilajelor, a mașinilor — ceea ce a provocat mari greutăți altor ramuri ale economiei naționale, cu• implicații serioase asupra întregii ' dezvoltări, inclusiv asupra realiză- . rii investițiilor.‘ Așa cum am menționat și cu alte prilejuri,. am făcut mari investiții, am creat o industrie constructoare de mașini modernă, dotată, la nivel mondial —- și este necesar că producția . din aceste . sectoare să fie și ea la cel mai înalt nivel mondial. Aceasta, cere conducerilor celor trei ministere, consiliilor de conducere din centrale și unități, tuturor oamenilor muncii o întărire a răspunderii, a disciplinei, a ordinii, măsuri ferme pentru ca, în anul viitor, să fie lichidate cu desăvîrșire stările negative de lucruri care s-au manifestat,De asemenea,, .industria ușoară și alimentară trebuie să facă totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției necesare bunei aprovizionări a populației și altor cerințe ale economiei naționale, pornind de la necesitatea valorificării superioare a materiilor prime, creșterii eficienței, ridicării calității producției și reducerii în continuare a consumurilor pe unitatea de produs.Este necesar, să fie luate măsuri foarte serioase pentru asigurarea bunei funcționări a transporturilor, pentru reducerea consumurilor de combustibil' și a costurilor în transporturi.Am discutat nu de mult aceste probleme în Comitetul Politic E- xecutiv — și sînt cunoscute hotărârile adoptate. Consider însă că Consiliul de conducere al Ministerului Transporturilor trebuie să acționeze cu mai multă răspundere pentru întărirea disciplinei și ordinii, pentru desfășurarea în bune condiții a transportului. Avem un parc de mijloace de transport care poate să satisfacă în bune condiții toate necesitățile, în conformitate cu hotărârile adoptate de Comitetul Politic Executiv, va trebui să acționăm cu toată fermitatea pentru dezvoltarea mai puternică a transportului pe calea ferată, reducînd în mod mai substanțial transportul auto, care este de 10 ori mai scump decît cel pe calea ferată.în vederea realizării planului, sînt necesare măsuri hotărîte pentru. asigurarea bazei tehnico-mate- rjale a producției. Prin plan sînt prevăzute toate cele necesare, chiar și o anumită rezervă. Doresc însă să atrag atenția că și la întocmirea planului, îndeosebi a balanțelor materiale, s-a observat tendința de mărire a unor consumuri materiale, de depășire sau de neîncadrafe în normele de consum stabilite, precum și de trecere la introducerea în producție a unor produse cu consumuri mai mari decît cele existente, deși (Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

e

'a plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. a II-a)democrația socialistă, fără participarea poporului la conducere nu se poate construi cu adevărat socialismul și comunismul ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,Realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1986 impune intensificarea activității de cercetare și introducerea cu mai multă fermitate a progresului tehnic în toate domeniile. Avem prevederi bune în această privință. .Vom avea în curînd Congresul științei și învățămîntului, unde se vor dezbate pe larg aceste probleme. De aceea, nu doresc să mai insist asupra importanței acestei activități.De asemenea, se impune să luăm măsuri foarte hotărîte in direcția îmbunătățirii pregătirii cadrelor și ridicării nivelului lor profesional și tehnic. Trebuie să spunem cu toată tăria că multe — sau o serie — din neajunsurile pe care le avem sînt și rezultatul unei anumite rămîneri în urmă din punct de vedere al pregătirii cadrelor, al nivelului lor profesional și tehnic, al lipsei spiritului lor muncitoresc de răspundere în producție.Va trebui să trecem cu toată hotărîrea la realizarea programelor de reciclare și pregătire a forței de muncă pentru toate sectoarele de activitate, la dezvoltarea spiritului revoluționar, muncitoresc, in toate domeniile. Producția, calitatea, nivelul tehnic, eficiența economică, productivitatea nu se pot realiza decît cu oameni cu o înaltă pregătire, cu o înaltă disciplină și spirit de răspundere. Trebuie să acționăm în așa fel. încît clasa noastră muncitoare, inginerii, tehnicienii, țărănimea noastră, toți oamenii muncii să se ridice la nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare. să crească nivelul conștiinței lor revoluționare ■■— de oameni care au menirea să făurească o societate nouă, în,care ei sînt și proprietari, și producători, sînt stăpînii a tot ceea ce se produce în România ! (Aplauze puternice).O atenție deosebită trebuie să acordăm stabilizării cadrelor și forței de muncă. în unele sectoare de activitate avem o fluctuație mare, inadmisibilă. Este necesar însă să subliniem că, acolo unde s-a muncit mai bine, lucrurile oarecum s-au stabilizat. Vă aduceți aminte ce probleme aveam — nu cu mulți ani în urmă — cu forța de muncă în construcții. Prin aplicarea acordului global și prin- tr-o bună organizare nu se mai poate vorbi acum că avem aseme^ nea probleme sau că avem probleme mari în ce privește forța de muncă din acest sector. De altfel, așa cum am discutat în Comitetul Politic Executiv, și productivitatea muncii a crescut,. în acest an, în construcții cu peste 10 la sută. Deci, problema stabilității cadrelor, a forței de muncă este legată de pregătire, dar și de măsurile organizatorice necesare, de aplicarea fermă a principiului cointeresării materiale, de intensificare a muncii de educație politică, de ridicare a nivelului conștiinței socialiste.Noua etapă de dezvoltare a patriei noastre impune ca o necesitate obiectivă perfecționarea conducerii, creșterea răspunderii organelor de partid și de stat. Fiecare activist de partid și de stat trebuie să fie pătruns de un înalt spirit revoluționar, de răspundere față , de partid și față de întregul popor ! Spiritul de sacrificiu, de răspundere, de cinste și disciplină sînt cerințe obligatorii pentru un activist de partid și de stat, pentru un comunist, pentru fiecare membru al partidului nostru! Subliniez aceste lucruri, tovarăși, pentru că ne-am întîlnit, în acest an, cu o serie de manifestări negative, cu faptul că unii activiști cu munci de răspundere nu au acționat cu toată răspunderea in îndeplinirea programelor și planurilor stabilite. Așa s-a întîmplat, spre exemplu. în domeniul energiei — ceea ce a și determinat luarea măsurilor care vă sînt cunoscute. Dar și în alte sectoare am întîlnit asemenea stări de lucruri, o slabă răspundere și exigență în ce privește luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid, de stat, de popor.Sînt și manifestări de necinste — se poate spune — de ascundere a realității în fața partidului și statului. Asemenea stări de lucruri s-au manifestat și în agricultură. începînd de la conducerea ministerului, care a dat dovadă de multă lipsă de răspundere în urmărirea realizării problemelor din acest sector, mai cu seamă în asigurarea strîngerii recoltei, a pre

dării la fondul de stat, a prezentării de date reale cu privire la situația din agricultură.Asemenea lucruri am întîlnit — după cum am menționat — și la o serie de organe de partid și de stat din județe. Probabil unii prim-se- cretari vor lua cuvîntul și vor spune ei aceste lucruri, nu vreau să mă refer acum la ele. Dacă n-o vor face ei, mă voi simți obligat, in timpul discuțiilor, să intervin eu. Dar aș dori ca tovarășii respectivi să facă ei acest lucru, să vină în fața plenarei și să arate cum au acționat — sau cum nu au acționat — pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid și de 
stat.Să vă spun drept : am cîteo- dată impresia .că unii activiști consideră că dacă au fost numiți în- tr-o muncă de conducere își pot permite să nesocotească hotăririle și legile țării. Se pare că unii activiști consideră că, dafă au fost aleși în Comitetul Central sau în Comitetul Politic Executiv, pot să nu mai ia toate măsurile ca să a- sigure aplicarea hotărîrilor de partid și de stat la locul lor de muncă; Or, eu am înțeles întotdeauna și înțeleg că a fi în Comitetul Central, a fi în Comitetul Politic Executiv, a fi ministru sau în altă activitate de conducere înseamnă o răspundere mâi mare, dar și de a acționa cu și mai multă fermitate și exigență în îndeplinirea hotărîrilor, de a nu admite nici o încălcare și nici o a- batere de la legile stațului și hotă- rîrile partidului. Aceasta este o cerință elementară pentru fiecare membru de partid, și cu atît mai mult pentru un conducător de partid ! Cei care nu înțeleg singuri acest lucru, se pun în afara organelor de partid, a partidului însuși. Noi nu sîntem un club de discuții ; sîntem up partid revoluționar și trebuie să rămînem un partid revoluționar, de luptă pentru socialism, pentru comunism, pentru bunăstarea poporului nostru, pentru independența sa ! (Aplauze 
puternice).Stările de lucruri care s-au manifestat în această toamnă sînt inadmisibile. Am discutat aceste probleme cu toate județele, prin teleconferință, la care au'participat o bună parte din membrii. Comitetului Central. Am spus mai mult la teleconferință, dar doresc să subliniez și în plenară necesitatea de a pune cu desăvîrșire capăt unor asemenea stări de lucruri. Nu putem și nu vom tolera în nici un fel tendințele de a se ascunde realitatea în fața partidului, a statului, a poporului ! Aceasta e o atitudine care nu corespunde cu calitatea de membru al Partidului Comunist Român — și vom judeca lucrurile ca atare ! Este

necesar ca toți să înțeleagă, începînd cu cadrele noastre de bază, că avem obligația să facem totul pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid, aplicarea fermă a legilor țării, pentru a asigura poporului nostru tot ce este necesar în vederea înaintării pe calea socialismului spre comunism! Aceasta este obligația noastră — și orice altă poziție, orice atitudine de nesocotire sau de acoperire a unor stări de lucruri negative, sau de a. nu prezenta în mod corespunzător realitățile, este în contradicție cu principiile Statutului, cu principiile care stau la baza activității partidului și statului nostru. ■ . 'M-am simțit obligat, tovarăși, să ridic aceste probleme în fața plenarei. De altfel, la teleconferință am spus că voi face acest lucru, pentru că consider că ele sînt probleme foarte grave, care. în- nici un fel, nu pot fi tolerate și admise în activitatea vreunui-activist de partid ! - -Este necesar să tragem toate concluziile din aceste stări' de lucruri negative, în ce privește felul de muncă al activiștilor de partid, al organelor de partid și de stat — și să acționăm in așa fel încît ase-, menea fenomene să nu mai aibă loc sub nici o formă în partidul nostru ! Cu toți avem răspunderea de a face totul la locul de muncă pentru a asigura înfăptuirea neabătută'a legilor țării, a hotărîrilor de. partid, pentru realizarea planului de producție, a obligațiilor către stat, către societate ! Orice altă ■ judecată, orice gindire care consideră că trebuie să acoperi pe unii sau pe alții, că aceasta ar fi o dovadă de spirit de umanism este o judecată falsă, contrară intereselor națiunii noastre și principiilor comuniste ( Răspunderea față-de popor, față de partid cere cinste, cere să se spună totul în fața partidului, cere a nu acoperi nimic și a nu dosi nimic ! Sîntem o familie de aproape 23 de milioane de oameni. Tot ce' se produce aparține întregii societăți, acestei întregi familii — și nimeni nu poate să consume' mai mult, să risipească, în numele a nu știu ce fel de considerente înguste, egoiste !încă o dată consider că trebuie să tragem țoate învățămintele din aceste stări de lucruri negative care s-au manifestat și să acționăm cu toată răspunderea și fermitatea pentru a introduce, în toate domeniile, un spirit de înaltă răspundere, de cinste, de disciplină și de ordine.Pornind de la aceste stări de lucruri care s-au întîmplat, consider că se impune intensificarea activității politico-educative de 

formare a omului nou cu o conștiință revoluționară — ca un factor deosebit de important pentru- desfășurarea cu. succes a întregii noastre activități.De asemenea, trebuie să combatem cu hotărîre orice manifestări șoviniste, naționaliste, rasiste. Să luăm o poziție fermă față de acțiunile cercurilor reacționare străine, imperialiste, de renaștere a neofascismului, a re- vanșismului, sub orice formă s-ar manifesta și oriunde ar exista acest lucru ! Am cunoscut bine fascismul, șovinismul, revanșiș- mul și ește necesar să acționăm cu toată ) hotărîrea ca asemenea manifestări să nu-și mai găsească, sub nici o formă, loc în ■ patria noastră. Este necesar să combatem asemenea manifestări oriunde s-ar producte-ele, și trebuie' să'- ' luam poziție împotriva lor și pe plan internațional. Aceasta este o necesitate , a luptei pentru pace, a luptei. pentru socialism, a luptei pentru dezvoltarea solidarității internaționale !Este necesar, de asemenea, ca, în activitatea noastră poli:tico-edu- cativă, să. dezvoltăm puternic educația' patriotică, spiritul de solidaritate internațională cu. toate forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate popoarele, în lupta pentru progres economic și social, pentru pace.Să pornim și în anul 1986 cu hotărîrea fermă de a obține o îmbunătățire a. activității în toate domeniile, de a, face totul pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și a Programu-- lui partidului ! Avem tot ce este necesar, și trebuie să acționăm în așa fel încît să ne dovedim la nivelul încrederii și răspunderii ce o avem în fața partidului, a poporului ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,Doresc să mă refer pe scurt la unele probleme internaționale actuale. Ați studiat documentele Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ, care a avut Ioc nu de mult la Sofia. Considerăm că documentele adoptate în unanimitate, în comun, demonstrează dorința țărilor noastre socialiste de a acționa cu toată hotărîrea pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, a politicii de confruntare militară și pentru reluarea politicii de destindere, de colaborare, de pace.Problemele fundamentale continuă să fie acelea ale opririi cursei înarmărilor, ale dezarmării. și, în primul rînd, ale dezarmării nucleare, ale asigurării dreptului vital al oamenilor, al popoarelor la existență, la libertate și inde

pendență, dreptul la pace și la viața !Din păcate, și în acest an cursa înarmărilor a continuat. S-au amplasat noi arme nucleare în Europa, ceea ce a mărit și mai mult pericolul unui război nuclear, ce s-ar transforma inevitabil -într-o catastrofă nucleară care ar duce la distrugerea a înseși condițiilor existenței vieții pe planeta noastră.După cum este bine cunoscut, partidul nostru, guvernul, Republica Socialistă România au acționat în toată această perioada, și acționează cu toată fermitatea, pentru dezarmare, pentru dezarmarea nucleară pe Pămînt și împotriva militarizării Cosmosului, pentru pace. Considerăm că este necesar să intensificăm în viitor această activitate.Peste o săptămînă va avea loc, la Geneva, întîlnirea între conducătorii Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii. Fără îndoială că această întîlnire are' o mare importanță în actualele împrejurări, avînd în vedere faptul că cele două mari puteri dețin aproape totalitatea armelor nucleare-și că, deci, ele în primul rind trebuie să treacă la reducerea substanțială a armelor nucleare — și de-o parte, și de alta — la oprirea militarizării Cosmosului. Sperăm că, la această întîlnire, se va acționa cu toată răspunderea față de interesele tuturor popoarelor, ale păcii, ale civilizației noastre — și se va ajunge la înțelegeri corespunzătoare, reciproc acceptabile. Considerăm că propunerile prezentate de Uniunea Sovietică reprezintă o bază bună pentru aceasta, așa cum apreciem că și o serie de propuneri ale Statelor Unite constituie, de asemenea, o bază corespunzătoare pentru a se putea ajunge la înțelegeri reciproc acceptabile între cele două mari puteri.în același timp însă, trebuie să spunem deschis că problemele păcii, ale dezarmării, ale eliminării armelor, nucleare, opririi militarizării Cosmosului,- ale dezarmării in general constituie sarcini și preocupări pentru toate popoarele lumii, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială. De aceea este necesar ca, împreună cu alte state și popoare, să intensificăm acțiunile in vederea dezarmării, în apărarea păcii. Toate popoarele, și îndeosebi cele din Europa, trebuie să facă totul ca să fie eliminate rachetele cu rază medie de acțiune și apoi toate armele nucleare, să se treacă la dezarmare, la reducerea generală a trupelor și armamentelor, șă se oprească militarizarea Cosmosului.Considerăm, de asemenea, că este necesar să se treacă la redu

cerea cheltuielilor militare și a e- fectivelor militare ale tuturor statelor și, desigur, în primul rînd, ale statelor din cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia. Din moment ce se discută și se prezintă propuneri de reducere cu pînă la 50 la sută a unor tipuri de armamente foarte costisitoare, cînd se discută că trebuie să acționăm pentru reducerea în general a armamentelor, de ce oare trebuie să continue cheltuielile militare, cînd raportul de forțe actual este de așa natură încît s-a realizat un anumit echilibru între cele două părți. Nimic nu justifică — nici pentru o parte, nici pentru cealaltă — continuarea cheltuielilor militare, care creează noi greutăți în dezvoltarea economiilor naționale în toate . statele — inclusiv în țările socialiste — și, desigur, în ridicarea nivelului de trai al popoarelor.Noi considerăm că trecerea Ia reducerea. cheltuielilor militare ar răspunde pe deplin și necesităților militare, și necesităților întăririi încrederii, dar și necesităților economice, ale construcției socialiste, alte dezvoltării economice în general, ale ridicării bunăstării popoarelor ! (Aplauze puternice).Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru desfășurarea cu rezultate cît mai bune a Conferinței de la Stockholm, a Conferinței de la Viena și a- Conferinței pentru dezarmare de Ia Geneva, care pot avea un. rol important-în realizarea de progrese pe calea dezarmării, a întăririi încrederii între state.Ne pronunțăm pentru realizarea în Balcani a unei zone fără arme nucleare și fără baze militare străine. Deși între unele state din. Balcani mai sînt în discuție unele probleme, considerăm că este în interesul tuturor statelor din regiunea noastră să fie depășite aceste divergențe, să acționăm împreună pentru o zonă a colaborării pașnice, fără arme nucleare, o zonă care să asigure popoarelor noastre condiții tot mai bune de dezvoltare. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru realizarea unor astfel de zone în nordul, în centrul Europei, precum și în alte regiuni ale lumii.în actualele împrejurări internaționale, considerăm că trebuie făcut totul pentru oprirea conflictelor militare și trecerea la soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. în acest sens trebuie înțeles și Apelul Solemn pe care România l-a prezentat la Organizația Națiunilor Unite și care a fost adoptat în unanimitate. .în general, ținînd seama de problemele care mai sînt de soluționat 

în lume, considerăm că trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a se renunța cu desăvîrșire la' orice amestec în treburile interne ale altor state, pentru respectarea neabătută a principiilor deplinei egalități în drepturi, ale independenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî calea dezvoltării fără nici un fel de amestec din afară. Soluționarea corespunzătoare pe calea tratativelor a unora din conflictele și problemele actuale ar avea o importanță deosebită pentru îmbunătățirea climatului internațional, pentru dezvoltarea încrederii, a colaborării, pentru înaintarea pe calea dezarmării și asigurarea păcii -în lume !Acordăm o atenție deosebită problemelor subdezvoltării. Susținem ferm lupta țărilor în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine economică, mai dreaptă și echitabilă. Ne pronunțăm pentru o soluționare globală â problemelor datoriilor externe, a altor probleme, care să deschidă calea progresului economic și social al țărilor. în curs de dezvoltare, precum și asigurării stabilității economice și depășiri,i crțzei economice în întreaga lume.Avem ferma convingere că cu cît vor fi soluționate mai repede a- ceste probleme economice, cu atît se vor crea condițiile necesare depășirii crizei economice mondiale, dezvoltării echilibrate a tuturor statelor, ridicării generale a nivelului de trai al popoarelor. Aceasta constituie, de asemenea, o necesitate imperioasă - pentru o politică de pace, de destindere și colaborare internațională !Sînt, intr-adevăr, multe probleme internaționale grave, dar putem afirma, fără teama de a greși, că raportul de forțe este de asemenea natură încît se poate obține o schimbare în actuala situație internațională, forțele progresiste, antiimperialiste, realiste, popoarș- le de pretutindeni care doresc pacea, acționînd într-o unitate deplină, pot să schimbe actualul curs ' al evenimentelor, să determine realizarea dezarmării și afirmarea unei politici de pace, de conviețuire pașnică, de colaborare egală în drepturi între toate națiunile lumii ! (Aplauze puternice).Sîntem hotărîți ca în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea, al' politicii noastre generale externe — care s-a dovedit că răspunde intereselor națiunii noastre și ale tuturor popoarelor lumii — să acționăm și în viitor, cu toată fermitatea, în direcția dezvoltării relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Sîntem hotărîți să facem totul pentru a contribui la triumful rațiunii, la dezarmare, la pace, la asigurarea viitorului liber și independent al națiunii noastre, al tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze 
puternice, îndelungate !).

Stimați tovarăși,Mai sînt 45 de zile pînă la.sfîr- șitul acestui an și pînă la încheierea cincinalului. 1981—19.85. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea, în următoarele zile sau săptămîni, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an.. Se impune, de asemenea, să facem totul pentru terminarea în cel mai scurt timp a arăturilor de toamnă, a tuturor lucrărilor- pentru- recolta anului viitor, să încheiem predarea tuturor produselor agricol eu la fondul de stat și pentru furajare, să asigurăm realizarea în bune condiții a prevederilor din programul de autoaprovizionare.In același timp, este necesar să intensificăm pregătirea temeinică pentru trecerea- în bune condiții, încă din prima zi a anului viitor, la realizarea planului pe 1986, a hotărîrilor Congresului-al XIII-lea .al partidului.îmi exprim convingerea că toate organizațiile de partid, toate organele de partid, de jos pînă sus sau de sus pînă jos, toate organele de stat și toate consiliile oamenilor muncii vor acționa. în deplină unitate. cu oamenii muncii, pentru unirea eforturilor întregului nostru popor în vederea îndeplinirii cu întreaga răspundere a sarcinilor ce le au și pentru a întîmpi- n'a noul an cu rezultate bune în toate domeniile de activitate !Cu această convingere, doresc să adresez tuturor organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat și consiliilor oamenilor muncii, întregului nostru popor urări de noi și tot mai multe succese în toate sectoarele de activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).
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Din cuvîntul participanților la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE PANĂMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Expunerea prezentată astăzi evidențiază, încă o dată, preocuparea statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru stabilirea, într-o concepție profund științifică, a obiectivelor calitativ superioare ale dezvoltării e- conomico-sociale a patriei, în deplin consens cu interesele întregului popor, cu cerințele ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc. Prin întregul său conținut de idei, această sinteză a sarcinilor de mare actualitate pusă în fața noastră subliniază din nou opțiunile și orientările programatice de înnoire și de modernizare a tuturor sectoarelor e- conomico-sociale, spre a asigura valorificarea la un nivel superior a resurselor de care dispunem, mobilizarea mai puternică a eforturilor creatoare ale întregii națiuni.Avlnd în vedere prețioasele dumneavoastră indicații, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca și criticile formulate, în care noi, cei din Capitală, ne regăsim în egală măsură cu ceilalți tovarăși, vă asigur, în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din Capitală, că am desprins toate concluziile pentru îmbunătățirea întregii noastre activități, răspunzînd îndemnurilor și sarcinilor date astăzi, prin măsuri hotărîte, în vederea întronării ferme în toate colectivele a ordinii, disciplinei, pentru a realiza un important progres calitativ in munca ce o desfășurăm.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că pe 10 luni, la nivelul Capitalei, a fost realizată suplimentar o producție-marfă industrială de 2,5 miliarde Iei, în condițiile creșterii productivității muncii cu 8 la sută față de anul trecut și ale reducerii consumurilor materiale și energetice. în investiții, prevederile planului au fost depășite, asigurîndu-se, punerea în funcțiune, a 15 importante capacități de producție. Toate acestea -vor,, permite să încheiem actualul cincinal cu 
o producție suplimentară de 18 miliarde lei, asigurînd astfel o pregătire temeinică, așa cum ați cerut-o în repetate rînduri, șl astăzi, în vederea înfăptuirii sarcinilor sporite ce ne revin în cincinalul care urmează. Trebuie să spunem Insă că în munca noastră s-au manifestat, așa cum ați precizat, o seamă de neajunsuri ce se regăsesc în ră- mînerile în urmă înregistrate de unele unități, în nerealizarea în totalitate a indicatorilor planificați.Cu toate că în ultimele două luni am reușit să obținem în- tr-un număr important de întreprinderi rezultate superioare față de lunile precedente, totuși nu am realizat în întregime producția planificată la un număr important de sortimente.Analizînd cauzele acestor neajunsuri, trebuie să relevăm că se mențin încă numeroase abateri de la disciplină, față de care multe organizații de partid și conduceri de unități nu iau atitudine fermă, nu acționează hotărit pentru crearea acelui climat de exigență și responsabilitate ■ necesar. îndeplinirii sarcinilor la care v-ați referit dumneavoastră' și astăzi. Avem încă unități in care nu se folosesc corespunzător capacitățile de producție și timpul de. lucru, se înregistrează multe absențe nemotivate. Această problemă am discutat-o foarte aprofundat la adunările generale care au avut loc în această perioadă. Sint, așa cum ați precizat și dumneavoastră și Ia ultima ședință a Comitetului Politic Executiv, incă multe, destul de multe .învoiri, concedii fără pla-, tă, o fluctuație ridicată, se mențin procese de producție ce necesită multă muncă manuală, se acționează insuficient pentru reducerea acelui personal căruia 
îi spunem indirect productiv, ceea ce, bineînțeles, influențează negativ mai ales îndeplinirea planului productivității muncii și, evident, calitatea produselor. în ce privește consumurile, deși avem economii față de normele date, atit la metal, la combustibil, la energie electrică, mai sint totuși, din păcate, unități la care cheltuielile totale ,și materiale la 1 000 de lei producție-marfă sînt încă depășite.Acționînd pentru înfăptuirea indicațiilor ■ dumneavoastră, în această perioadă urmărim îndeaproape recuperarea în toate unitățile a răminerilor în urmă ș> soluționarea grabnică a problemelor de care depinde îndeplinirea integrală a planului pe acest an, acordăm o atenție deosebită realizării producției pentru export. Am luat,' de asemenea, măsuri pentru a lansa in fabricație, așa cum ne-ați cerut in mai multe rînduri, cu deosebire la ultima teleconfe- rință, toate comenzile pe acest an. astfel încît să fie realizate pînă la jumătatea lunii care urmează, devansind, totodată, exe

cuția unor comenzi din anul viitor.Cu sprijinul specialiștilor din cercetare si al celor din invătă- mint, in toate unitățile se analizează nomenclatorul de fabricație, in vederea modernizării și a reproiectării multora dintre produsele care, așa cum spuneați, tovarășe Ceaușescu, sint încă multe învechite, unele nu le-am schimbat de mai mulți ani. în acest an au fost puse în fabricație o serie de produse noi, cum sînt, și dumneavoastră știți prea bine, locomotiva hidraulică de 800. CP, instalația automată de detensionare prin vibrații, pompe pentru sulf topit ș.a. Au fost asimilate peste 310 tehnologii modeme, ponderea produselor noi și reproiec- tate a ajuns la peste 57 de procente, deci superioară planului pe care l-am avut pentru acest an.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că lucrările de modernizare a sectoarelor calde se desfășoară după graficul stabilit de dumneavoastră, pe baza experienței pe care am obținut-o — îi spunem noi bună — la întreprinderea „23 August" ur- mînd să intre în funcțiune in primul semestru al anului viitor noile instalații de la întreprinderea ..Vulcan", I.M.GiB.. „Timpuri noi", „Grivița roșie", „Aversa" și „Semănătoarea". în 40 de unități acționează colective mixte pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii prin introducerea unor noi tehnologii și avem unele rezultate. La F.E.A.. prin implantarea semiautomată a componentelor electronice se realizează o productivitate de trei ori mai mare față de operația executată manual. La „Timpuri noi", prin controlul activ la prelucrarea arborilor cotiți, randamentul crește cu 25 la sută. La „23 August", forjarea de precizie a unor piese u- șoare se efectuează cu ajutorul unui robot realizat de curînd la institutul de specialitate Titan.Pentru reducerea mai accentuată a consumului de energie . electrică,. de' combustibil și.. de . gaze naturale, incepînd din octombrie se urmărește zilnic consumul de energie electrică si de' gaze, lîiîndu-se măsuri operative de încadrare în repartiții conform programului de iarnă. Totodată, sîntem preocupați de extinderea unor procedee tehnologice mici consumatoare. De exemplu, la I.R.E.M.O.A.S. a fost realizată o instalație modul cu ajutorul căreia se reduce consumul de energie cu 400 kW pe tona de alamă, precum și pierderile prin șpan cu 20 la sută.în spiritul hotăririlor adoptate de Comitetul Politic Executiv am stabilit măsuri pentru funcționarea la puterile prevăzute a centralelor electrice din București. pentru care ne-ați criticat în mai multe rînduri. pentru întărirea ordinii și disciplinei in aceste unități, îndeplinind. înce- pînd cu ziua de ieri sau alaltăieri. sarcina dată de a produce 820 megawați, Ținînd seama de rămînerile în urmă înregistrate în realizarea utilajelor energetice, acționăm mai susținut în întreprinderile „Vulcan". I.M.G.B., „23 August" „Republica" pentru livrarea la termen și în condiții de calitate a echipamentelor prevăzute in programul energetic și nuclear.Vă raportez tovarășe Ceaușescu. că la toate adunările generale, începînd de la' secție și pînă la întreprindere, am discu- tat la aceste unități problema pe care o socotim capitală pentru aceste colective — aceea de a asigura piesele de schimb, calitatea pieselor de schimb în conformitate cu indicațiile pe care le-ați dat pentru ca să contribuim. ne'apărat si urgent la rezolvarea problemelor pe care le ridică centralele din județul Gorj.Sarcini deosebite ne revin in 1986. cînd potrivit prevederilor proiectului de plan urmează să obținem un spor de producție- marfă, de. aproape 8 la sută, ponderea avînd-o produsele de înaltă tehnicitate, cum sînt mijloacele de automatizare electronice si electrotehnice, tehnica de calcul, utilajele tehnologice. Drodusele de mecanică fină. încă de pe acum am trecut la fundamentarea în unităti a măsurilor tehnice si organizatorice necesare sporirii exportului și a produc- tivițătii muncii, precum si pentru reducerea consumurilor materiale si energetice.Sarcinile prevăzute în domeniul promovării progresului tehnic și al ridicării nivelului cali- , tativ al produselor sînt pe deplin realizabile, întrucit la aceasta o contribuție importantă o vor a- duce. ca și pînă acum, cercetarea și învățămîntul superior, care, conduse și îndrumate permanent de tovarășa Elena Ceaușescu. reprezintă pentru noi factori de o deosebită importanță pentru modernizarea întregii producții. O atenție deosebită vom acorda înfăptuirii cerințelor mecanismului economico-fi- nanciar. vom dezbate toate acele probleme pe care dumneavoas- tă le-ati ridicat si astăzi in fața plenarei noastre, vom acorda 

atenție realizării planului de beneficii și a veniturilor menite să asigure cheltuielile destinate dezvoltării invățămîntului și culturii, ocrotirii sănătății, ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii:în agricultură, cu toate condițiile mai grele ale acestui an. am obținut unele rezultate satisfăcătoare, ceea ce a permis livrarea la fondul de stat a unor însemnate cantități de produse. Pînă la 10 octombrie s-a însă- mințat întreaga suprafață planificată cu orz. grîu și furaje, cred că pînă duminică seara terminăm arăturile adînci pe întreaga suprafață. în legumicultura vom realiza producția , totală de peste 154 000 tone, din care peste 90 000 tone la fondul de stat. Pînă in prezent au fost însămînțate suprafețe importante cu legume, verdețuri, verdețuri timpurii prevăzute în plan. Continuă să se aplice îngrășăminte organice și chimice atît la C.A.P.. cît și la I.A.S. Au fost livrate importante cantităti de legume pentru industrializare. Lucrările de amenajări, pentru irieatii au fost efectuate în totalitate, denăsindu-se suprafața planificată, astfel încît cu ceea ce vom face, în 1986. urmează să atingem anroaoe 60 la sută din totalul suprafeței sectorului. vorbesc de suprafața irigată. Totodată. în spiritul indicațiilor dumneavoastră.. am trecut. încă de ne acum. Ia' efectuarea arăturilor adînci. afîna- rea solului, administrarea unor cantităti suplimentare de îngrășăminte organice în măsură să asigure îndeplinirea indicației pe care ne-ați dat-o de a obține 20 000 kg știuleți pe suprafețele ce urmează să le irigăm și 10 000 kg de știuleți pe suprafețele neirigate.în zootehnie am realizat livrarea la fondul de stat la toți indicatorii. Avem asigurată baza furajeră necesară pentru perioada de stabulație. Au fost terminate lucrările de modernizare prevăzute pentru această perioadă, îndeplinim în mai bune condiții programele de autoaprovizio- nare, avînd în prezent depozitate cantităti sporite de produse agroalimentare fată de . anul trecut, la multe produse avem mai mult decît am avut în totl anii trecuți. Avem asigurată varză și o seamă de alte produse, chiar ., fructe, mal multe
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE BĂRBULESCUMult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central analizează probleme de importantă deosebită pentru Înfăptuirea hotăririlor Congresului al XlII-lea al partidului, luind in dezbatere resursele, forțele și mijloacele de producție necesare îndeplinirii obiectivelor primului an al cincinalului 1986—1990. precum si cerințele si modalitățile de perfecționare a activității organizațiilor de partid în conducerea întregii vieți economice si sociale.Declarîndu-mă de acord cu problematica dezbaterilor doresc să subliniez si eu faptul că rezultatele obținute în realizarea prevederilor de olan oe anul 1985 si pe întreg cincinalul evidențiază cu pregnantă caracterul profund realist. științific fundamentat al programelor si planurilor partidului nostru, realismul ce derivă din -gîn- direa si. fapta novatoare, cutezătoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Folosind acest prilej vă rog a-mi îngădui ca. de la inalta tribună a Plenarei Comitetului Central, să dau glas sentimentelor locuitorilor județului Olt de profundă dragoste, de adîn- că si fierbinte: recunoștință fată de dumneavoastră, mult iubite Si stimate tovarășe secretar general. de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. pentru elaborarea ideilor, tezelor, concepțiilor si modalităților politice ce s-au constituit în valori de tezaur cu dimensiuni ce dau putere de faptă idealurilor supreme ale poporului nostru, de libertate. bunăstare, de civilizație și progres.Așa cum s-a subliniat si la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, si olanul oe anul 1986 este rodul acțiunii si gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru. Prin proporțiile stabilite, ritmul de dezvoltare și nivelul repartizării forțelor de producție, prin avansarea căilor de descoperire și valorificare a tuturor resurselor de materii prime si materiale, de energie, planul oe anul viitor reorezintă un adevărat model de independentă economică si Dolitică. de colaborare cu alte economii naționale, de adaotare a economiei tării la actuala situație a crizei economice mondiale. 

decît am avut In anii trecuți. Asigurăm deci o bună aprovizionare a populației oină la noua recoltă. în spiritul indicațiilor dumneavoastră am luat măsuri și ne - vom intensifica eforturile pentru diversificarea produselor preparate, extinderea cantinelor-restaurant. a rețelei de microcantine în unități. Sintem preocupați, totodată, de repartizarea mai bună a fondului de marfă în teritoriu, de creșterea calității produselor, de buna deservire a populației.Afirmind adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală fată de politica externă a partidului și statului nostru, exprimăm întreaga gratitudine si recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui pro- digiasă activitate desfășurată pe plan extern este consacrată înfăptuirii nobilelor aspirații de pace si progres ale întregii omeniri. realizării dezarmării generale și. îndeosebi, a celei nucleare. instaurării pe toate meridianele globului a unui climat constructiv, de destindere si securitate, de cooperare și colaborare. făuririi unei lumi fără arme și fără războaie, mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Totodată, aprobăm și dăm cea mai înaltă apreciere activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cadrul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, desfășurată recent la Sofia, modului strălucit în care conducătorul partidului și statului nostru a prezentat poziția României în problemele discutate, poziție ce corespunde întru totul intereselor și aspirațiilor vitale ale națiunii noastre, cauzei generale a socialismului, destinderii, colaborării si păcii.în încheiere, exprimîndu-mi acordul deplin cu proiectele de plan șl de buget, cu celelalte programe supuse dezbaterii , plenarei, vă asigurăm, mult, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm hotăriti să acționăm cu to,ate forțele pentru realizarea sarcinilor de plan, a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, sporind astfel contribuția Ia înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al XlII-lea Congres al partidului.

în amplul si lnsufletitorul tablou al realizărilor economiei naționale in cele 10 luni ale anului ultim al cincinalului, se înscriu și rezultatele obținute in iudetul Olt.Cu un vibrant si Înflăcărat patriotism, oamenii muncii din acest județ vă raportează, mult iubite tovarășe secretar general, că. sub conducerea organizațiilor de partid, au acționat cu mai multă responsabilitate si fermitate, depășind olanul Ia producția marfă pe 10 luni cu 575 milioane de lei. la productivitatea muncii cu 4,8 mii lei oe fiecare muncitor, la producția destinată exportului cu 15 milioane lei. iar oe devize convertibile cu 6,1 milioane dolari.. Informăm Plenara cu legitimă mîndrie revoluționară că. incă din prima 'decadă a lunii noiembrie. ne-am îndeplinit angajamentul asumat la Congresul partidului, obtinînd peste plan în acest cincinal, pînă acum, o producție marfă in valoare de 2,7 miliarde de lei.. Așa cum dumneavoastră ne-ati indicat, am mobilizat toate forțele, materiale si umane de care dispunem, am folosit cu spirit de chibzuință resursele existente si astfel, pe cele 10 luni din acest an. în timp ce mijloacele circulante au crescut cu 0,4 la sută fată de aceeași perioadă a anului, trecut. volumul oroductiei-marfă a sporit cu 15,2 la sută.Consumul de energie electrică a fost redus cu 33.4 milioane kWh. Pentru fiecare milion de producție industrială a scăzut consumul de energie electrică cu 32 de kWh, au fost, totodată. refolosite ceste 130 de mii de tone de otel si 9 000 tone fontă, fiind recuperate materiale in valoare de 231 milioane de lei.în agricultură, cu toate condițiile climaterice nefavorabile din anul acesta, am obtinut unele rezultate care, deși sînt bune, totuși nu sînt la nivelul oe care noi l-am dorit. însă, fără sprijinul dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, nu am fi putut obține nici oe departe a- ceste producții. Astfel. Producțiile medii au fost de 4 625 de kg de orz la ha. de 9102 kg porumb stiuleti la ha — în sectorul socialist — 4 305 kg orez, aproape 29 000 de kg de sfeclă de zahăr. 2 400 kg floarea-soarelui. Toate acestea ne-au creat posibilitatea ca. in anul 1985. să livrăm la fondul de stat peste 1 300 000 de tone de cereale. Plante , tehnice si legume. La legume, de altfel. este pentru prima dată cînd atingem o producție de peste 450 mii de tone, indeplinindu-ne ast

fel atît îndatoririle față de fondul de stat, asigurînd, totodată, autoaprovizionarea în bune condiții, precum și depășirea » sarcinilor pe care le-am avut la export.Avînd suprafața arabilă irigată 'in proporție de numai 24 la sută, țărănimea cooperatistă, toti locuitorii satelor. în multe locuri si oamenii de la orașe, dovedind o unitate de gîndire si interes au acționat cu hotă- rîre si pricepere, zi si noapte, pentru a salva culturile de la secetă. în vederea realizării producției .agricole ridicate.Referirile critice care au fost subliniate în materialul supus dezbaterii plenarei Comitetului Central, se regăsesc si in județul nostru. întrucît rezultatele puteau fi mult mai bune, dacă se insista si se intervenea la timp, mai operativ si cu eficientă. pentru înlăturarea unor neajunsuri, dacă exista mai multă combativitate in activitatea unor organizații de partid, dacă Biroul comitetului județean de partid acționa mai eficient pentru generalizarea .experiențelor pozitive. Ne referim, mai ales, ia realizarea sarcinilor de plan la producția fizică și la costurile de producție. Și în agricultură rezultatele erau mai bune, dar s-au înregistrat decalaje de producție între consiliile unice agroindustriale. intre unitățile agricole învecinate cu aceleași condiții de climă si de sol. S-au obtinut rezultate sub posibilitățile ce le avem 1a realizarea planului la fondul de stat si in alte domenii de activitate.în anul 1986 4avem de realizat o oroductie-marfă de a- proape 32 de miliarde de lei. cu aproximativ 18 la sută mai mare decit sarcina planificată în 1985, din care circa 28 la sută va fi destinată exportului. Pentru îndeplinirea acestor obiective, organele si organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii si-au întocmit, oe baza propunerilor făcute în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii, programe concrete pentru asigurarea din timn a necesarului de materii prime si materiale, de încadrare în graficele de repartiție si revizie a mașinilor, a instalațiilor si utilajelor.în agricultură ne-am propus un program ambițios, dar realizabil, caretă depășească nivelul tuturor producțiilor pe care le-am obținut pînă în prezent.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE MIHALACHEMult stimate și Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu deosebită atenție expunerea tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu în care a abordat în stilul propriu secretarului nostru general, de înaltă responsabilitate, profund revoluționar și nemărginit patriotism, o serie de idei de maximă importanță privind 'activitatea generală a partidului și statului nostru.Secretarul nostru general a prezentat liniile directoare ale cincinalului în care ne mai aflăm și rezultatele obținute în domeniul producției industriale, exportului, productivității muncii, nivelOlui de trai al poporului. Totodată, a prezentat o se- , rie de lipsuri în organizarea producției și a muncii in toate domeniile și mai ales în industrie și agricultură, în stilul și' metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid și, de stat și, totodată, a prezentat larg strategia și tactica partidului nostru în noul cincinal și principiile politicii externe a Partidului Comunist Român și. Republicii Socialiste România, poziția față de marile probleme cu care se confruntă lumea contemporană.Doresc să relev, cu toată ■ răspunderea, că toate criticile formulate de secretarul nostru general privind stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de, partid se regăsesc in munca. Comitetului județean de partid Constanța; în 'cuvîntul meu mă voi referi pe larg la aceste probleme.Vă rog să-mi îngăduiți pentru început să spun Că realizările obținute in dezvoltarea economică și socială a țării noastre sint urmare a activității neObo- site*  a conducătorului nostru —■ tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, cu inegalabila și geniala sa previziune, a asigurat unirea intr-un singur șuvoi a forțelor materiale și energiilor umane, de- clanșînd acțiuni de o nebănuită forță și eficiență pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, înfăptuirea noii revoluții In agricultură, creșterea considerabilă a producției destinate exportului și, mai ales, reducerea datoriei noastre externe.în județul Constanța, ritmul de creștere a producției marfă, ținînd seama de realizările obținute pe patru ani ăi cincinalului, este de 4 la sută, iar pe 10 luni din acest an, de 7,7 la sută. S-au pus in funcțiune toate instalațiile de la Rafinăria combinatului petrochimic Midia, iar la Petrochimie produce la parametrii proiectați 

Am luat măsuri pentru ca pe toată suprafața irigată să obținem cel puțin 20 de tone de porumb știuleți la hectar ; de altfel majoritatea cooperativelor care au avut teren irigat au obtinut 20 de tone de știuleți la hectar, producții realizate și. de unele unități agricole care n-au avut irigații, dar care au respectat celelalte reguli agrotehnice. Pe cele 34 000 de ha carp nu sînt irigate . ne-am propus să realizăm 15 tone de știuleți.în acest sens, la indicația dumneavoastră și a tovarășei Elena Ceaușescu, încă din a- ceastă toamnă am declanșat o adevărată luptă pentru îmbunătățirea structurii solului, folosind îndeosebi atelajele în administrarea și îrigrășarea organică, a pămîntului. Pînă acum 4 zile noi deja îngrășasem' 20 de mii de ha cu gunoi de grajd numai pentru porumb..afară de suprafața, care este destinată le- gumiculturii, pomiculturii, viticulturii și altor culturi. De asemenea, vă raportăm, tovarășe secretar general, că. am terminat arăturile adînci de toamnă, mai răminînd numai acea suprafață care urmează să fie fertilizată și unde mai pasc animalele.Semănînd Ia timp culturile păioase și respectînd tehnologiile necesare, vă raportăm, tovarășe secretar general, că, a- proaoe în totalitate. în acest an. a răsărit grîul avînd condiții de înfrățit și de a intra viguros în iarnă.Vă asigurăm, tovarășe secretar general Nicolae CeapșăsCu, că indicațiile, și sarcinile cuprinse in magistrala cuvintare rostită de dumneavoastră, la această plenară, vor constitui pentru noi adevărate programe de lucru in vederea înfăptuirii lor fără, a nu precupeți nici un efort.Știindu-vă mereu în fruntea partidului și a statului, știjnd că vegheați și acționați zi și noapte pentru ca să ne desfășurăm activitatea în tihnă, pentru noi nu este bucurie mai mare decît de a ne face datoria față de partid, față de popor, față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii, contribuind astfel Ia ridicarea scumpei noastre patrii pe treptele înfloritoare ale comunismului, prefigurată de Congresul al XÎII-Iea al Partidului Comunist Român.Vă mulțumesc.

instalația de metil teresțalat. Lucrările la celelalte instalații consumatoare de etilenă sînt aproape încheiate, iar la plro- liză ne aflăm, de asemenea, în stadiu final. De altfel, au început probele , cu apă, cu aer și cu abur.Sub directa conducere a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu s-au elaborat o serie de programe speciale pentru accelerarea lucrărilor de cercetare și exploatare a țițeiului din platoul continental al Mării 'Negre, unde s-a montat conducta submarină, și s-au forat pînă în prezent patru sonde de extracție. La Centrala nucleară de la Cernavodă, în urma vizitei tovarășului secretar general, întreaga activitate a proiectanților, constructorilor șl beneficiarilor se desfășoară în prezent într-o concepție unitară, eliminîn- du-se o seamă de lipsuri privind tendințele de supradimensionare și a consumului exagerat de ciment și fier beton. La această unitate, unde se resimte din plin sprijinul direct . al, guvernului, .lucrările se desfășoară acum conform graficului, recuperîndu-se o bună parte din rămînerile în urmă. în luna decembrie-a a- ceștui an se va introduce calandria în clădirea reactorului nr. 1.Privitor la construcția de nave, s-a asimilat și executat primul petrolier de 85 de mii tdw, se continuă construcția petrolierelor de 150 de mii tdw și se. află în plină desfășurare asimilarea feribotului. Pînă la sfîrșitul anului, la această întreprindere, procentul de sudură automată, conform indicațiilor date de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, va ajunge la 55 la sută, urmînd ca în anul viitor să ajungă Ta 70 la sută. Tot în prima parte a anului viitor această întreprindere va trece la debitarea tablei cu laseri și plasmă.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că s-a organizat bine activitatea ia întreprinderea antrepriză de Construcții hidrotehnice portuare înființată conform Indicațiilor dumneavoastră, iar programele privind construcția portului Constanța—Sud, a zonei portului liber și a Canalului Poarta Albă — Midia-Năvodarl • se înfăptuiesc în conformitate cu indicațiile pe care dumneavoastră le-ați dat. Acțtonîndu-se pe baza indicațiilor dumneavoastră, s-a înlocuit transportul pietrei din cariere cu mijloace auto cu transportul pa calea ferată, prelungindu-se liniile pînă în cariere și la diguri. Totodată, la Centrala nucleară de la Cernavodă s-a eliminat transportul betoanelor, turnarea făcîridu-se în prezent direct din stația de-preparare.

Ne-am ocupat de întărirea rolului organizațiilor de partid din industrie și agricultură, în conformitate cu indicațiile conducerii partidului, aparatul de partid, activul de partid, colectivele formate din numeroși specialiști au ajutat întreprinderile industriale și unitățile din agricultură pentru ca organizațiile de partid să se integreze mai bine in problematica de actualitate, în accentele și exigențele formulate de secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbind autocritic, deschis, sîntem nemulțumiți de rezultatele obținute pînă acum în domeniul industriei și mai ales în agricultură. Persistenta unor fenomene de indisciplină . si de încălcare a obligațiilor profesionale, relevate pe larg în expunerea prezentată în deschiderea lucrărilor plenarei de secretarul nostru general, este vorba mai ales de numărul mape al absentelor nemotivate., folosirea necorespunzătoare a timpului de lucru, nesuprave- gherea. neîntretinerea sau chiar părăsirea unor instalații cu grad înalt de periculozitate, mai ales, așa cum s-a întîmplat. de altfel, la Combinatul petrochimic Midia si la șantierul Centralei nucleare de la Cernavodă, rămînerile in urmă în organizarea științifică a producției si a muncii Ia întreprinderea mecanică de utilai Medgidia, utilizarea încă în mică măsură a materialelor recuperabile și refolosibile. ca si depășirea cheltuielilor totale la o mie de lei producție marfă, explică în bună măsură linsurile comitetului județean de nartid. eficienta scăzută a măsurilor întreprinse de noi. de organizațiile de nartid. neajunsurile existente în munca noastră privind organizarea si controlul îndeplinirii hotăririlor.Doresc să insist asupra lipsurilor manifestate în agricultura județului. Trecînd peste unele rezultate bune obținute, așa cum este cazul, la cultura cartofului, orezului, la legume, la fructe, la mazăre, fasole si la, exportul de conserve de legume, spunem fără ocolișuri : cauzele care au determinat înregistrarea în acest an a unor producții agricole mici, necorespunzătoare în județul Constanta, la majoritatea culturilor, dar cu deosebire la griu și porumb, se regăsesc în munca comitetului județean, a biroului, a secretariatului comitetului județean de partid. Nu există nici o explicație în afara muncii noastre insuficiente pentru faptul că. de regulă, se depășesc perioadele optime stabilite prin decrete și legi privind efectuarea arăturilor, semănatul si recoltările. pentru că în unele locuri nu se efectuează la timp lucrările de întreținere sau că se administrează necoresounză- tor îngrășămintele chimice si se utilizează cu mari pierderi , de apă sistemele de irigații. Județul nostru are amenajate în sisteme de irigații 385 000 hectare — 75 la sută din suprafața arabilă. Producțiile scăzute — la porumb am obtinut 5 500 kg în medie Ia hectar — arată lipsurile noastre. Chiar și in condițiile acestui an. dacă foloseam eficient energia pe care am nri- mit-o, trebuia să. obținem rezultate incomparabil mai mari. Dovadă că acolo unde s-a lucrat bine și am folosit așa cum trebuie sistemele de irigații1 producția realizată a fost de 14, 16 sau 18 tone la hectar. Avem exemple de ferme care au, realizat 20 de tone de porumb la hectar. în lumina Concluziilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, noi trebuia, fără îndoială, să obținem. chiar în condițiile acestui an dificil., secetos, rezultate incomparabil mai mari. Dacă nu putem să ne prezentăm astăzi, la plenară, cu aceste rezultate, vinovați sîntem noi pentru că trebuia să organizăm mai bine antrenarea si folosirea întregului activ de partid, de stat si mai ales să folosim mai bine toate mijloacele materiale care ne sînt puse la dispoziție de către stat.Si în acest an s-au pierdut cantități importante la recoltarea griului — și ne înscriem în cifra totală dată de secretarul nostru general de peste un milion- și 200 de mii tone pierderi pe tară — la recoltarea soiei și altor culturi, urmare a neres- pectării cu strictețe a tehnologiilor stabilite sau a reparării și întreținerii defectuoase a utilajelor.Toate acestea dovedesc că starea disciplinară este în unele locuri în suferință. Că nu am făcut totul pentru mobilizarea activă, permanentă a forței de muncă de la sate la efectuarea în condiții de calitate a lucrărilor, pentru ca consiliile unice agroindustriale și in mod deosebit birourile de coordonare să-și exercite din plin sarcinile și obligațiile pe care le au pentru combaterea cu desăvîrșire a dezordinii, a indisciplinei, pentru lichidarea grabnică a lipsurilor.După cum se cunoaște, tovarășul secretar general a fost și in județul nostru pentru constatarea modului și a corectitudinii In care s-a făcut evaluarea producției la porumb. Timp de o zi a bătut aproape întregul județ și peste tot. fără excepție, a rezultat că producțiile medii la hectar erau cu mult subevaluate. Pe drept cuvint se pune întrebarea : care este eficiența muncii comitetului județean de partid ? De altfel, ne-a fost a

dresată o astfel de întrebare la care, cu asemenea rezultate, este foarte greu de răspuns.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, .că am desprins din recenta intîlnire pe care ați avut-o cu Secretariatul Comitetului județean de partid Constanța învățămintele necesare pentru perfecționarea stilului și metodelor noastre de muncă, am desprins învățămintele deosebite din expunerea pe care dumneavoastră ați rostit-o ..astăzi.,Unul dintre obiectivele spre care ne-ăm îndreptat atenția este lupta împotriva nepăsării, a rutinei, a necinstei.-a tendințelor de a se prezenta cu regularitate explicații- lipsite de temei, subiective, de acoperire sau diminuare a . propriilor lipsUri. Asemenea manifestări se fac resimțite în munca specialiștilor. dar nu numai a lor. Știm bine că spiritul .de .muncă imprimat de conducerea partidului, de . dumneavoastră. tovarășe secretar general, de înaltă exigență . partinică, permanent înnoitor și consecvent revoluționar.' încă' nu a pătruns: la nivelul cerințelor în1 toate organizațiile' de partid din agricultură. Considerăm că măsurile întreprinse în. ultimul timp, dezbaterile largi' organizate cu întregul activ de partid din agricultura județului vor determina îmbunătățirea activității în viitor. O garanție în acest sens o reprezintă faptul că in această toamnă. atit arăturile adinei, cit și semănatul orzului și griului s-au făcut in condiții de. calitate, res- pectîndu-se întocmai tehnologiile și perioadele stabilite de conducerea partidului. Pînă în prezent aceste culturi, ne referim la grîu și. orz. se prezintă bine și sînt puse bazele pentru / obținerea unor producții corespunzătoare.Se află în prezent in plină desfășurare o mare acțiune privind transportul gunoiului de grajd, iar'în cîteva zile vom definitiva si noi un plan de măsuri în urma schimbului de (experiență care a avut loc —■■ de fapt cred că-1 numesc impropriu schimb de experiență, a fost o Intîlnire la Olt — și vom prelua inițiativa acestui județ, astfel incit în anul viitor pe cele 120 de mii de hectare din 135 de mii. de hectare cu porumb. 120-de; rriii fiind la irigat, să ne angajăm să realizăm 20 de mii de kg porumb știuleți la hectar, ținîrid seama de precizările pe care dumneavoastră le-ati făcut îri legătură cu, asigurarea apei, a îngrășămintelor chimice' necesare pentru obținerea acestor producții. .. ■ ,o, Referitor In planul ne acest an. asigurăm ■ conducerea partidului că va fi reălizât.'la indicatorii producției-mârfă. lâ .export — de "altfel exportul a fost realizat pe 10 luni — vor fi date în folosință. obiectivele de investiții prevăzute cu termene de punere în funcțiune in acest an.Cunoaștem bine sarcinile ce revin județului în cincinalul viitor, care înregistrează o creștere la producția industrială de peste 25 la sută. Considerăm că sînt luate toate măsurile pentru îndeplinirea corespunzătoare a pianului încă din prima lună. Vă rog să-mi1. îngăduiți să ridic, însă, două probleme : In programul aprobat recent de Comitetul Politic: Executiv privind dezvoltarea construcției . de nave, astfel încît la sfîrșitul anului 1990 peste 80 la sută din volumul de export ..și import să fie transportat. cu nave românești, județului nostru îi revin sarcini importante. Pentru realizarea integrală a producției fizice de nave, deci a numărului de nave, se impune urgentarea asimilării în tară a echipamentelor principale. De asemenea, trebuie accelerată executarea echipamentului cu care sint dotate sondele de, extracție a țițeiului din Marea-Neagră. Este vorba de echipamentul de fund și de suprafață.Se află în stadiul final desfășurarea adunărilor generala petîtru dări de seamă ale organizațiilor de partid, s-au încheiat recent adunările generale ale oamenilor muncii. In centrul dezbaterilor s-a situat analiza critică și autocritică a sarcinilor îndeplinirii planului și au fost stabilite noi măsuri organizatorice și tehnice care vor determina ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și a consumurilor normate, creșterea eficienței economice pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor deosebite ce tie revin din minunatul plan național unic de dezvoltare a României pe care-1 discutăm și urmează să-l aprobăm pe anul viitor.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că organele și organizațiile de partid din județul Constanța vor acționa cu hotărîre, cu pasiune, cu devotament pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce ne revin.Susținem întru totul și aprobăm din inimă activitatea delegației noastre la întilntrea de la Sofia și, în mod deosebit, pozițiile exprimate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, poziții caracterizate printr-o remarcabilă profunzime, curaj in abordarea problemelor, deosebită perspicacitate, un înalt spirit teoretic și practic. Pentru toate acestea adresăm tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor din județul Constanța, mulțumirile noastre și întreaga noastră gratitudine.
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PAVEL ARONMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara noastră se înscrie ca un moment de referință prin problematica înscrisă la ordinea de zi. acum cînd întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu toate forțele pentru îndeplinirea la toți, indicatorii a planului pe acest an și pe întregul cincinal pentru a pune baze trainice trecerii la o etapă calitativ superioară, a sarcinilor ce ne revin pe anul 1986, primul an din cincinalul 1986—1990.Și de - această dată. Proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială a României, prin sarcinile, nivelele și obiectivele stabilite, ilustrează preocupările partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru fundamentarea științifică a acestuia în funcție de. condițiile interne si internaționale, pentru a asigura ritmuri înalte de dezvoltare economiei naționale în condiții de calitate și de eficientă superioară.Adunările generale ale oamenilor muncii care s-au desfășurat recent, au constituit un bun prilej de afirmare a potențialului creator pentru acțiuni practice de recuperare și realizare integrală a planului la producția fizică, a fondului de marfă pentru export, la un înalt nivel tehnic și calitativ, în condițiile încadrării stricte în consumurile normate și a unui regim sever de economisire a energiei electrice.Pe zece luni care au trecut, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut volumul productiei-marfă industrială a sporit cu aproape 9 la sută, întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, care este mai mare cu 9 la sută decît în aceeași perioadă a anului trecut Pe cele zece luni expirate marea majoritate a întreprinderilor industriale și-au realizat și depășit sarcinile de plan ce le-âu avut. Cu toate acestea, datorită' unor rămîneri in urmă la 6 seria de produse . fizice, mai. eu seamă la vagoanele de marfă, îngrășăminte chimice, mobilier și țiței extras, producția-marfă nu s-a realizat decît - în • procent de 96,8 la sută. Biroul și secretariatul comitetului1 județean de partid au analizat cu exigență și răspundere comunistă situația existentă în fiecare întreprindere care nu și-a realizat planul și au fost stabilite măsuri concrete care să asigure cpndițiile necesare derulării ritmice a pro- ucției, recuperării restantelor la producția fizică la vagoane și mobilier.De asemenea, au fost luate măsuri care să asigure lună de lună planul la forai, reușind să recuperăm 6 mii de metri^liniari si să realizăm si să deoăsim planul pe acest an si să creștem volumul de extracție a țițeiului cu peste 130 tone ne zi.Așa cum ne-ați indicat tovarășe secretar general, problema exportului se situează zilnic în preocuparea biroului comitetului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, a tuturor oamenilor muncii. Au fost luate toate măsurile pentru realizarea la timp și chiar în avans la un înalt nivel calitativ a contractelor încheiate cu partenerii externi.Ne însușim întru totul observațiile care le-ati făcut la deschiderea plenarei noastre deoarece. ele vizează si modul în care oomitetul județean de partid, respectiv biroul comitetului județean de partid au acționat în problema îmbunătățirii calității produselor. Vă asigurăm că au fost luate toate măsurile si. asa cum ați indicat, acțiunile pe care le-am întreprins nu vor mai permite să mai iasă pe poarta nici unei întreprinderi din județul nostru produse cu calitate necorespunzătoare. .Pe baza programului existent acordăm atentie si urmărim permanent încadrarea fiecărei întreprinderi în normele de consum. în acest sens analizînd periodic în organizațiile de partid si cu conducerile întreprinderilor situația concretă din fiecare imitate.Vă raportăm că pe 10 luni, ca urmare a acestor măsuri, s-a reușit să economisim Ia nivel de iudet cantități însemnate de material lemnos si fibre textile. energie electrică si în paralel. acționăm pentru recuperarea si introducerea în circuitul productiv a materialelor re- folosibile. urmînd a extinde această activitate. Am stabilit măsuri concrete de a ne asigura si extinde preocuparea pentru producerea pieselor de schimb, a unor repere'si sub- ansamble prin reconditionări atît pentru instalații si liniile tehnologice din industrie si în mod deosebit pentru Combinatul de îngrășăminte chimice, pentru Combinatul de prelucrarea lemnului si industria ușoară. cît si pentru unitățile din agricultură.

această de stat, întreaga pentru

raportăm că însămînțările efectuat în termenele op- și că în urma ploilor că- în ultimele zile culturile normal.

Pornind de la experiența bună obținută de unele unităti în utilizarea bioaazului. conversia lui în energie electrică. în utilizarea energiei solare si eoliene. precum si a apelor geotermale în industrie si în agricultură, cît si pentru încălzirea obiectivelor social-cultura- le "si a locuințelor, am stabilit măsuri concrete de extindere a acestor surse în toate complexele de porcine, la uscarea cerealelor si legumelor, pentru încălzirea si asigurarea apei calde menajere în halele industriale. sere si complexe zootehnice. Acționăm centru punerea în aplicare a soluțiilor de utilizare a gazelor arse si anelor de răcire din procese tehnologice, iar' pe platforma industriei alimentare am pus la punct o instalație care, utilizînd energia anelor reziduale, asigură apă caldă menajeră pentru 1 500 de apartamente.In agricultură actionînd în lumina indicațiilor dumneavoastră si beneficiind de sprijinul nemijlocit ne care ni 1-ați acordat, mult stimate tovarășe secretar general, am reușit să obținem producții bune de grîu si orz. să sporim pe cale livrările la fondul La porumb am strîns cantitate, luînd măsuri evitarea Pierderilor.Producția medie la porumb în acest an este de 9 057 pe total sectoare la hectar și pe sector socialist de 8 332 kg la hectar. Aici trebuie să vă spunem că observațiile pe care dumneavoastră le-ați adresat unor județe sînt valabile și pentru noi, deoarece și noi am refăcut de multe ori reevaluarea porumbului, de fiecare dată oonstatîn- du-se cantități în plus.De asemenea, la cartofi, sfedă-de-zahăr, legutne, fructe ne-am realizat sarcinile prevăzute actionînd în aceste zile pentru afluirea ultimelor cantități de sfedă-de-zahăr spre întreprinderea de industrializare, întregul teren a fost eliberat și executăm arăturile de toamnă ziua și noaptea, mobilizînd pe toți. acei cane știu să conducă tractorul.în zootehnie i efectivele prevăzute la toate speciile ca urmare a creșterii indicelui de. natalitate, a reducerii pierderilor prin mortalități, și .eliminarea, sacrificărilor de necesitate. Avem de asemenea,, asigurată baza furajeră necesară pentru o furajare rațională a animalelor în structura și volumul prevăzut.Studiind proiectul planului'pe 1986 apreciem cu mîndrie și înaltă responsabilitate faptul că cifrele înscrise în proiectul planului pe anul viitor asigură , ritmuri înalte de dezvoltare a tuturor seotoarelor, mobilizare și valorificare superioară a resurselor de care dispunem, sporirea mai accentuată a productivității muncii, extinderea exportului și reducerea importurilor, creșterea susținută a eficienței întregii activități, întărirea autoconducerii și autogestiunii economico-finandare.Comitetul județean de partid Arad apreciază că sarcinile ce-i revin pe anul 1986 sînt bine fundamentate, acordînd atenție deosebită asigurării tuturor condițiilor care să conducă la realizarea sarcinilor in primul an din viitorul cincinal la un înalt nivel de eficiență economică. De altfel recentele adunări ale oamenilor muncii, cît și cele ce sâ desfășoară in prezent în agricultură au probat cu deplină satisfacție cifrele de plan, au stabilit măsuri care vor asigura realizarea planului pe 1986 la toți indicatorii, cu o înaltă eficiență economică.în concordanță cu prevederile de plan, valoarea producției- marfă industrială în anul Viitor va crește cu 12,4 la sută față de nivelul anului .1985, stabilin- du-Se ritmuri înalte la mașini- unelte, la vagoane de marfă și speciale, la utilaj tehnologic, produse ale industriei ale industriei lemnului mentare. De asemenea, importante va cunoaște tul pe devize convertibile cu peste 50 la sută, producția pentru export deținind 0 pondere de peste o treime din valoarea producției-marfă a județului.Avind in vedere că întregul spor de producție pe anul 1986 urmează a se .obține pe seama creșterii productivității muncii, biroul comitetului județean de partid, pe baza măsurilor cuprinse în programul județean, a stabilit măsuri ferme pe fiecare unitate care au fost dezbătute și însușite de oamenii muncii, iar cu prilejul adunărilor generale s-au făcut nod propuneri și s-au stabilit soluții care vor conduce la mai buna organizare a activității in fiecare întreprindere, la mecanizarea, automatizarea și robotizarea fluxurilor tehnologice, la utilizarea mai largă a tehnicii de calcul în pregătirea producției și lansarea în fabricație.încă din acest an aplicăm 108 tehnologii noi și 188 moderni- ■ zate care vor asigura creșteri substanțiale a gradului de automatizare- în principalele între

exportului în sub jude-

prinderi, la vagoane sudură automată a fost extinsă la 70 la sută din volumul total. Tot aici, vă informăm, stimate tovarășe secretar general, că nu de mult s-a introdus cu bune rezultate un robot care ajută la sudarea automată a tuturor acoperișurilor pentru vagoane de călători. La mașini-unelte s-a asigurat implementarea pe lucrări pe calculator a roților dințate șî montajului, iar la combinatul de prelucrare a lemnului s-a trecut la croirea centralizată a cherestelelor, furnirului și palului, toate aceste acțiuni pre- văzîndu-se a fi extinse în continuare.în paralel acționăm pentru ridicarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, extinderea policalificării și polideservirii mașinilor, măsuri care vor asigura devansarea cu un an a sarcinilor de dublare a productivității muncii. Considerăm că proiectul legii cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și urmăririi producției și a muncii va conduce la creșterea răspunderii fiecărui om. al muncii față de îndeplinirea sarcinilor ce i-au fost încredințate.Pentru a fi mai bine folosit timpul de lucru al personalului muncitor, precum si capacitățile de producție vom urmări ca. la fiecare loc de muncă, să fie introduse normele fundamentate tehnic.' Avînd în vedere ponderea ridicată aproducția marfă realizată, conducerea comitetului țean de partid, organizațiile de partid, conducerile unităților acționează cu sprijinul ministerelor de resort, a întreprinderilor de comerț exterior pentru contractarea în întregime a producției de export pe anul viitor la nivelul planului. Am luat măsuri in fiecare întreprindere pentru pregătirea și lansarea în fabricație a producției pentru export, asigurînd condiții pentru realizarea ei ritmică de înalt nivel calitativ încă din primul ' trimestru al anului 1986.Acționăm pentru înfăptuirea programului de asimilări și modernizări a produselor pentru ridicarea parametrilor tehnico- funcționali, ponderea produselor la nivel mondial va fi de peste - 75 ■ la- sUtă în anul viitor, ne-am realizat iar la vagoanele de marfă, de > călători, mașini unelte, îngrășăminte complexe, mobilă stil,1 țesături, tricotaje, incubatoare să, se situeze la nivelul celor mai bune < produse de pe piața mondială.O atenție deosebită, acordăm încadrării în normele de consumări stabilite, pentru a reduce cheltuielile totale la 1 000 de lei producție marfă cu 21 de lei, față de acest an, iar cele materiale cu 44,6 lei, aplicînd tehnologii de fabricație adecvate, în vederea ridicării nivelului tehnic calitativ al produselor, în reducerea consumurilor.în agricultură, sînt prevăzute creșteri atît la producția agricolă vegetală și animală, precum și la indicatorii de eficiență economică. De asemenea, sînt prevăzute creșteri la suprafața arabilă precum și la suprafața irigată. Producțiile medii urmează să crească la grîu, la porumb, la sfeclă de zahăr.Dăm o atenție deosebită folo-

sirii cu eficiență maximă a întregii suprafețe în toate unitățile agricole. în cursul acestui an am încheiat lucrările de organizare a teritoriului și aplicare a asolamentelor stabilite cu sole pe dimensiuni optime, așa cum dumneavoastră ne-ați indicat cit mai omogene din punct de vedere al condițiilor de producție, care să permită o bună amplasare și rotație a culturilor.O atenție deosebită o dăm și aplicării tehnologiilor pentru fiecare cultură. Organizînd în asemenea condiții activitatea, s-a trecut la obținerea de producții intensive pe aceste soluri. Am stabilit programe concrete de măsuri pentru producția anului viitor care să ne asigure obținerea unor producții intensive de 8 000 kg la grîu. la hectar, pe 20 de mii de hectare, de 20 de tone porumb știuleți la hectar pe 30 de mii de hectare, de 3 000 kg soia pe 5 500 de hectare și de 45—50 de tone sfeclă- de zahăr și cartofi pe întreaga suprafață planificată.Vă s-au time zutede păioase se dezvoltă Toate lucrările s-au executat cu respectarea strictă a tehnologiilor, utilizînd sămîntă de înalt randament. Acordăm atenție calității arăturilor de toamnă, transportării îngrășămintelor naturale și amendamentelor.în zootehnie, unde se prevăd creșteri importante atît la efectivele de animale cit și la producția de lapte, am luat măsuri care să ne asigure realizarea e- fectivelor, așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, baza furajeră necesară și condițiile bune de iernare a animalelor.Acordăm atenție pentru a ridica la cote înalte eficienta întregii activități în anul 1986 pu- nînd accent pe întărirea auto- conducerii și autogestiunii eco- nomico-financiare pentru a nu mai avea nici o unitate cu pierderi. Avem, de asemenea, asigurate toate condițiile pentru autoconducerea și autoaprovi- zionarea tuturor antrenînd ' ' măsură gospodăriile populației, înfăptuim măsurile ce ne revin din programele și sarcinile stabilite de cultivare a tuturor terenurilor. de creștere a aportului zonelor necooperativizate și gospodăriile populației la constituirea statului, culturii, casă și din asigura o aprovizionare nală pe tot parcursul anului a populației județului. Vă informăm, tovarășe secretar general, că am luat toate măsurile pentru a ne onora obligațiile ce le avem din programul pentru aprovizionarea Capitalei.Vă asigurăm, mult tovarășe secretar general, toți oamenii muncii Arad, in frunte cu își vor face datoria unei înalte exigente, cu fermitate și răspundere muncitorească pentru realizarea exemplară încă din primele zile a sarcinilor de plan pe anul 1986, primul an al viitorului cincinal.

localitătilor,
tared intr-o mai m: gospodăriile populat

fondului centralizat ăl de dezvoltare a pisci- a creșterii iepurilor de a celorlalte programeagricultură, care ne vor ratio-

stimate că din județul comuniștii, la cotele vor acționa

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE STOICAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,

ușoare, și aliere șt eri expor-

Permiteți-mi să exprim. înainte de toate, acordul deplin cu conținutul documentelor supuse dezbaterii actualei Plenare a Comitetului Central, documente care concretizează pentru perioada imediat următoare și pentru primul an al noului cincinal, hotărîrile Congresului al XIII-lea, orientările indicate și sarcinile de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in cadrul Plenarei. Exprim totodată hotărîrea noastră, a Comitetului județean de partid, a tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Dolj, de a acționa cu competentă și răspundere. în spirit revoluționar, de ordine și disciplină, pentru transpunerea în viată a fiecărei idei, a fiecărei orientări și sarcini pe care le-ati dat și cu acest prilej.Doresc să subliniez că proiectul Planului national unic de dezvoltare economico-socială pe 1986, purtînd amprenta gindirii științifice, novatoare a dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, marchează o etapă nouă, calitativ superioară, pe calea înfăptuirii programului partidului, a acțiunilor ferme pe care le întreprindeți în vederea continuei perfecționări a activității in toate domeniile.Pentru județul Dolj, ca de altfel pentru toate județele tării, proiectul de plan pe anul viitor cuprinde sarcini de mare importantă, prin a căror materializare acesta va cunoaște o dezvol
tare ascendentă si echilibrată.

creșterii electrică

în 1986 volumul producției marfă industrială va crește cu 20,6 la sută, productivitatea muncii cu 15 la sută, iar cheltuielile de producție se vor reduce cu 30 de lei la 1 000 lei producție marfă. Sarcini mobilizatoare avem Ia export. In anul viitor județul Dolj va beneficia de un volum de investiții de 6,7 miliarde iei, orientate prioritar în direcția producției de energieși termică pe bază de cărbune, îmbunătățirii structurii. înnoirii și modernizării producției. în vederea creșterii coțopetitivității acestora la export, a eficientei economice.Prin acțiunile de fundamentare a planului întreprinse în unități. împreună cu centralele industriale, ministerele economice și organele centrale de sinteză, rezultă că sarcinile sînt deopotrivă mobilizatoare și posibil de realizat. în majoritatea unităților principalii indicatori de plan sînt corelați cu capacitățile de producție și baza teh- nico-materială necesară.Ca urmare. în adunările și plenarele cu activul de partid de dare de seamă anuală. în adunările generale ale oamenilor muncii în curs de desfășurare, dezbatem concret. în strinsă legătură cu realizarea planului pe acest an. măsurile tehnico-orga- nizatorice și politice privind pregătirea și realizarea planului pe anul care urmează. Mai sint citeva unităti unde încă nu a fost nominalizată întreaga producție ; de asemenea mai a- vem încă unele probleme de soluționat pentru a contracta întreaga producție la export si la intern, astfel incit din prima zi a anului să ne îndeplinim corespunzător sarcinile care ne revin.

Așa cum rezultă din nivelele de plan, din observațiile critice și indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta ședință a Comitetului Politic E- xecutiv ca și în cuvintarea ținută în cadrul plenarei, vom acorda o atenție cu totul deosebită aplicării legilor și ho- tărîrilor de partid și de stat, a programelor adoptate pentru creșterea accentuată a productivității muncii, utilizarea mai bună a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, pentru reducerea la minimum a stagnărilor și întreruperilor în producție, dimensionarea corespunzătoare a personalului, întărirea ordinii și a disciplinei, prin reducerea accentuată a absentelor de orice fel, pentru respectarea regulilor tehnologice.■Am reținut indicația dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că cea mai bună pregătire a planului pe 1986 o constituie r.ealizarea planului pe acest an. în acest spirit am adoptat noi măsuri cu prilejul adunărilor organizațiilor de partid și a adunărilor generale ale oamenilor muncii, pentru ca în perioada care a. mai rămas pînă Ia finele anului în fiecare unitate din industrie. din construcție, transporturi, în industria mică și prestările de servicii, în investiții să obținem rezultate superioare și să reducem astfel nerealizările înregistrate pînă în prezent.Vă raportăm că ne preocupăm în mod diferențiat de sprijinirea organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă de la întreprinderea de biosinteză de la Calafat, Electroputere, la Combinatul chimic, la Oltcit, la s’chela de extracție Craiova, pentru mai buna organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și a disciplinei, întreținerea și exploatarea la nivelul cerut a mașinilor și instalațiilor, unități care în acest an au înregistrat cele mai mari restante și au rămas datoare economiei naționale cu importante cantități de produse. Aplicăm măsurile indicate de dumneavoastră pentru îmbunătățirea activității și randamentelor la Termocentrala de la îșalnița.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general, să mă refer la unele probleme ale muncii în agricultură. Apreciem că nivelele și sarcinile ce revin județului Dolj în agricultură pot fi, de asemenea, îndeplinite și chiar depășite. Dispunem de o puternică bază materială, de ceea ce este necesar pentru a răspunde prin fapte grijii statornice pe care conducerea partidului, dumneavoastră personal o acordați dezvoltării acestei ramuri de bază a economiei.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că sintem profund nemulțumiți de rezultatele slabe pe care le-am obținut in acest an la producția de cereale păioase, la porumb, la legume, la fructe și alte culturi. Deși la unele dintre acestea, cum ar fi sfecla de zahăr, cartofii de toamnă, orez și altele s-au înregistrat anumite sporuri față de anii trecuți, nivelul producțiilor obținute este cu mult sub plan, sub cerințe și ' 6ub posibilități. în acest an agricol ne-am confruntat cu o secetă prelungită și o căldură excesivă, cu efecte negative provocate pe unele suprafețe de grindină.Concluzia pe care noi am desprins-o însă din activitatea practică. din analizele efectuate, este că rezultatele puteau fi cu mult superioare dacă peste tot s-ar fi muncit cu mai mult spirit de răspundere, dacă nu s-ar fi menținut o seamă de lipsuri în activitatea noastră, a mea, a Comitetului județean de partid, a unor organe și organizații de partid, consilii populare și unități agricole. Chiar și acolo unde am obținut recolte bune, satisfacția noastră nu este deplină pentru că raportăm aceste rezultate la ceea ce ar fi putut să fie, la baza materialului de care am dispus.Intr-adevăr, principala cauză a nerealizărilor nu a constituit-o seceta, pentru că diferențele mari de producție de la un consiliu agroindustrial la altul și de la o unitate la alta atestă modul în care au fost efectuate lucrările, răspunderea cu care s-a acționat pentru a se respecta pe toate verigile tehnologice regulile stabilite. Fapt este că în multe unități lucrările s-au făcut de proastă calitate, nu s-a însămînțat la timp griul, nici porumbul, nu s-a făcut întreținerea lor în condiții corespunzătoare. Diferențele de recolte între unități constau în nivelul de înțelegere a răspunderilor și a sarcinilor de către cadrele agricole, de către specialiști, de activiștii de partid și de stat.Așa cum ați subliniat nu o dată dumneavoastră, tovarășe secretar general, problema a- griculturii este în primul rînd problema întregii țărănimi. Fără țărănime nu putem face agricultură. Trebuie să lucrăm mai mult în această privință, să organizăm mai bine munca. Or comitetul nostru județean a făcut puțin in acest sens. N-a organizat suficient activitatea în agricultură, n-a făcut tot ceea ce trebuia pentru a se baza pe muncitorii agricoli, pe țăranii cooperatori, pe muncitorii din I.A.S., pe specialiști.Pornind tocmai de la aceste

deficiente, am adoptat, pe baza indicațiilor dumneavoastră, și adoptăm, în continuare, măsuri să lucrăm măi bine cu activul de partid, să întărim munca organizațiilor de partid de la sate, a consiliilor populare, pentru a mobiliza întreaga forță de muncă, pentru a crește spiritul de disciplină și de ordine, să semănăm la timp, să întreținem culturile, să irigăm la timp. în legătură cu irigațiile, tovarășe secretar general, avem 42 la sută din suprafață irigată, în anumite perioade însă și la noi au intervenit întreruperi in furnizarea energiei electrice, in unele sisteme nu s-a lucrat la întreaga capacitate. Deși am format echipe de udători, care au fost instruite, deși am organizat controale, în unele ■ locuri nu s-a asigurat supravegherea echipamentelor, unii conducători și specialiști au tratat superficial acest lucru, s-au făcut udări neuniforme și nu am obținut eficienta necesară. Vă asigurăm că pentru viitor am luat măsuri politice, organizatorice, tehnice, că vom acționa încă din această iarnă pentru a pregăti temeinic pe toți cei care trebuie să lucreze la sistemele de irigații, in funcționarea lor, să nu mai pierdem apă. în unele perioade am avut energie electrică, dar nu am avut canalele pline cu apă și ca atare nu le-am putut folosi corespunzător. în alte perioade nu am avut motorină necesară, iar cînd am avut motorină, un număr mare de motopompe nu au udat cum trebuie din cauza modului de organizare a muncii. Deci cauzele șînt în felul în care am muncit noi, biroul, comitetul județean de partid, activul de partid, celelalte cadre din agricultură. Fondul problemelor acesta este.Tovarășe secretar general, doresc să vă raportez că am discutat în Comitetul județean, in secretariat, in birou, măsurile care să garanteze o schimbare radicală a activității în agricultura Doljului, în soluționarea unor probleme de fond pe care acesta le are. Am trecut și noi pe front larg la acțiunea de afî- nare și scarificare a solului. Numai în această toamnă am executat pînă acum pe 14 mii de hectare lucrări de afînare și vrem să ajungem la 25 de mii — cît s-a făcut de Ia începutul cincinalului pînă acum. Ne-am stabilit un program ca pînă în primăvară să nu rămînă nici un kilogram de gunoi de grajd în stoc, în unităti, pe care să nu-1 transportăm în cîmp. Am trecut la acțiunea de amendare a terenurilor cu aciditate ridicată. împreună cu Ministerul Agriculturii, cu Academia Agricolă. cu Stațiunea de la Dăbu- leni. să revedem structura culturilor, amplasarea lor pe terenurile nisipoase, unde obținem producții foarte slabe. Avem in județ 127 de mii de hectare de teren. în diverse proporții cu nisip. Ani de-a rîn- dul s-au obținut producții slabe, în această toamnă, împreună cu Ministerul Agriculturii si Academia Agricolă am revăzut amplasarea, structura culturilor, pentru ca pe aceste suprafețe să obținem producțiile care sa impun.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că am luat și luăm măsuri, în continuare, pentru a îmbunătăți munca noastră în zootehnie, unde rezultatele sînt, de asemenea, nesatisfăcătoare. Am însămînțat 10 mii de hectare cu lucernă, pentru ca să ajungem la o bază furajeră corespunzătoare. Lucrăm acum să însămintăm si să sunraîn- sămintăm pajiștile. Am dotat toate unitățile cu bucătării furajere. asa cum ne-ati indicat cînd ați fost în vizită de lucru în județul nostru. Lucrăm intens în toate grajdurile să introducem adăpătoarele cu nivel constant în jgheaburi, vrem să asigurăm ca anul viitor, din primăvară și pină în toamnă, animalele să fie pe pășune, pentru că lipsa de furaje este cauza tuturor nerealizărilor in zootehnie, a mortalităților, sacrificărilor de necesitate si a celorlalte nerea- lizări.Doresc, de asemenea, să vă raportez că acționăm conform programelor ne care le-ati indicat. să modernizăm activitatea productivă in viticultură, în pomicultură, unde de asemenea sint rămîneri mari în urmă, pentru că nu numai seceta sau numai frigul din iarnă au contribuit la producțiile scăzute pe care Ie are Doljul. Vă raportez că cele 18 mii de hectare de vie. Pe care le are Doljul, se situează în 45 mii de parcele. Am trecut de aceea pe de o parte la defrișarea viilor răzlețe, dar si la un program intens de organizare. de plantare, pentru a pune în ordine acest sector. Si în pomicultură cam în aceiași termeni se pun problemele si tot în acest mod acționăm.Vă asigur, tovarășe secretar general. în numele Comitetului județean de partid, că nemulțumirea noastră constă tocmai in faptul că rezultatele obținute nu sint pe măsura efortului depus. deși o mare parte din timpul nostru de muncă l-am afectat problemelor agriculturii. Dar. din păcate, neavînd rezultatele așteptate, nu putem să vorbim de eficienta măsurilor aplicate. Vom face, de aceea totul ca. în anul viitor, să ne prezentăm in fata dumneavoastră, a Plenarei Comitetului Central, cu rezultate dintre cele mai bune și pe măsura posibilităților pe care le are județul Dolj.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
RADU BĂLANMult stimate tovarășe secretar general,,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu emoție și deosebit interes magistrala expunere prezentată la inceputul plenarei noastre de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc să apreciez, în unanimitate de gin- duri și simțăminte cu partici- panții Ia plenară, însemnătatea cu totul deosebită a problemelor supuse dezbaterii Comitetului Central al partidului și să-mi exprim convingerea că hotări- rile ce vor fi adoptate vor contribui la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în primul an al cincinalului viitor.Exprimind hotărîrea neabătută a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii hunedoreni de a îndeplini obiectivele planului pe anul 1986, acordăm o inaltă apreciere contribuției dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea proiectelor de plan și bugetului de stat pe 1986, a programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea, subliniind clarviziunea și profundul spirit revoluționar pe care l-ați imprimat documentelor supuse dezbaterii.Proiectul planului național unic de dezvoltare economico- socială a României pe anul 1986, celelalte documente aflate pe ordinea de zi, se caracterizează printr-un profund caracter științific, prin punerea de acord a necesităților economiei naționale cu potențialul tehnic, uman și resursele de care dispunem, cu implicațiile pe care le exercită și asupra țării noastre problematica deosebit de complexă a economiei mondiale. Analizînd trăsăturile caracteristice ale proiectului planului pe anul 1986, desprindem cu claritate concluzia că județul Hunedoara, fiind un mare producător și consumator de materii prime, energie și combustibil, deține o pondere însemnată în asigurarea economiei naționale cu aceste resurse, fapt ce obligă organizația județeană de partid la o răspundere sporită față de îndeplinirea planului de dezvoltare economico- socială a patriei. Valoarea producției marfă industrială a județului în anul 1986, primul an al cincinalului viitor, se ridică la 44 miliarde lei. Avem un program deosebit de important de creștere a producției de cărbune cocsificabil și energetic care, în 1986, se ridică la 13,1 milioane tone. în anul 1986 va trebui să producem 7,9 miliarde kWh energie electrică, 517 000 tone fier in minereu marfă, 9 950 tone plumb, zinc și cupru în concentrate, 1 635 000 tone cocs metalurgic, 3 milioane tone fontă brută, aproape 4 milioane tone de oțel, 2,7 milioane tone laminate, precum și multe alte produse.Județul Hunedoara este chemat să-și aducă o contribuție sporită, și la efortul valutar al statului, prin realizarea în anul 1986 a unei producții de export mai mare cu 21 la sută față de anul 1985. Avem pentru anul viitor un bogat program de investiții, a căror valoare se ridică la peste 8 miliarde lei. Vor fi puse in funcțiune importante obiective, cum sint minele de cărbuni Lupeni-Sud și Valea de Brazi, preparațiile de cărbuni de la Uricani și Livezepi, două hidrocentrale pe amenajarea Riul Mare-Retezat și alte obiective. De asemenea, vor fi construite 3 100 apartamente, suprafețe comerciale la parterul blocurilor și alte obiective sociale.Raportez plenarei, dumneavoastră, mult stimate tovarășesecretar general, că în prezent,Comitetul acționează condițiilor realizarea

județean de partid pentru asigurarea care să conducă la obiectivelor asumatein toate sectoarele de activitate, să ne permită să preluăm în mod corespunzător sarcinile anului 1986.Vă raportez că și în acest an oamenii muncii hunedoreni auacționat în lumina orientărilor Congresului al XIH-lea al partidului. a sarcinilor și indicațiilor date de dumneavoastră în vederea lărgirii bazei energetice și de materii prime — sector de activitate prioritar în economia județului nostru —. a mobilizării mai susținute a tuturor resurselor existente, ridicării gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, combustibililor și energiei electrice, creșterii producției pentru export, întăririi autogestiunii și autoconducerii economico-fi-nanciare. S-au depășit prevederile de plan pe zece luni din acest an cu 160 milioane kWh energie electrică. 37 000 tone brichete din cărbuni, echipamente hidraulice și pneumatice în valoare de peste 5 milioane, precum și însemnate cantități de produse prelucrate din mase plastice, materiale de construcții și confecții din textile. Pe ansamblul județului înregistrăm depășiri substanțiale față de perioada corespunzătoare a anului trecut la o serie de produse, printre care huilă netă, huilă

spălată pentru cocs șl semicocs. minereu de fier, cupru în concentrate. otel aliat si aliat superior, stilpi hidraulici de abataj. fire de vîscoză. vată minerală. mobilier din lemn, țesături. tricotaje, confecții textile.Acționăm pentru realizarea prevederilor programelor de dezvoltare a agriculturii, de autoconducere și autoaprovizio- nare teritorială. In zootehnie efectivele de animale au sporit cu peste 3 000 la bovine și 5 000 la ovine, indicele de natalitate fiind mai mare la toate speciile. în același timp, față de perioada corespunzătoare din anul trecut, unitățile agricole și gospodăriile populației au predat mai mult cu peste 1 200 tone de carne, iar cooperativele agricole au sporit livrările de lapte cu aproape 5 la sută. De asemenea. realizăm o producție de expert cu 5 milioane dolari la devize convertibile mai mare fată de cea din anul trecut și un volum de investiții industriale și social-culturale de peste 8 miliarde lei.Comitetul județean de partid, colectivele muncitorești hunedo- rene sînt conștiente că nu au acționat energic. perseverent pentru a nu înregistra nereali- zări la unii indicatori importanți de plan și pentru a recupera în întregime restantele din primele luni ale anului la huilă pentru cocs, cupru, precum și la unele sortimente de produse siderurgice. care au generat și generează greutăți în economia națională. Dacă lucram, mai bine, puteam să livrăm suplimentar. mai multă energie electrică. Aceste neîmpliniri sînt urmarea faptului că nu am întreprins cele mai corespunzătoare măsuri politice, tehnice și organizatorice în fiecare întreprindere. îndeosebi în minerit, siderurgie. în producția materialelor de construcție. în vederea folosirii tuturor capacităților de producție, reducerii consumurilor de materii prime, combustibil și energie și în special realizării nivelurilor planificate la productivitatea muncii.în prezent se întreprind măsuri hotărîte pentru a se asigura un nivel de producție superior. care să permită preluarea în bune : cohdiții a sarcinilor sporite ce ne revin din planul anului 1986. Vă rog, să-mi permiteți 6ă vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că aplicînd în viată prețioasele orientări și sarcini pe care ni le-ati încredințat nemijlocit, am acționat cu hotărire pentru întronarea unui climat de ordine și disciplină în sectorul minier. Ca urmare. in luna octombrie și prima decadă din noiembrie, minerii din Valea Jiului au reușit să stabilizeze un nivel de producție de peste 31 000 tone de cărbune pe zi. Răspunzînd chemărilor conducerii partidului ca mineritul să sprijinee mai mult producția energetică, am livrat in această perioadă o cantitate suplimentară fată de prevederi de peste 160 000 tone de cărbune energetic.In legătură cu sarcina pe care ne-ați trasat-o, mult stimate tovarășe secretar general, vreau să vă asigur că sintem hotărîți ca în anul viitor să dăm în plus față de plan 500 000 tone de cărbune cocsificabil. Vom analiza cu toți minerii, cu toți muncitorii, cu întregul personal, cu activul de partid și vom asigura înfăptuirea hotărîtă a acestei sarcini, precum și a programului privind realizarea producției suplimentare de cărbune cocsificabil în anii următori. O altă problemă la care vreau să mă refer este cea privind realizarea prevederilor de plan Ia oțelurile speciale și chiar a unei cantități suplimentare, în acest scop, vom folosi mai bine capacitățile de producție, utilajele și în special forța de muncă.Vă informez, de asemenea, că am folosit prilejul oferit de adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii și adunările de dări de seamă ale organizațiilor de partid pentru a discuta deschis problemele întăririi disciplinei în muncă. Măsurile propuse au fost primite favorabil de toți minerii, inclusiv cele privind sancționarea, pînă la desfacerea contractului de muncă, a celor ce încalcă disciplina în producție. Astfel, într-un timp scurt, absentele nemotivate au scăzut de 3 ori. Continuînd să aplicăm aceste măsuri, dorim ca pină la sfîrși- tul anului să lichidăm cu desă- vîrșire orice manifestare de indisciplină, să ridicăm producția zilnică la nivelul corespunzător realizării planului de cărbune. Preocuparea noastră este ca sporul producției de cărbune în anul 1986 să se realizeze în principal pe seama creșterii productivității muncii.Aplicînd cu fermitate în viață măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv din 17 octombrie a.c., prevederile Decretului Prezidențial privind înfăptuirea programului de creștere a producției de energie electrică, precum și indicațiile date personal de dumneavoastră, vă informez, tovarășe secretar general,
(Continuare în pag. a Vi-a)
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(Urmare din pag. a V-a) că ara repartizat la cele două termocentrale din județ cele mai bune cadre de partid și de specialitate pe toate schimburile pentru a asigura funcționarea sigură și stabilă cu puteri mari în sistem a grupurilor energetice. Deși ne-am confruntat cu unele probleme, din cauza ne- executării în timpul verii a reviziilor și reparațiilor planificate, prin preocupările energeti- cienilor am reușit să limităm la maximum avariile și opririle accidentale, să executăm reviziile și reparațiile necesare la unele grupuri, astfel incit să putem asigura funcționarea zilnică cu peste 950 MW la Mintia și 150 MW la Paroșeni, putere ce in prezent se realizează și se depășește simțitor. Folosindu-se timpul prielnic de lucru’ din acest an au fost intensificate lucrările de investiții de pe amenajarea hidroenergetică de la Riul Mare-Rete- zat, fapt ce ne-a permis începerea acumulării apei în barajul uzinei hidroelectrice Ostrovul Mic, care în cîteva zile va intra în probe, urmînd apoi să furnizeze energie electrică. în luna decembrie încep probele cu apă de la turbinele mari de la Riul Mare, amonte de Clopo- diva,în siderurgie urmărim cu cea mai mare atenție calitatea produselor livrate, realizarea producției de oțeluri speciale necesare ramurilor de vîrf ale economiei naționale, folosind intensiv investițiile date în producție în acest an.O preocupare deosebită acordăm producției pentru export la toate sortimentele. Am soluționat pînă în prezent majoritatea problemelor legate de lansarea planului pe anul 1986, pentru care dispunem de capacitățile de producție și de forța necesară de muncă.Deoarece rezultatele obținute în agricultură în acest an nu ne mulțumesc — ele fiind, la culturile cerealiere, cu totul necorespunzătoare, datorită activității slabe desfășurate, in primul rînd, de comitetul județean de partid — prin măsurile politico-organizatorice și teh- nico-economice stabilite, am pregătit mai bine producția anului viitor, efectuînd însămin- tările și arăturile de toamnă în
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN RABMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe,. Stimați tovarăși,Plenara noastră, care dezbate la confluența a două cincinale documente de maximă importanță pentru înfăptuirea in bune condiții a insuflețitoarelor hotărîri ale istoricului Congres al XIII-lea al partidului, reprezintă un eveniment de cea mai mare însemnătate în viața țării. Vă raportez, mult stimate și iubite tovarășe secretar general că, urmînd indicațiile și orientările formulate de dumneavoastră, exemplul însuflețitor al activității revoluționare pe care o desfășurați, pentru soluționarea promptă și eficace a problemelor curente și de perspectivă a dezvoltării susținute a patriei, organele și organizațiile noastre de partid și-au organizat mai bine munca, impli- cîndu-se mai eficient în îndeplinirea sarcinilor de plan, în primul rînd pentru asigurarea unui climat de ordine și disciplină, afirmindu-se tot mai mult ca factor de conducere politică a unităților economice. Ca urmare a măsurilor politico-organizatorice luate, producția marfă realizată în cele 10 luni care au trecut din acest an este cu aproape 4 la sută mai mare decît cea obținută în perioada similară a anului trecut, iar producția de export cu aproape 16 la sută. La 23 din cele 37 produse urmărite operativ, realizările sînt considerabil mai mari decît anul trecut, creșteri semnificative înregistrîndu-se la produsele industriilor electrotehnică, textilă și confecțiilor la care a. sporit substanțial și volumul exportului. Este semnificativ, în acest sens, faptul că toate contractele privind livrările de confecții au fost o- norate pînă în luna octombrie, în prezent lucrîndu-se în contul contractelor încheiate pentru primul trimestru al anului viitor. Am adoptat, în spiritul indicațiilor dumneavoastră, un șir de măsuri care ne dau garanția că vom realiza toate contractele, livrînd produse de calitate și la termenele stabilite.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că ne-am concentrat toate forțele în direcția finalizării corespunzătoare a planului pe acest an, în condițiile încadrării riguroase a fiecărui consumator în cotele de energie alocate, ale realizării unui consum liniar. In spiritul indicațiilor dumneavoastră, am dezbătut aceste probleme în cadrul unei plenare lărgite cu activul de partid, adoptînd un program de măsuri cuprinzător și eficient. Am organizat urmărirea zilnică de către secretariat a modului în care se aplică aceste măsuri. Am. discutat aceste probleme cu toți oamenii muncii, cu .toate colectivele, pînă la 

condiții superioare pe toate suprafețele planificate. în prezent acționăm cu toate forțele la fertilizarea terenului cu îngrășăminte organice, iar in zootehnie am finalizat pregătirile pentru iernatul animalelor, ceea ce ne dă certitudinea obținerii unor rezultate superioare în anul viitor, realizării in condiții mai bune a sarcinilor din programul de autoconducere și autoaprovi- zionare teritorială.în toate organizațiile de partid din industrie, agricultură, din celelalte sectoare ale activității economice și sociale am stabilit măsuri ferme pentru intensificarea activității politico- educative, pentru creșterea eficienței acesteia, în vederea dezvoltării conștiinței revoluționare a fiecărui membru de partid, a fiecărui cetățean, care să se i-eflecte din plin în atitudinea înaintată față de muncă, față de avutul obștesc, în comportarea lor în familie și societate.Oamenii muncii din județul nostru urmăresc cu interes și deosebită mindrie patriotică contribuția țării noastre, a partidului nostru, personal a mult stimatului secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la soluționarea celor mai arzătoare probleme ale vieții pdlitice internaționale. La Sofia, precum și cu prilejul vizitelor efectuate, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în diferite țări ale globului, dumneavoastră ați prezentat cele mai înțelepte soluții pentru înlăturarea războaielor din lume, pentru soluționarea tuturor conflictelor pe cale pașnică, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, pentru victoria socialismului și comunismului in lume.In numele celor peste 105 000 de comuniști, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc în județul Hunedoara, aprob întru .totul politica externă a României și asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că detașamentul muncitoresc al Hunedoarei se află deplin angajat în înfăptuirea planului pe acest an și în abordarea temeinică a sarcinilor anului 1986, în spiritul înaltelor exigențe stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

nivelul grupelor sindicale, cu toți cetățenii, pe cartiere, pe a- sociații de locatari. Ca urmare a acestor măsuri, am reușit să ne încadrăm în cotele alocate și chiar să economisim o anumită cantitate de energie electrică. Acționăm cu fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin in lumina hotărî- rilor Comitetului Politic Executiv, a indicațiilor dumneavoastră, pentru îndeplinirea e- xemplară a programului energetic. Colectivul întreprinderii miniere Căpeni s-a angajat la recenta adunare generală a oamenilor muncii să livreze beneficiarilor peste plan 30 000 de tone cărbune de calitate. Trebuie să recunoaștem, în același timp, că rezultatele noastre ar fi fost mai bune dacă fiecare organ și organizație de partid, fiecare comunist ar fi acționat în spirit revoluționar, asigurând o conducere mai eficientă pentru depășirea unor greutăți, rezolvarea promptă a tuturor problemelor ce condiționează realizarea sarcinilor. Deși marea majoritate a unităților economice și-au îndeplinit și depășit planul, alte cîteva au înregistrat restanțe, care au făcut ca planul pe ansamblul județului să nu fie realizat în întregime. Vă raportez că am luat toate măsurile pentru recuperarea restanțelor, pentru realizarea integrală a sarcinilor pe acest an. O atenție deosebită a acordat biroul comitetului județean de partid îndeplinirii planului de stat în agricultură, aplicării indicațiilor dumneavoastră. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole au stă- pînit în acest an mai bine problemele agriculturii, de Ia însă- mințarea culturilor pînă la recoltarea produselor. Organizarea sistematică a comandamentelor agricole, atît la nivelul județului, cit și la nivelul C.U.A.S.C.-urilor, repartizarea act.ivului de partid, începînd cu membrii biroului județean și ai comitetului executiv ai consiliului popular județean, pe unități agricole de stat și cooperatiste, controalele efectuate zi de zi asupra calității lucrărilor au condus la întărirea răspunderii cadrelor din agricultură, în îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acționînd astfel, în acest an am obținut o recoltă relativ bună de grîu pentru zona pedoclimatică în care ne situăm — 3 014 kg la hectar. De asemenea, la cartofi, cultura de bază a județului, am obținut peste 27 000 kg la hectar. Aceasta ne-a creat posibilitatea de a preda Ia fondul de stat întreaga cantitate de grîu stabilită prin balanță, iar la cartofi să depășim sarcina de livrare cu 20-000 de tone. Vă raportăm, de asemenea, că s-a însămînțat la timp și în condiții de calitate întreaga suprafață de grîu planificată. Arăturile adinei de toamnă au fost încheiate pe toată suprafața stabilită prin plan, respec-

.ne-ați indicat biroul comite- de pai-tid s-a

tîndu-se astfel termenul indicat de dumneavoastră și asigurîn- du-se premisele realizării planului de stat pe anul 1986. Concomitent cu realizarea sarcinilor in sectorul vegetal, biroul comitetului județean de partid s-a preocupat de dezvoltarea sectorului zootehnic, instituind și în acest domeniu un control permanent în toate unitățile. Raportăm că, pină la această dată, la bovine planul de efective este realizat în proporție de 96 la sută pe total și 98 la sută. în sectorul socialist. La porcine, efectivul este realizat în proporție de -88 la sută, iar la ovine 91 la sută. Față de 1 ianuarie 1985, am înregistrat creșteri de efective de 3 500 capete la bovine, 5 000 la ovine, peste 15 000 la porcine și acționăm cu toată energia ca, pină la finele anului, să realizăm la aceste specii efectivele planificate. Cu toate condițiile grele din iarna trecută, am reușit să realizăm sporurile planificate de creștere în greu-, tete, lucru care a permis îndeplinirea planului de came pe perioada care a trecut din acest an și crearea de condiții pentru realizarea lui pe întregul an1985. Așa cum dumneavoastră, tului județean preocupat cu țoată răspunderea de asigurarea adăposturilor și furajelor pentru perioada de iarnă. în prezent, adăposturile existente asigură cazarea corespunzătoare a animalelor. Am realizat, de asemenea, întreaga cantitate de furaje necesară pentru perioada de .stabulație la nivelul efectivelor prevăzute in plan. Cu toate acestea, biroul comitetului . județean de partid nu se. declară pe deplin mulțumit de rezultatele obținute în agricultură. Mărturisesc deschis în fața plenarei că recentele sublinieri critice și de ordin principial ale secretarului general al partidului sint valabile și pentru județul nostru. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că aceste concluzii de ordin principial pe care le-ați exprimat au fost dezbătute cu întregul activ de partid din economia județului și au avut un puternic ecou în rîndul tuturor cadrelor din conducere. Din cauza modului superficial și iresponsabilității cu care au muncit unele cadre in acest an, in unele unități agricole s-au obținut producții mici, cu mult sub media județului. Trebuie să recunoaștem că ne confruntăm cu unele neajunsuri in ceea ce privește realizarea planului la producția laptelui de vacă, livrările în cadrul sectorului socialist pe 10 luni fiind realizate în proporție de 77 la șută. Producțiile livrate, pe vacă furajată, nu sînt de natură să ne mulțumească, fiind mult sub posibilitățile existente.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că biroul comitetului județean de partid a examinat cu exigență situația și a stabilit ca în aceste zile să se desfășoare analize in fiecare unitate agricolă privind activitatea din zootehnie, cu participarea factorilor de răspundere de la organele agricole, C.U.A.S.C.-uri, de la întreprinderile patronatoare, pentru a se adopta programe de măsuri !n vederea îmbunătățirii radicale a activității.Secretariatul comitetului județean de partid a stabilit ca zilnic să se facă controale in zootehnie din partea conducerilor și a comite- partid, iar comanda- cu cadrele organizeze 

asigurat respectarea dintre fondul de stat consum, onorîndu-ne, timp, integral obliga- de fondul centralizat.
pe anul ne .putem bune con-pe 1986, amprentaa secretarului gene- partidului, tovarășul Ceaușescu, deschide și județul Covasna noi si

de C.U.A.S.C.-uri telor comunale de săptămînal, înaintea mentului județean din zootehnie, să secontroale, inclusiv noaptea, de către colective de activiști de la •nivelul județului privind modul de respectare a regulilor zooveterinare. Sintem siguri că astfel de măsuri, precum și altele pe care le vom adopta, vor asigura întronarea în toate unitățile a normelor de ordine și disciplină, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră.Acționînd pentru realizarea programului de autoaprovizio- nare, am corelației și cel de în același țiile față cu excepția laptelui de vacă.Acționăm cu toată energia pentru lichidarea restantelor la achizițiile de la gospodăriile populației și am trecut la încheierea contractelor 1986, astfel incit să achita de sarcini în diții.Proiectul planului document ce poartă de neșters a gîndirii științifice, realiste ral al Nicolae pentru însemnate perspective de dezvoltare economică și de ridicare. în continuare, pe această bază, a nivelului de trai al oamenilor muncii, asigurării reale, de netăgăduit, a drepturilor egale ale tuturor locuitorilor județului, fără deosebire de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

NECULAI AGACHIMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Din ampla și profunda dumneavoastră expunere, mult stimate tovarășe secretar general. 

naționalitate. Materializarea lor reclamă înfăptuirea unor sarcini mobilizatoare, de sporită complexitate. Astfel, producția marfă industrială va spori cu 13 la sută, în principal prin folosirea intensivă a modernelor utilaje cu care au fost dotate întreprinderile noastre. Semnificativ pentru accentuarea rolului elementelor calitative ale dezvoltării este faptul că întregul spor de producție va avea la bază productivitatea muncii, indicele de creștere la acest capitol fiind de 19,5 la sută.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că am adoptat un șir de măsuri organizatorice și tehnice pentru fundamentarea și pregătirea corespunzătoare a realizării nivelului planificat la acest important indicator. Aș semnala în acest senș buna colaborare statornicită cu Ministerul Electrotehnicii, cu Institutul de proiectare si cercetare in acest domeniu, care a înființat o secție in județul nostru, măsură care a condus la soluționarea concretă și rapidă a unui șir de probleme. Am acționat, totodată, pentru finalizarea indicației dumneavoastră privind înființarea unei secții similare și Ia întreprinderea de mașini și subansamble auto pentru a reduce decalajul dintre proiectarea constructivă și cea tehnologică, pentru scurtarea perioadei de punere in fabricație a noilor tipuri de produse. Programul de investiții pe anul viitor este axat pe dezvoltarea in continuare, în ritm susținut, a industriei extractive, crearea bazei materiale pentru realizarea unei agriculturi intensive și creșterea gradului de urbanizare a localităților noastre. Intrucit unele detalii aie obiectivelor ce urmează a se realiza in anul viitor se află încă in lucru, considerăm necesar să se urgenteze definitivarea lor, cu atit mai mult cu cit Însăși pregătirea lucrătorilor este grevată de unele intirzieri și neclarități. In legătură cu investițiile din agricultură, trebuie să arăt că nu .am. reușit încă să corelăm in totalitate capacitățile de cazare cu efectivele planificate de bovine — in special in sectorul cooperatist — motiv pentru care solicităm sprijinul organelor centrale de resort pentru continuarea investițiilor in zootehnie, pentru dezvoltarea căreia județul nostru oferă condiții dintre cele mai favorabile.Aș dori să semnalez, totodată, că unitățile noastre balneare, atit cele ale Ministerului Turismului, cit și cele ale sănătății și ale sindicatelor, sînt exploatate la maximum. De aceea, in vederea aplicării indicației dumneavoastră cu privire la valorificarea resurselor naturale, am dori că fim sprijiniți în realizarea unor noi dotări, nu numai la Covasna, ci și in stațiuni cu vechi renume, ca Vîlcele și Malnaș, care oferă condiții pentru asocierea mai multor factori curativi, fiind solicitate chiar de străini.Sintem pe deplin conștienți, tovarășe secretar general, de faptul că realizarea în bune condiții a sarcinilor de sporită complexitate ce ne revin in 1986 și in viitorul cincinal reclamă, înainte de toate, perfectionarea stilului și metodelor noastre de lucru, așa cum ne-ați cerut nu o dată că principala noastră rezervă umană rezidă tocmai in imprimarea unui nou mod dje gindire, a adevăratului spirit revoluționar. Vă asigurăm că vom acționa cu toată energia și dăruirea in direcția aplicării întocmai a indicațiilor ■ date de dumneavoastră în acest sens. Ne străduim să perfecționăm și metodele noastre de colaborare cu organismele centrale, in special cu ministerele.economice. în același timp, mă simt dator să semnalez că, chiar in condițiile in care ni se comunică cotele de consum in care ne si încadrăm, munca de urmărire ne ia încă mult timp, că unele probleme pe care le ridicăm se pierd pe filiera unor instituții, că răspunsurile pe care le primim semnalează uneori intervențiile care se fac pentru soluționarea lor și nu înseși soluțiile așteptate. Am ruga, totuși, ca ministerele să se implice mai energic, cu întregul lor aparat, în rezolvarea mai promptă si eficientă a unor probleme ce condiționează realizarea la timp a sarcinilor de producție.In încheiere, încredințăm plenara, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în spiritul orientărilor și indicațiilor formulate in magistrala dumneavoastră expunere. organul județean de partid, toti comuniștii, toți oamenii muncii din județul Covasna vor acționa cu toată energia pentru Îndeplinirea în cit mai bune condiții, in toate sectoarele, a sarcinilor de plan pe 1985, pentru pregătirea temeinică a planului de stat pe 1986. pentru infăptuirea cu succes a noii etape de dezvoltare a patriei, inaugurată de Congresul al XIII-lea al Partidului .Comunist Român.

desprindem succesele deosebite obținute în dezvoltarea economică, în condițiile unei economii mondiale agitate, în recesiune, a unor inechități in practicile internaționale de comerț exterior. Toate acestea demonstrează cu putere, încă o dată, justețea politicii partidului nostru, modul în care po

porul nostru vă urmează, tovarășe secretar general, modul în care întreaga țară sprijină și înfăptuiește politica economică a partidului nostru.In același timp, . din importanta dumneavoastră expunere, am reținut severele critici privind lipsurile în munca unor colective, unor ramuri și 'ministere. Ne regăsim in rîndul celor care nu au realizat integral sarcinile de plan pe acest an. Ne regăsim în rîndul celor care nu au acționat in toate unitățile cu fermitatea necesară, in acele colective care nu au dat dovadă de suficientă responsabilitate în gestionarea bunurilor materiale încredințate.Am reținut cu toată atenția sarcinile, modul in care se impune să le abordăm, pentru realizarea planului pe 1986. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa ferm, hotărit, responsabil, pentru finalizarea pregătirilor pentru anul 1986, în așa fel ca planul să fie realizat ritmic, chiar de la începutul anului.Datele sintetice ale proiectului de plan pentru anul viitor, supuse dezbaterii și aprobării plenarei Comitetului Central, exprimă în totalitatea lor ritmurile de creștere ale producției fizice și valorice, dar mai ales indicatorii vizind laturile calitative, orientările și hotărî- rile Congresului al XIII-lea, privind dezvoltarea multilaterală a țării noastre în viitorul cincinal.Elaborat și fundamentat sub directa îndrumare a secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul planului mobilizează, în continuare, puternic resursele materiale și umane ale economiei, singura cale pentru progres cultural și material al poporului. Sarcini deosebite revin ramurilor extractive de minereu și • resurse energetice, ramurilor producătoare de energie, de materii prime pentru sectoarele construcției de mașini, așa cum este metalurgia.Metalurgia — ca ramură de bază a economiei — beneficiază și în anul 1986 de importante fonduri de investiții pentru dezvoltare și modernizare, pen- tru promovarea unor noi tehnologii moderne, de înaltă eficiență economică. Din ansamblul indicatorilor de plan propuși pentru metalurgie, se impun în mod deosebit indicatorii vizind laturile calitative ale activității noastre, eficiența întregii ramuri, așa cum sint cheltuielile materiale și .totale, care trebuie să scadă cu. 36 de lei Ia 1 000 de lei producție mar.fă, oele materiale cu 26 de lei, ceea ce, în valoare absolută. reprezintă peste 6,4 miliarde lei. Prin proiectul planului, la baza reducerii costurilor, de producție, ca element determinant sînt așezate sarcinile vizind reducerea consumurilor specifice, materiale și energetice. De asemenea, prin proiectul de plan se prevede creșterea productivității muncii în'- ritm de aproape 13 la sută, întregul spor al producției marfă trebuind să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii. Sint prevăzute, de asemenea, sarcini complexe vizind diversificarea producției, creșterea producției la unele sortimente cu valoare ridicată, cum sînt otelurile inoxidabile, refractare, silicioase, . pentru rulmenți, otelurile pentru sectoarele energetice.Metalurgiei ii revin, totodată, sarcini deosebite și în domeniul exportului.Raportez plenarei că. prin proiectul planului pe 1986, sînt prevăzute condițiile > necesare realizării acestor ritmuri de creștere a producției fizice și valorice, de realizare a indicatorilor de eficiență.Abordarea cu succes a acestor sarcini ne obligă . că, în aceste mai puțin de două luni care au rămas pină la sfîrșitul anului, să acționăm cu responsabilitate, cu hotărîrea de a elimina multiplele deficiențe înregistrate în munca noastră în acest an, cerință subliniată puternic de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in actuala plenară.Raportăm, mult stimate tovarășe secretar, general, că noi, lucrătorii din ramura metalurgică, am înțeles bine criticile severe pe care ni le-ați adresat în analizele vizind activitatea noastră economică, In ședința plenară a Comitetului Central de astăzi.Nerealizarea producției fizice și valorice, a planului de investiții, a exportului arată că, în acest an, pe unele platforme, in activitatea unor centrale și întreprinderi, in activitatea ministerului, a organelor colective de conducere s-au înregistrat deficiențe serioase. Explicații, motivări se pot da. Chiar dacă unele dintre ele sînt reale, fondul lor, al cauzelor și nerealizărilor trebuie căutat în munca, în activitatea noastră de zi cu zi. Considerăm că în stilul nostru de muncă, în modul în care am aplicat in toate unitățile noastre principiile autoconducerii și autogestiu- nii, în responsabilitatea cu care am acționat, se găsesc în principal cauzele nerealizărilor pe acest ■ an. Multe lucruri le puteam face mai bine, ceea ce ar 

fi asigurat alt nivel al realizărilor. O mare parte din colectivele noastre, organele de conducere ale ministerului și centralelor nu au înțeles că forța principală a realizării sarcinilor o reprezintă capacitatea organizatorică și tehnică existentă în fiecare unitate, capacitatea organizațiilor de partid din unitățile noastre. Pornind de la înțelegerea profundă a acestor elemente, de la măsurile stabilite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, măsuri vizind asigurarea e- nergiei electrice, a bazei materiale în general, acționăm în a- ceastă perioadă pentru creșterea ritmurilor de producție, pentru pregătirea în mod corespunzător a planului pentru anul viitor. Acordăm atenție, deosebită punerii in funcțiune a capacităților prevăzute să producă în anul viitor, așa cum este laminorul de benzi la rece nr. 2 de la Galați, laminorul de benzi electrotehnice, dezvoltarea capacității de la Tîrgoviște, laminorul de la Turnu Severin,' capacitățile din centrala de refractare. Prin punerea în funcțiune la Cîmpia Turzii și la Galați a celor două cuptoare electrice de 50 de tone — unul se va pune în această lună — se vor crea noi condiții de creștere substanțială a produselor trase pentru cabluri, de sîrme aliate, a tablelor speciale aliate și înalt aliate, produse solicitate insistent pentru consumul intern și export.Raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, la începutul acestei luni, s-a repus în funcțiune, după reparație capitală și modernizare, bateria nr. 5 de la Galați cu o capacitate de peste 600 000 de tone de cocs, iar în următoarele zile vom pune în funcțiune, după reparație capitală, furnalul nr. 3 de la Călan. în această perioadă acționăm pentru punerea în funcțiune la întreaga capacitate a instalațiilor bazate pe utilizarea tehnologiilor neconvenționa- le de la Galați, pentru creșterea gradului de utilizare a tuturor instalațiilor folosind tehnologia de elaborare a oțelului în vid, instalații puse în funcțiune la Hunedoara, Tîrgoviște, Cîmpia Turzii. Considerăm că abordînd cu hotărîre această problemă, urmărind zilnic programele de fabricație, vom a- sigura. Ia nivelul cererilor, Ia nivelul prevederilor din plan, oțelurile de înaltă puritate pentru rulmenți și organe de asamblare, otelurile inoxidabile, oțelurile . lucrînd la temperaturi scăzute.In domeniul exportului, acționăm în această perioadă, atît pentru asigurarea contractelor la nivelul stabilit pentru acest an, cit și pentru asigurarea fondului de contracte pentru anul viitor. Acționăm insistent pentru creșterea substanțială a fondului de marfă destinat exportului, pentru creșterea portofoliului de comenzi din prima jumătate a anului 1986. .Sporirea în anul 1986 a producției de oțel cu 15 la sută, a producției de laminate cu 16 Ia sută, a producției de țevi cu 18 Ia sută, a volumului de pro- ducție-marfă ou circa 15 la sută, precum și • a exportului, împreună cu sarcinile deosebite în domeniul reducerii costurilor de producție, în domeniul investițiilor. conferă proiectului de plan pe anul 1986 un caracter complex, deosebit. Abordarea cu 6ucces a noilor sarcini, de înaltă complexitate, ne obligă ca, în spiritul indicațiilor dumneavoastră, tovarășe secretar general, să mobilizăm mai bine, mai eficient capacitățile de cercetare și proiectare existente in ramura noastră. Sub conducerea Consiliului . Național pentru Știință și Tehnologie, cu sprijinul direct al tovarășei Elena Ceaușescu, vom urmări mult mai insistent, temele de cercetare multidepartamentale, teme de Importanță economică deosebită, în, special cele pe care le realizăm împreună cu Ministerul Industriei Chimice, așa. cum este asimilarea cocsului articulat pentru producția de electrozi 6au valorificarea pe o treaptă superioară a subproduselor chimice din sectorul cocsochimic. In același timp, consider că insuficient ne-am ocupat de' ridicarea continuă.a nivelului profesional al cadrelor noastre la toate nivelurile procesului de producție. Critica formulată de dumneavoastră in actuala plenară ne obligă să. revedem urgent programele noastre vizind ă- ceastă problemă. Vom acționa, totodată, pentru ca prin creșterea pină la sfîrșitul anului a ritmurilor de producție să se asigure realizarea ritmurilor prevăzute pentru 1986.Considerăm că avem asigurate prin plan condițiile abordării cu succes a acestor sarcini. Ne angajăm să acționăm cu responsabilitate, cu fermitate pentru a crea condiții ca toate noile și modernele noastre capacități să lucreze continuu, în condiții optime, element determinant pentru realizarea producției fizice, reducerea costurilor de producție, creșterea productivității.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, asigurăm plenara că vom acționa în așa fel Incit in anul 1986 metalurgia să-și. realizeze sarcinile 

în mod ritmic, la nivelul prevederilor de plan, la nivelul necesităților. economiei.Aprob cu căldură toate celelalte materiale supuse dezbaterii plenarei Comitetului Central al partidului.Vă rog să-mi permiteți să subliniez în mod deosebit activitatea rodnică a delega
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE DINU
țiMult stimate șî iubite tovarășe secretar generalNicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă academician Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Sintem încă sub impresia magistralei expuneri pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, ați făcut-o în deschiderea actualei plenare a Comitetului Central, care marchează încheierea cincinalului 1981—1985 și începerea noului cincinal 1986—1990. In această strălucită analiză ați marcat progresele Republicii Socialiste România în perioada parcursă și ați trasat evoluția economiei naționale pentru perioada următoare.Rod al preocupărilor permanente ale dumneavoastră, și industria chimică a înregistrat, în cincinalul care se încheie, progrese importante. Astfel, in 1985, față de 1980, producția industrială a înregistrat creșteri importante la îngrășăminte chimice, cu peste 700 mii tone, la amoniac cu peste 900 mii tone, la celofibră cu peste 16 mii tone, la acid sulfuric cu 350 mii tone, la medicamente și produse de sinteză fină cu aproape 2 miliarde lei. O atenție deosebită s-a acordat, în această perioadă, creșterii ponderii produselor de calitate superioară, la cele care se realizează în mai multe calități, ajungînd în anul 1985 la 75 la sută. Aceasta a fost posibilă datorită aportului cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, precum și programelor’de introducere a progresului tehnic în perfecționarea tehnologiilor și realizarea de produse noi.Pentru asigurarea funcționării instalațiilor in stare de siguranță, planul de producție Ia piese de schimb a fost realizat ,în procent de 120 la sută, iar pentru eliminarea unor importuri s-au asigurat piese de schimb. Pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le-am avut pentru recondiționarea pieselor de schimb, vă raportăm că planul a fost depășit cu aproape 700 milioane lei. ,O preocupare deosebită a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi, centrale și minister a fost finalizarea lucrărilor de investiții și punerea în funcțiune de noi capacități de producție. In cele 10 luni ale acestui an au fost puse în funcțiune 56 capacități, din carp menționăm : instalația de acetilenă de la Combinatul chimic Craiova, instalația de aluminiu rafinat de la Slatina și o serie de obiective de recuperare a resurselor energetice..Cu toate eforturile depuse de oamenii muncii, trebuie să arăt, în mod autocritic că, pe ansamblul ministerului, sarcinile de plan pe 10 luni ale acestui an nil s-au îndeplinit. Ca efect al nerealizării sarcinilor la producția fizică și la producția marfă, se înregistrează nerealizări și Ia ceilalți indicatori. Neîndeplini- rea planului la producția marfă s-a reflectat nefavorabil și in realizarea planului productivității muncii și al cheltuielilor de producție și asupra livrărilor la export.Principala cauză care a influențat negativ activitatea din industria chimică este munca nesatisfăcătoare dusă de consiliul de conducere al ministerului și de organele de conducere colectivă ale centralelor și întreprinderilor, care nu au reușit să mobilizeze toți oamenii muncii pentru atingerea parametrilor proiectați la noile investiții, pentru menținerea în stare continuă de funcționare a tuturor instalațiilor, precum și pentru punerea in funcțiune la termen a' tuturor capacităților de producție programate.Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României pe anul 1986, supus dezbaterii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, poartă amprenta gindirii cutezătoare, a spiritului revoluționar, novator, a concepției deschizătoare de largi orizonturi care definesc personalitatea multilaterală și activitatea strălucită pe care o desfășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu de peste două decenii in fruntea partidului și statului nostru.' Datorită sprijinului constant pe care partidul și guvernul, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal l-au acordat dezvoltării industriei chimice, precum și condițiilor obiective interne în care are loc procesul creșterii economice în țara noastră, a- ceastă ramură va ocupa și in cincinalul viitor un loc fruntaș ca pondere in industria românească. îndeplinesc o datorie de conștiință, omagiind contribuția definitorie,, de valoare inestimabilă pe care tovarășul secretar general al partidului nostru o 

ției țării noastre, condusă de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. la întâlnirea de -la Sofia, principialitatea, hotărîrea și profunda argumentare cu care a susținut poziția partidului nostru în problemele colaborării. în problemele relațiilor externe, in problemele păcii.

aduce la orientarea și conducerea ansamblului activității politice și economico-sogiale, la inițierea, elaborarea și transpunerea în viață a tuturor deciziilor care angajează politica internă și externă a partidului și statului nostru, care exprimă interesele vitale ale poporului român și întrunește o înaltă recunoștință internațională.Cifrele de plan și programele privind creșterea, în continuare, a producției și eficienței activității economice în industria chimică in 1986 prevăd, comparativ cu anul 1985, sporirea producției marfă cu 12,5 la sută, a exportului pe devize convertibile cu 16,2 la sută, a productivității muncii cu 14 la sută, reducerea cheltuielilor la 10(10 lei producție marfă cu 49 lei, ceea ce înseamnă o reducere cu 6 la sută fată de 1985. Corespunzător, volumul acumulărilor in industria chimică pe anul 1986 va crește cu 6,2 miliarde lei.Vă .asigur, tovarășe secretar general, că industria chimică are dotarea și capacitatea tehnică și. organizatorică pentru a realiza acești indicatori și că sintem mobilizați să găsim toate soluțiile pentru a valorifica la maximum mijloacele materiale, tehnice și intelectuale de care dispune colectivul ce lucrează în această ramură.Raportez plenarei că in 1986 vom avea sporuri importante de producție de metale neferoase, asigurînd astfel, într-o măsură mult mai mare, nevoile celorlalte ramuri ale economiei naționale. Planul pe anul viitor prevede o intensificare a producției pe instalațiile existente, cit și punerea în funcțiune de noi capacități, care să contribuie, la creșterea substanțială a ponderii industriei de sinteză fină în structura producției industriei chimice. Prin dezvoltarea producției de antidăunători. medicamente de uz uman și vete-l rinar, biostimulatori, coloranți, pigmenți și derivatele acetijfe' nei, vom- asigură în 1986 economia cu o gamă mai largă de produse și în cantități sporite, în paralel cu creșterea producției fizice în 1986 la toate sortimentele se prevede un grad de înnoire a producției de peste 6 la sută, ceea ce va duce la îmbunătățiri calitative ale produselor, la reducerea costurilor de fabricație și la creșterea eficienței generale a activității noastre.Aplicind cu mai multă operativitate în producție rezultatele cercetării științifice proprii, atit în realizarea noilor produse pe instalații existente, prin corn; pletări la instalațiile existente, sau prin realizarea de noi inșta-j- lății, vom asimila în anul viitor peste 240 produse noi.Informez plenara că toate dezvoltările tehnologice, îmbunătățirile și modernizările tehnice, toate noile tehnologii sint rezultatul activității științifice al cercetării românești, al activității de îndrumare de înaltă competență, de stimulare și control exigent al tovarășei academii cian doctor inginer Elena Ceaușescu care, atit prin activitatea personală, cît și prin coordonarea întregii activități științifice românești a făcut ca chimia românească să capete recunoașterea și pr.estigiul oe plan internațional. Cei ce lucrează în industria chimică sint onorați că în fruntea acestei activități științifice, menite să a- sigure progresul și dezvoltarea continuă a economiei românești se află tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu și- o asigurăm că toți oamenii muncii din industria chimică nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor ce le revin.. Pentru încadrarea i.în sarcina de reducere a costurilor de fabricație pe 1986. informez plenara că am trecut cu hotărîre la modernizarea instalațiilor, precum și la modernizări ale tehnologiilor instalațiilor energo- intensive. Vom dezvolta. în continuare, activitatea de recondi- ționare a pieselor de schimb și subansamble, reutilizarea materialelor și recuperarea resurselor energetice secundare. Dezvoltarea acestei ramuri industriale se reflectă în creșterea cu 41 Ia sută a fondurilor de investiții alocate pentru anul 1986, față de realizările preliminate pe 1985. Consider că atit condițiile create'. în metalurgie, construcția de mașini, chimie, cit și- ministerelor ce concurează la realizarea fizică a investițiilor din chimie, sînt de natură să asigure respectarea termenelor de punere în funcțiune. Am luat măsuri corespunzătoare în vederea realizării parametrilor proiectați la capacitățile puse in funcțiune — domeniu in care persistă încă ră- mineri în urmă — întăririi disciplinei tehnologice, perfecționării pregătirii profesionale a întregului personal pentru asi-
(Continuare în pag. a Vll-a)
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Populare Bulgaria, firișa Filipov, va efectua 

o vizită de prietenie in țara noastră

(Urmare din pag. a Vl-a)gurarea funcționării continue si in stare de siguranță a instalațiilor.Vă rog să-mi permiteți să exprim acordul deplin fată de prevederile Planului național unic de dezvoltare a economiei naționale pe 1986 și a celorlalte documente supuse dezbaterii plenarei șl să vă asigur, tovarășe secretar general, că. în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră la plenară, yom mobiliza toate energiile pentru ca, în 1986, indicatorii planului de stat să fie îndepliniți, convinși fiind că astfel ne vom aduce contribuția la transpunerea în viată a hotăririlor Con-
CUV1NTUL TOVARĂȘULUI

MIHAI MORARUMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și tovarăși,Am ascultat cu o deosebită atenție magistrala expunere prezentată de tovarășul secretar general al partidului, care, prin- tr-o genială clarviziune, a făcut o analiză profund științifică a realizărilor și neajunsurilor din acest cincinal și a trasat liniile directoare ale noului cincinal, ce va determina trecerea României in rîndul țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic și social, creșterea bunăstării întregului nostru popor, telul suprem al politicii partidului.Doresc să-mi exprim totala adeziune fată de documentele supuse dezbaterii, documente de o excepțională însemnătate teoretică și practică, ele constituind o analiză profund științifică a stadiului atins în dezvoltarea econorpico-socială a tării, un program cuprinzător și complex de acțiune, pentru toate domeniile de activitate, privind direcțiile în care trebuie acționat încă din primul an al cincinalului 1986—1990, în scopul îndeplinirii hotăririlor Congresului aj XlII-lea al partidului nostru.Vă rog să-mi îngăduiți ca, In numele puternicului detașament muncitoresc din industria de utilaj . greu, să dau expresie sentimentelor de îpaltă prețuire față de secretarul general al partidului, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, care a imprimat cu clarviziune, în această epocă istorică, un dinamism fără precedent întregii vieții economice și sociale a României. Rezultatele cu care se va încheia acest cincinal sînt o mărturie grăitoare a politicii juste și realiste i partidului nostru, a atașamentului întregului popor fată de această politică.Raportăm plenarei că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în cele aproape 11 luni care au trecut de la începutul anului, oamenii muncii din industria de utilaj greu, puternic mobilizați de hotăririle și programele adoptate de Congresul al XlII-lea al partid,ului, de orientările și indicațiile dumneavoastră, tovarășe secretar general, au desfășurat o activitate susținută pentru înfăptuirea prevederilor ultimului an al planului cincinal. Prin măsurile care s-au luat, producția industrială și productivitatea muncii în această perioadă vor înregistra un ritm mediu anual de creștere de peste 8 la sută. Creșteri importante vor fi înregistrate la utilaje și echipamente destinate 

greșului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Oamenii muncii din industria chimică își exprimă încă o dată atașamentul fată de politica internațională a Partidului Comunist Român, față de poziția principială și fermă - a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu expusă și recent cu ocazia ședinței de la Sofia a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pentru dezarmare, pace și prietenie între popoare, pentru întărirea colaborării intre națiuni și triumful socialismului in lume.

investițiilor, în special a celor care trebuie să aducă o contribuție substanțială la înfăptuirea programului național de asigurare a bazei de materii prime, materiale, combustibili și energie. Astfel, la utilaj petrolier, ritmul mediu. anual de creștere a producției va fi in acest cincinal de peste 12 la sută, la utilaje pentru industria minieră de peste 14 la sută. Deși unele sortimente importante vor fi realizate și depășite sintem pe deplin conștienți că pe ansamblul producției fizice, realizările nu sînt pe măsura potențialului tehnic și uman de care dispunem, iar față de aceste rezultate sintem nemulțumiți. Nu am livrat la termen unele utilaje, echipamente și piese de schimb. De asemenea, nu am livrat pentru industria minieră, industria chimică Si cea energetică aproape 24 000 de tone de utilaje necesare punerii lor în funcțiune, ceea ce a produs greutăți în activitatea din sectoarele respective, urmînd ca în ultimele două luni, pe baza programelor încheiate, să acționăm energic pentru recuperarea acestor restanțe.Vă rog să-mi permiteți să declar că, în criticile formulate cu privire la unele neajunsuri din activitatea constructorilor de mașini, ne regăsim pe deplin și vă asigurăm, tovarășe, secretai- general, că vom acționa hotărît ca, în toate colec*  ti vele de muncă, în toate Unitățile, să întronăm ordinea și disciplina, să fim exigenți și fermi cu cei ce nu își îndeplinesc sarcinile.Deși ne-am ' confruntat cu o serie de greutăți în asigurarea energiei electrice și a bazei tehnico-materiale, trebuie să spunem că. nerealizările se da- toresc, în primul rînd, nouă și ele reflectă carențe serioase în stilul de muncă al organelor colective de conducere, al birourilor . executive din minister și din centrale industriale, care nu au manifestat în permanență exigență și răspundere față de propria activitate, față de lipsurile existente în activitatea unităților, în scopul întăririi ordinii și disciplinei, folosirii depline și cu eficiență a capacităților tehnice și umane, pentru a realiza o producție marfă cit mai mare cu minimum de consumuri energetice și materiale. Din această cauză, un număr important de unități nu au realizat producția fizică, au depășit cheltuielile materiale și consumurile, la unele produse livrate avem o fiabilitate scăzută, datorită indisciplinei tehnologice, reasigurării îp totalitate cu mijloace de măsură și control și pentru testarea produselor.

Aceste neajunsuri au fost dezbătute în recentele adunări generale ale oamenilor muncii și s-au stabilit măsuri pentru eliminarea lor. Acum totul depinde de noi, ca printr-o activitate perseverentă și exigentă să urmărim aplicarea lor la termen și cu eficiența prevăzută. Aplicînd cu mai multă perseverență în producție rezultatele cercetării tehnico-științifice urmează să realizăm și să introducem in fabricație în acest an peste 600 produse noi și modernizate. Ca urmare, la finele anului, ponderea produselor noi și modernizate din totalul pro- ducției-mârfă va fi de circa 74 la sută. Dintre produsele mai importante puse în fabricație pipă în prezent menționăm : motoare Diesel navale lente, generatoare asincrone pentru microhidroagregate, excavatoare pe șenile, mașini de săpat șanțuri, instalații de perforare cu braț pentru abataje înguste și altele.Măsurile întreprinse pentru realizarea producției fizice industriale, pentru înnoirea și diversificarea acesteia au contribuit la realizarea pe primele 10 luni ale acestui an a unei creșteri la producția de export.Rezultatele obținute pînă în prezent sînt urmare a analize- lor, indicațiilor prețioase pe care le-am primit din partea tovarășului secretar . general Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitelor de lucru în unitățile ministerului și a tovarășei Elena Ceaușescu, fapt pentru care și cu acest prilej exprimăm recunoștința și înalta noastră considerație.Sarcinile, de plan prevăzute pentru anul 1986, ca de altfel, pentru întregul cincinal 1986— 1990 se înscriu în strategia generală formulată și promovată de partidul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind ■ creșterea intensivă a economiei prin modernizarea în continuare a structurilor de producție. Industria de utilaj greu se înscrie cu sarcini deosebit de complexe în planul anului 1986, menite să asigure continuarea procesului de dezvoltare intensivă a economiei, să contribuie la lărgirea bazei energetice și de materii prime, la valorificarea superioară a acestora, în condițiile .unei exigențe calitative sporițe și, a ..unei eficiente economice superioare, a aplică-; rii consecvente . a' principiilor, autoconducerii, a noului mecanism economico-financiar.în anul 1986. sporul de pro- ductie-marfă în industria de utilai greu urmează să se asigure în întregime pe seama creșterii productivității muncii, iar progresul tehnic va deține 62—65 la sută din această creștere. Pornind de .la aceste cerințe vitale pentru progresul economic si social al tării, ne vom concentra întreaga atenție pentru valorificarea mai deplină a zestrei tehnice, a capacităților de creație tehnico-stiintifică. pentru îmbunătățirea si extinderea permanentă a noilor tehnologii de fabricație, a disciplinei tehnologice. a calității si competitivității produselor noastre. Noile tehnologii privesc cu deosebire generalizarea mecanizării operațiilor grele, mari consumatoare de energie si materii prime si cu volum mare de muncă. Este în curs de finalizare, la întreprinderea .,23 August", la uzinele „Timpuri Noi", „Aversa". „Vulcan", programul de modernizare a tehnologiilor din turnătorii, forie si tratamente termice, cuprinzînd măsuri ample de mecanizare si automatizare pentru .reducerea rebuturilor. adausurilor de prelucrare, a consumului de energie electrică. de materii prime si ma

teriale. program ce urmează să fie aplicat în toate întreprinderile cu sectoare calde oină în anul 1987.Tinind seama de caracterul și structura producției. în industria de utilai greu, vom acționa în direcția introducerii si extinderii comenzilor cu programe numerice. utilizării roboților la unele mașini sj instalații pentru prelucrări neconventionale. Un factor important în creșterea productivității muncii îl va constitui perfecționarea organizării producției si a muncii, inclusiv a trecerii de personal din proiectarea de produse si tehnologii direct în secțiile de producție.în conformitate cu ultimele dumneavoastră indicații, tovarășe secretar general, pentru folosirea la maximum a capacităților de producție, sînt in curs de aplicare măsurile privind a- dincirea specializării, profilarea si concentrarea fabricației de utilai petrolier, nomne. ventilatoare. armături, mașini de presare si forjare. Totodată, vom acționa pentru ridicarea calificării, perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, corespunzător dotării moderne cu mașini si utilaje a unităților industriei constructoare de utilai greu, precum si exigențelor impuse de revoluția tehnico-stiintifică contemporană. de cerințele de, ridicare a calității produselor.Asa cum ne-ati indicat în expunerea dumneavoastră, vom acorda o atentie deosebită măsurilor de sporire a productivității muncii fizice, pe produse sau grupe de produse, exprimată prin norme de consum de muncă, precum si norme de producție ne mașini, utilaje si instalații. Normarea judicioasă a muncii la fiecare loc de muncă va asigura îmbunătățirea a- plicării si perfecționării formei de organizare si de retribuire în acord global. Pe aceeași linie a dezvoltării intensive, caracteristică cincinalului viitor, se înscriu si sarcinile ce ne revin la ceilalți indicatori ce exprimă eficienta activității noastre. Astfel. producția netă industrială va devansa dinamica product'iei- marfă de peste două ori. iar. cheltuielile la 1 000 lei produc- tie-marfă vor constitui-unul din x indicatorii cei mai mobilizatori pentru anul următor.Sintem pe deplin mobilizați să realizăm echipamentele și utilajele necesare mai ales sectoarelor energetic- și minier. Vom acționa cu toată răspunderea, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, tovarășe secretar general, ca, împreună cu celelalte ministere constructoare de mașini, să obținem o importantă producție suplimentară. în acest scop vom lua măsuri ferme pentru buna organizare a muncii și a producției în fiecare întreprindere, pentru folosirea cu maximă eficiență a timpului de lucru, a capacităților de producție, așa cum ne-ați atras atenția și în cadrul acestei plenare. Vofn întrona ordinea și disciplina în toate unitățile constructoare de mașini pentriij a îndeplini exemplar sarcinile trasate sectorului nostru.Conștienți de sarcinile de mare răspundere ce ne revin din planul național unic oe anul1986. doresc să asigur plenara, pe dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industria de utilai ‘greu vor acționa cu înaltă răspundere pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor ce ne revin în primul an al viitorului cincinal, sporindu-ne contribuția la dezvoltarea socialistă. la înflorirea si dezvoltarea patriei noastre.

La Invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, în zilele următoare va efectua o vizită
Cu privire la rezultatele ședinței ordinare 

a Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite
ale Statelor participante la Tratatul de la Varșoviaîn perioada 12—14 noiembrie 1985, în capitala Republicii Democrate Germane, orașul Berlin, sub președinția, comandan- tu-lui-șef al Forțelor Armate Unite, mareșal al Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Consiliul Militar a făcut bilanțul pregătirii operative și de luptă a Forțelor Armate Unite pe anul de instrucție 1985
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Belgiei, joi după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și un film documentar belgian.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Frans Maes, ambasadorul Belgiei la București, membri al ambasadei.

★în perioada 25—30 noiembrie se va desfășura a doua etapă din cadrul campaniei de toamnă ’a vaccinării antipoliomieli-
VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Din veștile transmise ieri de corespondenții „Scînteii“
BUZĂU :

Creșteri substanțiale 
ale productivității munciiAngajate cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în acest an hotărîtor al actualului cincinal, colectivele de oameni ai muncii din numeroase unități economice ale județului Buzău au obținut importante creșteri ale productivității muncii, ca urmare a introducerii pe scară largă a progresului tehnic, a extinderii lucrului la mai multe mașini, a 'sporirii gradului de pregătire profesională și policalificare a muncitorilor. Cu cele mai substanțiale depășiri la acest important indicator de eficientă economică se înscriu Fabrica de regenerare^ a uleiurilor minerale Rîmnicu Sărat — 52 529 lei pe om al muncii. Schela de producție petrolieră Berea și întreprinderea de confecții din Rîmnicu Sărat. (Stelian Chiper)

TELEORMAN :--- --------- • 4»
Materiale refolosibile 

reintroduse 
în circuitul productivColectarea materialelor refolosibile constituie o preocupare constantă a colectivelor de muncă, a organizațiilor de masă si obștești, precum si a cetățenilor din județul Teleorman. Din datele furnizate de întreprinderea județeană de recuperare si valorificare a materialelor refolosibile rezultă că. de la începutul anului si pînă în prezent. au fost colectate peste plan 6 041 tone otel. 1 135 tone fontă, aproape 85 tone de cupru, alamă, bronz si aluminiu. Lor li se adaugă importante cantităti de hîrtie. anvelope. cioburi de sticlă, textile si alte materiale refolosibile. pentru a fi reintroduse în circuitul economic. (Stan Ștefan).

PITEȘTI ; '

O nouă cantină 
muncitoreascăRețeaua de cantine a întreprinderilor economice din județul Argeș, care numără in prezent citeva sute de unități, a crescut in aceste zile cu incă una. Este vorba de cantina întreprinderii de asistentă tehnică și service pentru autoturisme „Dacia" Pitești, situată in apropiere de căminul de nefamiliști al acesteia. La realizarea construcției au contribuit, in timpul lor liber, muncitorii întreprinderii, care au efectuat muncă patriotică la preparat betoane, săpat șanțuri, cit și la montajul utilajelor. (Gh. Cîrstea).

SUCEAVA :

Noi microhidrocentrale 
în funcțiuneîn județul Suceava se acționează stăruitor pentru valorificarea potențialului energetic al anelor curgătoare. Astfel. în lunile octombrie si noiembrie au fost conectate la sistemul energetic national alte trei microhidrocentrale : Brodi- na II. Săinești si Dirmoxa. Ultima are o putere instalată de 800 kW si este al 24-lea izvor de lumină pus în funcțiune în județ. Preocu

de prietenie In Republica Socialistă România tovarășul Grișa Filipov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

ZIUA RAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor BRUXELLESSărbătorirea Zilei naționale a Belgiei Iml oferă plăcutul prilej de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul belgian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta și mai puternic, in interesul popoarelor român și belgian, al păcii și colaborării in Europa și in lume.

și a analizat unele probleme ale activității practice a Comandamentului Unificat al Forțelor Armate Unite în lumina cerințelor partidelor comuniste și muncitorești și a hotăririlor Comitetului Miniștrilor Apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Ședința s-a desfășurat intr-o atmosferă de lucru, în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce. Asupra problemelor analizate au fost adoptate recomandări puse de acord.

tice. Potrivit precizărilor Ministerului Sănătății, urmează să fie vaccinați copiii născuți între 1 februarie—30 septembrie 1985, precum și cei rămași nevaccinați în campaniile precedente. Prima revaccinare cuprinde copiii născuți între 1 august 1984 . și 31 ianuarie 1985, iar a doua revaccinare, pe cei in vîrstă de 9 ani (clasa a III-a).La această imunizare sînt invitați să se prezinte la dispensarele medicale — cu copiii din grupele de vîrstă menționate — atît localnicii, cît și familiile cu domiciliul flotant sau cei care, în intervalul respectiv, se află ocazional în alte localități decît cele în care au domiciliul.(Agerpres)

Belgia se înfățișează intr-o armonioasă îmoletire de vechi, tezaure de cultură și realizări ale epocii moderne — elocvente mărturii ale perseverentei si hărniciei belgienilor, ale vocației lor constructive. Vestigii romane si gotice, colecții muzeistice de valoare universală coexistă la Bruxelles, ca si în alte orașe belgiene, cu edificii moderne din aluminiu, sticlă si beton. Definitoriu este nivelul industrial atins, care situează Belgia în rîndul statelor avansate economic. Industria siderurgică, cu o veche tradiție, s-a extins continuu, o mare parte a produselor acestui sector fiind destinate exportului. în același timp, au cunoscut o dezvoltare continuă petrochimia. construcțiile de mașini, electrotehnica si electronica. O pondere crescîndă în totalul activității economice o dețin transporturile. Anvers situîndu-se între marile porti maritime ale continentului european. La rîndul ei. agricultura belgiană, domeniu care ocupă procente reduse din totalul forței de mun- 4că. asigură, datorită mecanizării si chimizării, randamente ridicate, acoperind cea mai mare parte a necesităților agroalimentare ale tării.Deținînd un loc-cheie Ia Intersecția unor principale drumuri comerciale ale Europei centrale. Belgia a fost nevoită să clătească un greu tribut de singe în ambele conflagrații mondiale, fiind profund interesată, ca si celelalte țări ale continentului, în identificarea căilor si mijloacelor de natură să asigure pacea, securitatea si

pările susținute pentru exploatarea rațională, cu. rezultate tot mai bune, a salbei de.. microliidrocen- trale s-au materializat în depășirea producției de energie electrică realizată in aceste capacități cu peste un milion kWh. (Sava Bejinariu).
CARANSEBEȘ :

Utilaje energetice 
executate 

înainte de termenColectivul muncitoresc al întreprinderii de construcții de mașini din Caransebeș este ferm hotărit să realizeze exemplar sarcinile ultimului an al actualului cincinal. El raportează substanțiale depășiri la principalii indicatori ai planului de producție. O atentie deosebită în această perioadă este acordată onorării în devans a utilajelor energetice, constructorii de mașini din Caransebeș fiind ne deplin con- știenti că prin aceasta contribuie în mod direct la urgentarea ritmului de execuție si punerea în funcțiune la termen a unor noi grupuri energetice. Cu un substantial avans fată de graficul de execuție, ei au executat ultimele piese si șuban- samble din cele prevăzute spre a fi livrate termocentralei de la Tur- ceni. (I. D. Cucu).
DOLJ :

Noi unități prestatoare 
de servicii ia sateîn vederea , transpunerii în viață a sarcinilor reieșite din documentele celui de-al IlI-lea Congres al consiliilor populare, in județul Dolj se dezvoltă rețeaua, unităților prestatoare de servicii în mediul rural. In ultimul timp s-au înființat noi unități prestatoare de servicii în comunele Daneți. Dăbuleni. Cerăt, Bechet, Celaru. Amărăștii de Sus și altele. (Nicolae Băbălău).

VRANCEA :

Livrări suplimentare 
la exportValoarea produselor livrate suplimentar la export de unitățile e- conomice din județul Vrancea în perioada care a trecut din acest an depășește 132 milioane lei. Rezultatele obținute sînt urmarea firească a preocupărilor colectivelor de muncă pentru onorarea cu prioritate a contracțelor încheiate cu partenerii externi, pentru continua modernizare și creștere calitativă a producției. întreprinderea chimică Mărășești și inspectoratul silvic județean, de pildă, au raportat încă de pe acum îndeplinirea sarcinilor Ia export pe întregul an. Realizări remarcabile in acest domeniu au și colectivele de muncă de la întreprinderea metalurgică, întreprinderea de scule și echipamente hidraulice. întreprinderea de prelucrare a maselor plastice. întreprinderea de tricotaje. IFET — Focșani ș.a. (Dan Drăgulescu).

CLUJ :

Produse și tehnologii noi 
introduse în fabricațiePreocupările oamenilor muncii din întreprinderile industriale, uni

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
colaborarea internațională. Cercuri din cele mai largi ale opiniei publice belgiene îsi manifestă îngrijorarea fată de accelerarea cursei înarmărilor si extinderea amplasării armelor racheto-nuclea- re. pronuntîndu-Se în fa-, voarea unor măsuri eficiente de dezarmare, pentru reluarea politicii de destindere si sporire a încrederii între state.întemeiate pe sentimente de stimă si respect reciproc, relațiile româno-belgiene. care au depășit un secol de existentă oficială, cunosc o continuă dezvoltare, ne multiple planuri. Momente de cea mai mare însemnătate în această evoluție ascendentă au înscris contactele si convorbirile rodnice la nivel înalț, prilejuite de vizita o- ficială din 1972 a tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceausescu. în Belgia, precum si de vizita de răspuns e- fectuată în 1976 în România de regele Baudouin si regina Fabiola. Documentele convenite, acordurile si înțelegerile la care s-a aiuns deschid largi posibilități de dezvoltare a conlucrării româno-belgiene Pe tărîm e- conomic. politic, tehnic, științific si cultural. în cadrul diferitelor contacte si convorbiri au fost identificate noi posibilități si au fost convenite măsuri corespunzătoare menite să conducă în continuare la dezvoltarea si diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării e- con ornice bilaterale si ne terte piețe — în interesul reciproc, al cauzei păcii, colaborării si înțelegerii in Europa si în lume.

t V

tățile de cercetare -stuhtifida- sj. in/ ginerie tehnologică? de i invățămint superior din județul Cluj pentru introducerea în producție a; progres sului tehnic s-au materializat în a- cest an în realizarea unor noi produse și tehnologii moderne. în perioada care a trecut din acest an au fost asimilate și introduse în fabricație 91 de mașini, utilaje și instalații, 67 materiale noi. aproape 100 produse de larg consum și au fost aplicate 117 tehnologii noii Așa. de exemplu, la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii au fost asimilate 25 mărci de oteluri, din care se fabrică o gamă largă de produse pentru industria constructoare de mașini ; la combinatul de utilaj greu s-au asimilat și a început fabricația unui număr de 11 tipuri de prese mecanice si hidraulice, iar la întreprinderea de electronică industrială și automatizări au fost produse diferite echipamente și aparate. între care și o instalație de supraveghere și comandă de Ia distantă a funcționării sondelor de țiței. Aproape 52 la sută din producția-marfă fabricată în această perioadă este reprezentată de produse noi și modernizate, sarcina de plan fiind depășită cu 5 la sută.(Marin Oprea).
IAȘI :

Noi capacități de producție 
puse în funcțiune 
înainte de termenColectivele de oameni ai muncii din cadrul Trustului de antrepriză generală de construcții industriale Iași, care își desfășoară activitatea pe raza a patru județe, lucrind cu forțe sporite pe toate șantierele, in strinsă colaborare cu beneficiarii, au reușit să termine și să dea în funcțiune înainte de termen importante capacități de producție prevăzute a fi realizate în acest an. Es’e vorba de șase capacități cu profil industrial la întreprinderile de rulmenți din Bîrlad. de scule din Rădăuți. „Nicolina" din' Iași, de panificație Suceava și altele. Noile capacități de producție de la întreprinderea de scule din Rădăuți și întreprinderea metalurgică din Iași au fost puse în funcțiune cu aproape un an de zile înainte de termen, iar cele de Ia I.M.U.G. Suceava și întreprinderea mecanică „Nicolina" din Iași cu 60 de zile, în momentul de față, constructorii și montorii trustului ieșean sînt antrenați cu toate forțele pentru a grăbi ritmul lucrărilor. în vederea punerii în funcțiune a primelor grupuri energetice de cîte 50 MW la centralele de termoficare pe cărbune de la Holboca-Iași, Vaslui și Suceava. (Manole Corcaci).

CĂREI :

O nouă fabrică de zahărîn orașul Cărei a intrat în funcțiune noua si moderna fabrică pentru industrializarea sfeclei de zahăr. înzestrată cu mașini, utilaje si instalații de înaltă tehnicitate si productivitate, fabricate în tară. Ea este rodul comun al muncii competente si însuflețite a lucrătorilor Trustului de antrepriză generală construcții industriale Oradea, precum si a beneficiarului, obiectivul fiind apreciat Ia recepție cu calificativul „foarte bine" pentru calitatea ireproșabilă a construcției si montajului instalațiilor. (Octav Gr'umeza).
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Știri sportiveVOLEI. în ziua a treia a „Cupei mondiale" la volei feminin de la Sapporo, echipa R.P. Chineze 
a întrecut cu scorul de 3—0 (15—5, 15—2, 15—10) selecționata Braziliei. Alte rezultate : Cuba — U.R.S.S. 3—0 ; Peru — Tunisia 3—0 ; Japonia — Coreea de Sud 3—1.HANDBAL.' Meciurile disputate în prima zi a turneului internațional masculin de handbal 'de la Haarlem (Olanda) s-au încheiat - cu următoarele rezultate : Cehoslovacia — Norvegia 20—18, U.R.S.S.— Olanda 25—22, Franța— Portugalia 21—16.FOTBAL. Pînă în prezent se cunosc 19 dintre cele 24 de echipe participante Ia turneul• final al campionatului mondial de fotbal, ce se va desfășura anul viitor în Mexic. Sînt calificate, formațiile Italiei (deținătoarea titlului), Mexicului (țară-gazdă). Poloniei, R.F. Germania, Portugaliei, Angliei, Irlandei de Nord, Bulgariei, Ungariei, U.R.S.S., Spaniei, Danemarcei, Braziliei, Argentinei, Uru- guayului, Algeriei, Marocului, Coreii de Sud șl Canadei.RUGBI. In campionatul de rugbi al Americii de Sud a fost înregistrat un scor puțin obișnuit în competiții internaționale, în drumul spre medalia de aur, echipa Argentinei a surclasat cu 103—3 formația Paraguayului. De remarcat însă că scorul a fost. deschis de rugbiștii din Paraguay...
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adresat Conferinței generale a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (F. A. 0.), 

cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării acestei organizații

întrevedere cu prilejul Conferinței mondiale 
a fl.N.U. pentru A.I.T.

împlinirea a 40 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură îmi oferă plăcutul prilej de a adresa delegaților și tuturor participanților la Conferința generală a F.A.O., precum și popoarelor pe care le reprezintă in acest important forum mondial un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de progres, bunăstare și pace.In cadrul politicii sale generale de pace și colaborare cu toate statele lumii, Republica Socialistă România participă larg la activitatea O.N.U., a organizațiilor sale specializate, precum și a altor organizații internaționale, ia parte în mod activ la toate acțiunile privind realizarea unei tot mai strînse conlucrări între țări și popoare pentru soluționarea marilor probleme ce confruntă lumea contemporană. In acest spirit se înscrie și participarea țării noastre la activitatea F.A.O.Încă de la intrarea sa în Organizația Națiunilor Unite pentru A- limentație și Agricultură, România a militat cu consecvență - alături de celelalte state — pentru ca a- ceastă organizație să-și îndeplinească în condiții cît mai bune misiunea pentru care a fost creată, să răspundă așteptărilor legitime ale popoarelor, năzuințelor acestora de dezvoltare economico-socială independentă, de progres, bunăstare și pace. Doresc să reafirm, și cu acest prilej, hotărîrea României, a întregului popor român de a-și aduce și în viitor contribuția activă la buna desfășurare a activității F.A.O., la creșterea rolului acesteia în cadrul eforturilor generale ale popoarelor pentru eliminarea foametei și sărăciei, lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice mondiale, pentru progres și pace in lume.In general, noi considerăm că în actualele împrejurări internaționale, deosebit de complexe și grave,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

CEREMONIA CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A 40 DE ANI DE LA CREAREA F.A.O.ROMA 14 (Agerpres). — La 14- noiembrie ,a avut loc la Rpma ceremonia consacrată împlinirii a 40.de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). >Cu acest prilej a fost prezentat mesajul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care evidențiază importanța pe care țara noastră o acordă activității F.A.O., precum și 

trebuie să se facă totul pentru creșterea rolului O.N.U., al organismelor sale - inclusiv al F.A.O. - în viața mondială, în întărirea conlucrării tuturor țărilor și popoarelor pentru a se' pune capăt cursului periculos al evenimentelor spre confruntare și război, spre o catastrofă nucleară, pentru afirmarea fermă a politicii de pace, de destindere și largă colaborare internațională. Nimic nu poate fi mai important, in zilele noastre, decit unirea eforturilor popoarelor pentru oprirea cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și apărarea păcii - a dreptului suprem al națiunilor, al oamenilor la viață, la existență liberă și demnă I Uriașele cheltuieli militare apasă tot mai greu pe umerii popoarelor, afectează profund nivelul de trai al pame- nilor și împiedică realizarea, într-o serie de țări, a unor importante programe sociale - în domeniul a- griculturii, învățămîntului, sănătății, al îmbunătățirii generale a condițiilor de viață ale popoarelor. Prin reducerea acestor cheltuieli s-ar e- libera însemnate fonduri, și mijloace materiale ce ar putea fi folosite în direcția Sprijinirii eforturilor de progres ale tuturor țărilor, îndeosebi ale celor în curs de dezvoltare, a soluționării unor probleme sociale — cum sînt șomajul, foametea, bolile, analfabetismul - ce a- fectează grav viața unor țări și popoare.Constituie o realitate tragică faptul că, în zilele noastre, in perioada celei mai ample revoluții teh- nico-științifice, a uriașelor cuceriri ale științei și civilizației, alș cunoașterii umane, circa o treime din populația globului continuă să trăiască în condiții de subdezvoltare, in regiuni în care predomină foametea și sărăcia, urmare a vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de dominație și a- suprire, a relațiilor inechitabile și 

contribuția României, alături de celelalte state membre, la indepli- nirca in cele mai bune condiții a misiunii acestei organizații.In cadrul ceremoniei au luat cu- vintul directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, președintele Franței,. Franțois Mitterrand, și președintele Indoneziei, Suharto. .Directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, a făcut o amplă trecere în revistă a activității F.A.O., subliniind necesitatea eliminării 

măsurilor discriminatorii practicate în viața internațională. Trebuie făcut totul pentru lichidarea acestei stări de lucruri profund anacronice I Desigur, esențial este, in primul rînd, efortul susținut al înseși țărilor. în curs de dezvoltare pentru a pune cît mai larg in valoare bogățiile lor naționale și pentru a-și asigura, pe această cale, propășirea economică și socială. In același timp însă, lichidarea subdezvoltării, depășirea grelei moșteniri lăsate de vechea politică de exDloatare colonială cer acțiuni unite din partea tuturor popoarelor, o largă colaborare internațională, pentru sprijinirea țărilor rămase în urmă și pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, bazate pe deplină egalitate si echitate, care să favorizeze progresul mai rbpid al tuturor țărilor - îndeosebi al celor slab dezvoltate - să înlesnească accesul neîngrădit al popoarelor la cuceririle științei și civilizației moderne.La lichidarea subdezvoltării și, în general, la eforturile popoarelor pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale F.A.O. poate și trebuie să aducă o contribuție activă, acționînd tot mai larg în direcția întăririi conlucrării internaționale în domeniul agriculturii și alimentației, a soluționării, cu forțe unite, a problemelor pe care unele țări le mai întîmpină în a- ceste sectoare de mare importanță pentru viața și bunăstarea popoarelor, pentru progresul întregii omeniri.Urez ca, pe baza experienței a- cumulate in cei 40 de ani de e- xistență, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură să obțină rezultate tot mai bune în întreaga sa activitate, în- deplinindu-și cu cinste rolul și misiunea pentru care a fost creată.Succes deplin lucrărilor Conferinței generale a F.A.O. I 

dăzethlliB'relor . alimentare existente in lume, relansării creșterii economice mondiale si atenuării dificultăților serioase pe care le întîmpină omenirea, cu precădere țările in curs de dezvoltare, in asigurarea necesarului de produse alimentare. Aceasta se poate realiza — a spus vorbitorul — numai prin reducerea cheltuielilor destinate înarmărilor și alocarea fondurilor astfel obținute pentru eliminarea foametei, a bolilor, șomajului și analfabetismului.

Kâh ile mesaje 
intre președintele României 

si primul fflffliara al SuedieiSTOCKHOLM 14 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un salut călduros și cele mai bune urări președintelui Partidului Muncitoresc Social-Democrat, primul ministru al Suediei, Ofof Palme, precum și urări de succes și prosperitate poporului suedez.Olof Palme a mulțumit șl a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial, urări de noi succese și expresia deosebitei sale considerațiuni.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către premierul Olof Palme a tovarășului Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist. Român care efectuează o vizită in Suedia. A avut loc un schimb de vederi in legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, colaborarea pe diferite planuri dintre România; și Suedia, precum și cu unele aspecte ale situației internaționale actuale. în acest cadru s-a exprimat dorința dezvoltării în continuare a raporturilor- dintre Partidul Comunist Român și Parti
MOSCOVA

In preajma Intilnirii la nivel înalt sovieto-americaneMOSCOVA 14 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, s-a întîlnit, la Moscova, cu delegația Congresului laureaților Premiului Nobel pentru pace, care a avut loc recent în Olanda — anunță agenția T.A.S.S.Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a relevat cu acest prilej că, in prezent, nu există sarcină mai stringentă și mai importantă decit aceea de a închide canalele pentru acumularea continuă de arme nucleare și de a închide etanș, totodată, calea pătrunderii armelor in Cosmos. Referindu-se la apropiata
Plenara C.C. 
al P.M.S.U.BUDAPESTA 14 (Agerpres). — în comunicatul plenarei C.C. al P.M.S.U. — care a examinat proiectul viitorului plan cincinal — se arată că, pornind de Ia hotărîrile'Congresului al XIII-lea al P.M.S.U. și de la posibilitățile tării, Comitetul Central consideră drept cea mai importantă sarcină economică a planului -pe 1986—1990 înviorarea creșterii econot mice, întărirea echilibrului economic intern și extern, ridicarea nivelului de trai, relatează agenția M.-T.I. în document este, de asemenea, menționată, necesitatea extinderii fabricării de prodqse moderne, cpmpeti- tive, transformării producției nerentabile in producție rentabilă sau încetării ei. în utilizarea pe plan intern a venitului național trebuie să crească ponderea acumulărilor — se spune in comunicat.Potrivit proiectului de plan, venitul național urmează să crească? in perioada 1986—1990, cu 15—17 la sută, producția industrială — cu 14—16, iar cea agricolă — cu 7—10 la sută. 

dul Muncitoresc Social-Democrat, dintre România și Suedia. S-a relevat, totodată, că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, eliminarea pericolului unui război atomonuclear nimicitor, și s-a subliniat necesitatea unirii în acest scop a eforturilor forțelor progresiste, democratice, ale guvernelor și popoarelor.Delegația Partidului Comunist Român s-a întîlnit cu o delegație a Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Suedia, condusă de secretarul național, Bo Toresson. în cursul convorbirilor s-a procedat la o'informare reciprocă cu privire la activitatea și preocupările celor două partide și a avut loc un schimb de păreri asupra evoluției vieții internaționale, îndeosebi în Europa. S-a exprimat dorința intensificării raporturilor de colaborare dintre cele două partide.
★în timpul vizitei in Suedia, delegația Partidului Comunist Român a fost primită de Ingemund Bengtsson, președintele Parlamentului suedez. Cu această ocazie s-a reafirmat dorința dezvoltării în continuare a raporturilor parlamentare româno-suedeze.

întilnire sovieto-americană la nivel inalt, M. Gorbaciov a arătat : „Mergem la Geneva cu înțelegerea deplină a răspunderii ce revine conducătorilor unor țări cum sînt U.R.S.S. și S.U.A. Uniunea Sovietică dorește ca în'tîlnirea să contribuie efectiv la soluționarea problemelor centrale ale timpului nostru — întărirea păcii și securității internaționale, însănătoșirea relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., frînarea cursei înarmărilor și preintimpi- narea transferării ei in spațiul cosmic".
^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
' CONVORBIRI LA BERLIN. Se- , cretarul general al C.C. al P.S.U.G..președintele Consiliului de Stat al I R. D. Germane. Erich Honecker, 'l-a primit la Berlin pe premierullandului Saar. Oskar Lafontaine, I membru al PrezidiiîlUi P.S.D. dinR. F. Germania, președintele Or- I ganizației P.S.D. din land. Interlocutorii au relevat că însănătoșirea I situației internaționale este posibilă. dacă toate forțele rațiunii si 1 realismului isi vor uni eforturile.arătind. totodată. că cele două state germane au o mare rășpun- Idere în ce privește eliminarea pericolului unui război atomic, reducerea confruntării militare si dezvoltarea de relații internaționale in spiritul destinderii si cooperării | pașnice.I UN PROTOCOL privind cooperarea științifică și tehnică in perioada 1985—1986 intre R. P. Chine- . ză și R.S.F. Iugoslavia a fost

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — N. Chilie transmite : Tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, aflat la New York in calitatea de reprezentant al tării noastre la Conferința mondială a Națiunilor Unite pentru Anul Internațional al Tineretului, a avut o întrevedere cu președintele Adunării Generale a O.N.U., Jaime de Pinies.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost, discutate probleme legate de desfășurarea Conferinței mondiale a O.N.U. pentru A.I.T., care, ținînd seama de importanța acestei manifestări internaționale, are loc în plenara Adunării Generale a O.N.U. S-a evidențiat interesul deosebit suscitat de această conferință — moment culminant al manifestărilor prilejuite de A.I.T., la ale cărei dezbateri s-au înscris peste 100 de delegații. Marca majoritate a acestora sint conduse de miniștrii pentru problemele tineretului și de alți înalți responsabili guvernamentali cu competente in domeniul tineretului. precum și lideri ai unor organizații naționale de tineret.S-a apreciat că actuala Conferință mondială a O.N.U. pentru A.I.T.. prin documentele pe care le va adopta.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Imperativul întăririi solidarității țărilor arabe • încheierea 
convorbirilor iordaniano-sirieneCAIRO 14 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit cu prilejul inaugurării noii sesiuni a Adunării Poporului și Consiliului Consultativ, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a subliniat necesitatea solidarității țărilor arabe, apreciind că o poziție arabă puternică nu poate fi obținută decit prin realizarea unui acord minim asupra problemelor strategice importante. Șeful statului egiptean — relatează agențiile China Nouă și U.P.I. — a relevat că o reglementare dreaptă a conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să se întemeieze pe eliberarea teritoriilor arabe ocupate, respectarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, în special a1 dreptului la autodeterminare și crearea unui stat propriu, și recunoașterea dreptului Israelului la existență.

semnat la Beijing, informează agențiile China Nouă și Taniug. Documentul prevede, între altele, extinderea colaborării bilaterale in industria construcțiilor de mașini, metalurgie, agricultură, chimie organică și biologie.AGENȚIA A.C.T.C. RELATEAZĂ: un avion cu zbor la mare altitudine aoartinînd forțelor militare americane din Coreea de Sud a violat din nou. joi. spațiul aerian al R.P.D. Coreene. în zona apelor teritoriale din apropierea insulei Kangryong. din Marea de Vest, precum si in zona Kosyong. Subliniind că asemenea acte de spionai repetate coincid, cu introducerea masivă în Coreea de Sud de diverse tipuri de armament ofensiv. agenția arată că trebuie să se pună capăt imediat încercărilor de sporire a tensiunii în Peninsula Coreea.

este chemată să pună bazele unei activități sistematice și de perspectivă a Organizației Națiunilor Unite, precum și a organismelor din sistemul O.N.U. pentru stimularea colaborării dintre state în domeniul tineretului, in soluționarea, potrivit condițiilor din fiecare țară, a problemelor care confruntă tînăra generație.Președintele Adunării Generale a evidențiat rolul esențial de inițiator și promotor al României în procesul de lansare și pregătire a A.I.T. și în special a principalei sale manifestări, Conferința mondială în curs de desfășurare la Națiunile Unite: care se bucură de un ecou deosebit în întreaga lume.în acest context. Jaime de Pinies a apreciat în mod deosebit acțiunile constructive ale României pe plan internațional și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu omagiul său respectuos, precum și aprecierea sa față de inițiativele românești la O.N.U.. fată de contribuția României la creșterea rolului Națiunilor Unite în viața mondială, în promovarea colaborării pașnice între state și soluționarea problemelor care confruntă lumea contemporană.A fost prezent ambasadorul Teodor; Marinescu, reprezentantul permanent al tării noastre la O.N.U. .......

DAMASC 14 (Agerpres). — Primul ministru al Iordaniei, Zeid Rifai, și-a încheiat vizita de două zile întreprinsă la .Damasc, consacrată continuării convorbirilor de reconciliere cu oficialitățile siriene. Comunicatei comun, difuzat de agenția iordaniană PETRA la încheierea vizitei, subliniază necesitatea consolidării acțiunii arabe comune în diferite domenii pentru realizarea unei păci drepte, cuprinzătoare și durabile in Orientul Mijlociu. Totodată, cele două părți apreciază că o pace dreaptă, cuprinzătoare și durabilă in regiune, poate fi obținută numai printr-o conferință internațională sub auspiciile O.N.U. Ia care să participe toate părțile interesate. precum și U.R.S.S. și S.U.A. Este reafirmată respingerea soluțiilor- parțiale sau unilaterale, ca și a negocierilor directe cu Israelul.
AUTORITĂȚILE GUVERNAMENTALE LIBERI ENE AU A- 1 NUNT.AT CĂ DEȚIN CONTROLUL ASUPRA SITUAȚIEI DIN ȚARA si că tentativa eșuată de lovitură , de stat, inițiată de generalul Thomas Quiwonkpa, s-a . soldat cu I moartea a 15 persoane, dintre care cinci ofițeri loiali regimului pre- I sedintelui Samuel K. Doe. anunță agențiile France Presse si Reuter.DUPĂ ERUPȚIA VULCANULUIARENAS (COLUMBIA). Peste 1 25 000 de persoane și-ar fi pierdut viața în departamentele columbiene Tolima si Caldas, în localitățile grav afectate de inundațiile provocate de zăpezile i și ghețarii desprinși de pe ver- santii muntelui Arenas, unde, joi, ‘ a avut loc erupția vulcanului cu același nume — transmite agenția Prensa Latina, citind surse locale. Survolînd zona, un pilot a declarat că orașul Armero. de 25 000 de locuitori. a fost 95 Ia sută acoperit i de aluviuni, răminind in picioare doar citeva case situate pe înăl- I timi.

DEZARMAREA, REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
condiții esențiale pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economiceTrecerea la • măsuri. efective de dezarmare și de reducere a cheltuielilor militare constituie un imperativ major a! epocii noastre, atit pentru că escaladarea înarmărilor sporește nemăsurat riscul unei conflagrații cu urmări catastrofale, cit și datorită faptului că aruncă imense poveri asupra întregii omeniri. Chiar in cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia în acest sens: 

nu justifică — nici pentru o parte, nici pentru cealaltă - 
cheltuielilor militare, care creează noi greutăți in dezvoltarea 
naționale în toate statele — inclusiv în țările socialiste - 
in ridicarea nivelului de trai al popoarelor. Noi considerăm 
la reducerea cheltuielilor militare ar răspunde pe deplin și 
militare, și necesităților intăririi încrederii, dar și necesităților economice, 
ale construcției socialiste, ale dezvoltării economice în general, ale ridi
cării bunăstării popoarelor I".

„Nimic 
continuarea 
economiilor 
și, desigur, 
că trecerea 
necesităților

rile din .exporturi ale statelor în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol. Aceasta are consecințe din cele mai nefaste. Pentru țările in curs de dezvoltare, fiecare dolar/irosit în scopuri militare înseamnă scăderea cu 25 de cenți a investițiilor în economie.Firește.• generează mondialeunor uriașe rpsurse financiare, materiale, si umane în scopuri de înarmare. Dacă luăm în considerare statele cele mai sărace — cum sinț. de exemplu, cele din, centrul Africii — cheltuielile lor țnilitare pe locuitor

nu . țările lumii a treia principalele probleme care decurg din . irosirea
Dezarmare — dezvoltare : 

un raport de interdepen
dență Pronunțîndu-se în statornic pentru înfăptuirea zarmă.rii, în primul rînd a nucleare. România socialistă, ședințele Nicolae Ceaușescu au vedere relația strinsă. de condiționare reciprocă dintre dezarmare si dezvoltare. Un asemenea raport isi găseste expresia in aceea că sporirea cheltuielilor militare frinează progresul economic si social al statelor. reprezintă un obstacol major în calea' lichidării subdezvoltării, a marilor decalaie ce separă țările bogate de cele sărace. Si invers, reducerile in bugetele militare ar fi de natură să impulsioneze puternic procesul dezvoltării în toate țările, si. în mod deosebit. în cele rămase in urmă pe plan economic.Pentru că, deși spirala înarmărilor are grave consecințe economice asupra tuturor statelor, cel mai puternic afectate sînt tarile în curs de dezvoltare, confruntate cu problemele rămînerii în Urmă pe plan economico-social. ca urmare a îndelungatei dominații străine, a politicii imperialiste, colonialiste si neocolonialiste. care a dus la repartizarea inechitabilă a avuției mondiale. la împărțirea lumii in, săraci si bogati.Se știe că situația economico-socială moștenită de statele lumii a treia este deosebit de grea : o economie rudimentară, ce nu satisface nici pe departe nevoile de subzistentă ale popoarelor respective (milioane de oameni mor anual de foame) : un tablou social in care a- nalfabetismul si bolile sint adevărate flageluri ce bintuie oe vaste întinderi aproape planetei, stări de

mod
pre-i în

'ale globului, unde trăiesc trei pătrimi din populația Curmarea acestor grave lucruri necesită uriașe e-

forturi, mari resurse financiare, materiale si umane.
Fiecare ban 

tru înarmări — 
minus pentru 
sărăciei. Or> cecondițiile în re pe Plan nit. urmînd. se apropie în 1985 de fantastica sumă de 1 000 miliarde de dolari, prăpastia care separă țările bogate de cele sărace, departe de a se micșora, se adînceste continuu, concomitent a- ‘vînd loc un proces de diminuare a sprijinului acordat de statele avansate celor rămase în urmă. Astfel,■ asistența oficială pentru dezvoltare s-a diminuat de Ia 0,35 la sută din produsul național brut al țărilor dezvoltate in 1980 la 0,32 la sută in 1984, ceea ce revine la mai puțin de jumătate din angajamentul asumat inițial de țările donatoare (de 0,70 din produsul național brut). Dacă Ia începutul actualului deceniu, cheltuielile militate mondiale depășeau de circa 23 de ori ajutorul pentru dezvoltare, Ia sfirșitul anului trecut ele îl întreceau de peste 35 de ori.Desigur, lichidarea subdezvoltării presupune. în primul rînd. sporirea efortului propriu al statelor în cauză. Oricît ar părea de neconceput, acest efort — si așa limitat, datorită mijloacelor reduse de care dispun aceste state — este ciuntit de cursa înarmărilor.Duoă cum se știe, politica imperialistă antrenează tot mai mult în viitoarea înarmărilor țările in curs de dezvoltare. Statisticile internaționale arată că. intre I960—1980. valoarea armamentului vîndut țărilor ■ sărace a soorit de cinci ori — ridi- cindu-se, în prezent la peste 100 miliarde de dolari, sumă care reprezintă aproape un sfert din incasă-

in plus pen- 
un ban în 
eradicarea se întîmplă ? Incare cheltuielile milita- mondial cresc neconte- după unele estimări, să

sînt de. 5 dolari pe an. ceea ce e- chivalează cu numai 1—2 la sută, din povara pe care o suportă un cetățean din țările dezvoltate. Chiar ansamblul țărilor în curs de. dezvoltare. inclusiv acele zone in care persistă conflicte si există de trupe și armamente, zintă decit 16—17 la sută ielile militare mondiale.Dacă, privite intr-un context global. bugetele militare ale țărilor în curs de dezvoltare par reduse, nu același lucru se poate spune atunci cînd le raportăm la resursele modeste ale acestor, state: și. mai ales, la nevoile lor urgente de natură e-

concentrări nu repre- din chcltu-

conomică și socială. într-adevăr, țările lumii a treia cheltuie. in medie, pentru activități cu caracter militar o sumă aproape egală cu aceea investită in agricultură, principalul sector .de activitate al economiei lor. Iar aceste, cheltuieli cunosc o curbă puternic ascendentă. . Numai în primii patru ani ai actualei decade resursele alocate de statele lumii a treia pentru înarmare au snqrit cu 35 la sută.

specialiștii O.N.U.. o dezarmare parțială, in cursul anilor '80, de 25 Ia Si riiara

CRESC CHELTUIELILE MILITARE,
SCADE AJUTORUL PENTRU DEZVOLTARE

1OOO

1 CHELTUIELILE MILITARE MONDIALE
H AJUTORUL OFICIAL PENTRU DEZVOLTAREpentru producerea mijloacelor an la altul pe plan mondial, eradicarea sărăciei, foametei a trei pătrimi din populația valori absolute, cît și relative.

In timp ce cheltuielile pentru înarmare, de distrugere sporesc vertiginos de la un ajutorul oficial pentru dezvoltare, pentru și epidemiilor care fac ravagii in rindul lumii se diminuează tot mai mult, atît in Astfel - așa cum reflectă graficul de mai sus, alcătuit pe baza datelor furnizate de Institutul internațional de cercetări in problemele păcii din 
Stockholm (S.I.P.R.I.) - dacă în 1980 cheltuielile militare mondiale (590 
miliarde de dolari) erau de circa 23 de ori mai mari decit ajutorul 
oficial pentru dezvoltare (26 miliarde), in 1985 ele sint de peste 35 de 

ori mai mari I

Efectele binefăcătoare ale 
înghețării și reducerii trep
tate a bugetelor militare, în același timp, instabilitatea e- conomiei mondiale, dezordinea monetară și inflația, exacerbarea măsurilor protecționiste și restriiî- gerea sferei cooperării internaționale — fenomene pe care cursa -înarmărilor le întreține și agravează pe plan riiondial — se răsfring in modul cel mai acut asupra țărilor in curs de dezvoltare. Specialiștii O.N.U. apreciază că numai datorită devalorizărilor la care au recurs unele țări dezvoltate si fluctuațiilor de preturi la materiile prime, statele lumii a treia au pierdut între 1980—1984 peste 200 miliarde de dolari — sumă de peste opt ori mai mare decit ajutorul anual pentru dezvoltare. Totodată, transferul de tehnologie spre țările în curs de dezvoltare este frînat. adesea sub motive ..strategice", ceea ce limitează accesul acestor state Ia noile cuceriri ale științei si tehnicii moderne. fără de care nu este de conceput progresul lor economic. Prin toate acestea, cursa înarmărilor se dovedește a fi unul din factorii principali ai menținerii si a- dincirii decalajelor ecojjomicc intre state, cu implicații serioase asupra întregii omeniri.Iată de ce România socialistă concepe înfăptuirea dezarmării ca un factor important in eforturile pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale, menită să stimuleze progresul tuturor statelor. In acest sens, propunerile tării noastre privind înghețarea imediată si apoi trecerea la reducerea bugetelor militare au tocmai in vedere ca sumele astfel eliberate să fie folosite în scopul dezvoltării, cu precădere a țărilor rămase in urmă.Apare limpede ce consecințe binefăcătoare ar avea traducerea în viată a acestor propuneri. Intr-adevăr. potrivit calculelor efectuate de

sută si de 15 la sută in anii '90 canalizarea in scornirile dezvoită- a sumelor devenite disponibile duce la creșterea consumului si venitului national, in medie, cu 21,3 Ia sută în țările Americii Latine. cu 47,6 Ia sută in țările cel mâi puțin dezvoltate din Asia si cu 166,7 Ia sută în statele sărace din Africa. Aceasta ar crea condiții pentru îngustarea continuă a decalajelor, pentru egalizarea, treptată a nivelurilor de dezvoltare^ Intervine si un alt aspect. O creștere de asemenea amploare a forțelor de producție in țările in curs de dezvoltare ar presupune. firește, ample programe de investiții. , a căror realizare nu ar putea fi concepută fără participarea
de făcut fată consecințelor crizei economice' mondiale.Caracterul acut al me impune — așa permanent România. — unirea .eforturilor popoarelor, tuturor' forțelor înaintate, in vederea

acestor proble- cufn subliniază președintele ei a
REDUCEREA BUGETELOR PENTRU ÎNARMĂRI 

CERINȚĂ STRINGENTĂ PENTRU DEZVOLTARE
Ce s-ar putea realiza pe plan economic și social 
dacă bugetele militare ar fi reduse cu 10 la sută

Ce efecte binefăcătoare pentru 
eradicarea subdezvoltării si a deca
lajelor dintre state ar avea trecerea 
la dezarmare si reducerea cheltuie
lilor militare mondiale, care la sfir
șitul lui 1985 se vor apropia de 1 000 
miliarde de dolari, se poate judeca 
avindu-se in vedere si calculele

specialiștilor O.N.U., potrivit cărora 
reducerea cu numai 10 la sută a 
cheltuielilor militare mondiale ar 
elibera importante resurse finan
ciare (circa 100 miliarde de dolari) 
care, investite in fiecare an pină 
la sfirșittil secolului, ar permite :

© CU 5 LA SUTĂ (50 miliarde) stimularea dezvoltării 
industriale a țârilor râmase în urmă, astfel îneît acestea și-ar 
putea spori, pînâ în anul 2000, ponderea în producția manu
facturată a lumii LA 25 LA SUTĂ, față de numai 11 la sută 
cît este în prezent ;

© CU 3 LA SUTĂ (30 miliarde) modernizarea și sporirea 
eficienței agriculturii în vederea satisfacerii necesităților ali
mentare în toate statele lumii a treia ;

© CU 1,5 LA SUTĂ (15 miliarde) combaterea eroziunii 
solului în țările amenințate să fie transformate în deșert ;

© CU 0,5 LA SUTĂ (5 miliarde) asigurarea cu apă po
tabilă a circa 2 miliarde de oameni.

Întregii industrii mondiale. Folosirea resurselor eliberate prin dezarmare în scopul lichidării subdezvoltării ar fi. astfel, nu numai in avantajul țărilor in cauză, ci si al celorlalte state. inclusiv al celor puternic dezvoltate. care în prezent au si ele
scoaterii tratativelor de dezarmare din impasul în care se află. înaintării treptate oe calea dezarmării, a reducerii cheltuielilor militare si. implicit, a progresului si bunăstării în lume.

Gh. CERCELESCU
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