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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Ambasadorul Republicii Democrate

cu prilejul prezentării scrisorilor
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Thongsavath

Khaykhamphithoun, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

Populare Laos
de acreditare

plenipotențiar al Republicii Demo
crate Populare Laos în țara noastră. 
(Continuare în pagina a Vl-a).

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit.

vineri, pe ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E. M. Tiajel- 
nikov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

.■ PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEA IȘESCU,
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

LUCRĂRILE SESIUNII MArIPaDUNĂRI NAȚIONALE
in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ra! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, vineri, 15 noiembrie, s-au deschis lucrările 
sesiunii a ll-a a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Ora 10.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to

varășa Elena Ceaușescu au fost în
tâmpinați. la sosirea in rotonda Pa
latului Marii Adunări Naționale, cu 
vii si îndelungi aplauze. Cei prezenți 
au dat glas sentimentelor de inaltă 
stimă și prețuire, de dragoste si res
pect pe care deputății. întregul po
por le nutresc față de conducătorul 
iubit al partidului si statului nos
tru. pentru neobosita sa activitate 
consacrată bunăstării și fericirii na
țiunii noastre socialiste, pentru ri
dicarea României pe noi culmi de 
progres si civilizație.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în lojile oficiale 
au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanii, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă. Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț.

în sală se aflau, alături de depu- 
tați. numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, ai vieții 
noastre științifice si culturale.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

■Pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
sînt înscrise următoarele puncte !

1. Depunerea jurămîntiiliii de cre
dință si devotament față de Repu
blica Socialistă România de către 
unii deputați in Marea Adunare Na- 
(iona'ă.

2. Proiectul Legii Planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986.

3. Proiectul Legii Planului de dez

voltare a agriculturii si industriei 
alimentare ale Republicii Socialiste 
România pe anul 1986.

4. Proiectul Legii Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste România pe 
anul 1986.

5. Proiectul Legii privind autoeon- 
ducerea, autogestiunea economico-fi- 
nanciară și autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale.

6. Proiectul Legii cu privire la 
creșterea productivității muncii, per
fecționarea organizării si normării 
producției și a muncii.

7. Programul privind autocondu
cerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimenta
re și bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1985 — 30 
septembrie 1986.

8. Modificări în componenta Bi
roului Marii Adunări Naționale.

9. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind norme 
cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

La primul punct al ordinii de zi, 
deputății care nu au fost prezenți Ia 
lucrările primei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale au depus jură- 
mintul de credință si devotament 
față de Republica Socialistă România.

in continuare, președintele Marii 
Adunări Naționale a spus : Profund 
impresionați de magistrala cuvinlare 
rostită de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, în cadrul 
plenarei C.C. al P.C.R.. în lumina 
generoaselor idei si initiative puse 
în slujba păcii. înțelegerii si feri
cirii popoarelor, un mare număr de 
denutati. membri ai Comisiei pen
tru politică externă si cooperare c- 
conomică internațională, ai celorlal
te comisii permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, ai Grupului ro
mân din Uniunea Interparlamentară 
si Grupului parlamentarilor români 
pentru securitate si cooperare in Eu
ropa. renrezentînd toate iudetele tă
rii. îngrijorați de situația gravă crea

tă pe continentul european si in 
lume, ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor. îndeosebi a înar
mărilor nucleare, intruniti in cursul 
dimineții, au hotărit să propună Ma
rii Adunări Naționale adoptarea unui 
Apel adresat secretarului, general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Mihail 
Gorbaciov. si președintelui Statelor 
Unite ale Americii. Ronald Reagan.

Textul ApeluTuTaToSt prezentat de 
tovarășul Dumitrii Ghise. vicepre
ședinte al Comisiei pentru politică 
externă si cooperare economică in
ternațională. împuternicit al grupului 
de deputati.

Supus spre aprobare, forul legis
lativ al tării a adoptat în unanimi
tate Apelul — nouă si vibrantă che
mare adresată conducătorilor Uniu
nii Sovietice si S.U.A. de a depune, 
la apropiata întîlnire la nivel inalt

de la Geneva, toate eforturile Pen
tru a se aiunge la înțelegeri cores
punzătoare. reciproc acceptabile, care 
să răspundă speranțelor si așteptă
rilor omenirii privind dezarmarea, 
înlăturarea primejdiei unui război 
nuclear nimicitor.

Apelul pune in evidentă preocu
parea României, a președintelui 
Nicolae Ceausescu, pentru făurirea 
unei lumi fără arme si războaie, a 
înțelegerii si colaborării, pentru 
salvgardarea dreptului suprem al oa
menilor la existentă, la viată, la li
bertate și independență, la pace.

Prezentarea si adoptarea acestui 
document de o deosebită insemnă- 
tate s-au desfășurat într-o atmosfe
ră vibrantă, de înaltă responsabili
tate. exprimîndu-se adeziunea fier
binte fată de noua inițiativă de po
litică externă a României, voința și

HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

din 13-14 noiembrie 1985

aspirațiile de pace ale poporului nos
tru.

întrucît o parte din proiectele de 
legi înscrise ne ordinea de zi se 
află în curs de examinare în comi
siile permanente de specialitate, iar 
proiectul legii de la punctul 6 ur
mează a fi supus dezbaterii publice, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a arătat că Biroul M.A.N. propu
ne să fie luatp în discuție proiec
tul Legii privind autoconducerea, au
togestiunea economico-financiară si 
autofinanțarea unităților administra
tiv-teritoriale si Programul privind 
autoconducerea si autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse a- 
groalimentare si bunuri industriale 
de consum ne perioada 1 octombrie 
1985—30 septembrie 1986. în unani
mitate. Marea Adunare Națională a 
aprobat această propunere.

Expunerea la proiectul Legii pri
vind autoconducerea. autogestiunea 
economico-financiară si autofinan
țarea unităților administrativ-terito
riale a fost prezentată de tovarășul 
Ludovic Fazekas. viceprim-minist.ru 
al guvernului.

în continuare, pentru a prezenta 
raportul comisiilor permanente, care 
au examinat si avizat proiectul de 
lege aflat în dezbatere, a luat cuvin- 
tul tovarășul Ioachim Moga. pre

ședintele Comisiei pentru consiliile 
populare si administrația de stat.

La discuția generală asupra pro
iectului de lege supus dezbaterii au 
luat cuvîntul deputății Traian Girba, 
Decebal Urdca. Aurica Pctrcscu, 
Magdalena Domokos. Ion Snătărelu, 
Venerica Pătru. Aurica Spătărclu, 
loan Inceu.

La reluărea lucrărilor, în cursul 
după-amiezii, în continuarea discu
ției generale asupra proiectului de 
lege au luat cuvîntul deputății Fru- 
sina Tașmău, Dinu Drăgan, Valeria 
Oprea, Mircea Ioncscu.

După discuția pe articole, forul le
gislativ suprem al țării a adoptat, în 
unanimitate, cu unele amendamen
te propuse în timpul dezbaterilor, 
Legea privind autoconducerea, auto
gestiunea economico-financiară și 
autofinanțarea unităților adminis
trativ-teritoriale.

în continuare, tovarășa Alexandrina 
Găinușe, viceprim-ministru al gu
vernului, a prezentat Programul pri
vind autoconducerea și autoaprovi
zionarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 
1985 — 30 septembrie 1986.

La acest, punct al ordinii de zi au 
luat cuvintul deputății : Leonard 
Constantin, Ana Mureșan, Dinu Da-

niliuc, Aneta Ciocan, Dumitru Nec- 
șoiu, Victor Popescu, Ferdinand 
Nagy, Floare Moraru.

După dezbateri, Marea Adunare 
Națională a adoptat, in unanimita
te, Programul privind autoconduce
rea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1985 — 30 sep
tembrie 1986.

La punctul de pe ordinea de z! : 
„Modificări în componența Biroului 
Marii Adunări Naționale", deputății 
au aprobat eliberarea tovarășului 
Ilie Văduva din funcția de vicepre
ședinte al'M.AN., în legătură cu 
numirea sa în funcția de mipistru al 
afacerilor externe, membru al gu
vernului, și alegerea în funcția de 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale a tovarășului Marin Ivașcu.

In încheierea ședinței, președintele 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan, a arătat că celelalte 
proiecte de legi înscrise pe ordinea 
de zi urmează să fie examinate de 
comisiile permanente de specialitate, 
iar după finalizarea lucrărilor pre
gătitoare vor fi supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale în cadrul 
actualei sesiuni, care rămîne deschi
să. Data reluării luorărilor în plen 
va fi comunicată din timp.

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, întrunită în zilele de 13—14 no
iembrie a.c.. sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a luat in dezbatere urmă
toarele probleme înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiectul Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 198fi.

2. Proiectul Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare ale Republicii 
Socialiste România pe anul 1986.

3. Proiectul Planului financiar centralizat -al 
economiei naționale și Proiectul Bugetului de 
stat al Republicii Socialiste România pe 
anul 1986.

4. Proiectul Legii cu privire la creșterea pro
ductivității muncii, perfecționarea organizării și 
normării producției și a muncii.

5. Programul privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu produse agroalimen
tare și bunuri industriale de consum pe perioa
da 1 octombrie 1985 — 30 septembrie 1986.

6. Probleme organizatorice.
Comitetul Central a dat o înaltă apreciere cu- 

vintării pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, a rostit-o în 
deschiderea lucrărilor plenarei — amplă analiză 
a mărețelor realizări obținute de clasa noas
tră muncitoare, de țărănime, intelectualitate, de 
întregul popor în perioada 1981—1985, a direc
țiilor principale ale politicii noastre interne și 
externe, ale construcției socialiste in cincinalul 
viitor și perfecționării activității partidului și 
statului, ale înfăptuirii în cele mai bune con
diții a hotăririlor Congresului al XIII-lea, a 
programului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a comunismului pe pă
mântul patriei noastre.

Plenara a evidențiat rolul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu in fundamentarea 
științifică, realistă și creatoare a politicii parti
dului si statului, în stabilirea și înfăptuirea ma
rilor obiective ale construcției societății, socia
liste multilateral dezvoltate și care vor deschide 
o nouă perspectivă înaintării României spre co
munism.

Comitetul Central a apreciat că documentele 
supuse dezbaterii plenarei corespund interese
lor majore ale poporului, ale dezvoltării Româ
niei socialiste, ele reflectă întru totul orientările 
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

împreună cu întregul nostru popor, plenara a 
dat glas celor mai alese sentimente de deplină 
satisfacție și mindrie patriotică pentru activi
tatea rodnică desfășurată do statul și partidul 
nostru pentru întărirea păcii și înțelegerii inter
naționale. dezvoltarea și mai puternică a co
laborării și cooperării economice si tehnico- 
științifice dintre țările din cadrul C.A.E.R., pen
tru sporirea contribuției țărilor socialiste la 
soluționarea marilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, lipsită de arme 
nucleare și război.

Plenara a dat o înaltă apreciere activității

strălucite desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșovia, care a avut 
loc recent la Sofia, și a subliniat că poziția 
partidului și, statului nostru, exprimată de secre
tarul general al partidului, președintele Repu
blicii. dă expresie hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român, inte
reselor supreme ale națiunii noastre socialiste, 
ale cauzei păcii și destinderii pe continentul 
european și în întreaga lume.

Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a hotărît ca ideile, in
dicațiile și orientările de o excepțională însem
nătate cuprinse în cuvîntarca tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să devină programul de 
muncă avîntată al întregului partid și popor, 
în vederea îndeplinirii în cele mai bune condi
ții a obiectivelor economico-sociale ce stau în 
fața națiunii noastre in anul 1986 și întreaga 
perioadă a viitorului cincinal.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat proiectul 
Planului național unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România în 1986 
— primul an al viitorului cincinal —. apreciind 
că el asigură, in continuare, dezvoltarea inten
sivă a industriei și agriculturii, a tuturor ramu
rilor’si sectoarelor de activitate, mobilizarea 
maximă a rezervelor existente, ridicarea efi
cienței întregii activități economice. Plenara cere 
guvernului, tuturor organizațiilor economice, 
organelor și organizațiilor de partid să asigure 
ca sporirea producției industriale să se reali
zeze prin folosirea deplină a capacităților, gră
birea intrării în funcțiune și atingerea parame
trilor proiectați la noile obiective, perfecțio
narea structurii ramurilor prelucrătoare, creș
terea substanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor, combustibililor și 
energiei. Se va acționa cu toate forțele pentru 
lărgirea bazei energetice și de materii prime, 
precum și pentru utilizarea rațională a tuturor 
resurselor de care dispune economia națională. 
Plenara cere tuturor factorilor de conducere să 
ia toate măsurile pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor — problemă vitală 
pentru întreaga activitate economică — creș
terea mai puternică a productivității muncii, di
minuarea costurilor de producție, cu deosebire 
a cheltuielilor materiale, reducerea accentuată a 
consumurilor, mărirea gradului de recuperare a 
resurselor și de folosire a pieselor și suban- 
samblelor recondiționate, sporirea aportului re
surselor interne la asigurarea economiei cu ma
terii prime, materiale, combustibili și energie. 
Plenara cere ministerelor, centralelor indus
triale. întreprinderilor, organelor și organiza
țiilor de partid să acționeze cu cea mai mare 
fermitate pentru îndeplinirea planului produc
ției fizice și, pe această bază, creșterea susți
nută a exporturilor și limitarea la strictul ne
cesar a importurilor, sporirea eficienței comer
țului exterior, ridicarea competitivității mărfu
rilor românești pe piețele externe.

Plenara a evidențiat necesitatea perfecționării 
continue a activității de planificare, conducere 
și organizare a activității economico-sociale.

corespunzător cerințelor actualei etape de dez
voltare a tării, aplicării ferme a principiilor 
noului mecanism economico-financiar. întăririi 
autoconducerii și autogestiunii economico-fi- 
nanciare.

Comitetul Central, evidențiind contribuția 
hotărîtoare pe care cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică o pot aduce la accelerarea 
progresului tehnic în toate domeniile, a cerut 
să se acționeze în continuare pentru înfăptuirea 
revoluției tehnico-științifice, care să asigure 
propășirea economico-socială a țării, pe baza 
celor mai înaintate cuceriri ale științei și teh
nicii moderne.

Plenara își exprimă convingerea că toți co
muniștii. toți oamenii muncii vor face totul 
pentru realizarea prevederilor planului pe anul 
1986, care asigură dezvoltarea susținută a for
țelor de producție, sporirea avuției naționale, 
ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, 
al întregului popor, vor determina mutații ca
litative in toate domeniile vieții economico-so- 
ciale. mareînd trecerea țării noastre intr-o nouă 
etapă de dezvoltare, corespunzător orientărilor 
și hotăririlor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

2. Plenara a aprobat proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare 
in 1986, care are la bază hotărîrile adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, prevederile 
pentru anul viitor din programul național cu 
privire Ia realizarea unor recolte sigure și stabi
le, programul de autoconducere și autoaprovi- 
zionare teritorială, programul unic de creștere 
a producției agricole în gospodăriile membrilor 
cooperatori și gospodăriile producătorilor parti
culari, precum și din programele speciale pc 
culturi, specii de animale și produse.

Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că prevede
rile de plan pe anul 1986 corespund condițiilor 
și posibilităților de care dispune agricultura so
cialistă. Plenara cere organelor de partid, orga
nelor agricole și de stat să acționeze eu cea 
mai mare,fermitate pentru dezvoltarea intensivă 
și modernizarea întregii agriculturi, folosirea cu 
eficiență sporită a fondului funciar și a bazei 
tchnico-materiale, accelerarea creșterii produc
ției vegetale și animale, ridicarea gradului de 
valorificare a materiilor prime în industria ali
mentară și diversificarea producției acesteia, 
gospodărirea rațională a fondului forestier, uti
lizarea complexă a potențialului hidrotehnic, 
reducerea consumurilor materiale și energetice, 
sporirea eficienței economice in toate sectoare
le de activitate. Plenara cere să se acționeze și 
mai susținut pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare din țara noastră, creșterea puternică a 
producției agricole, in vederea asigurării nevoi
lor economiei naționale și a consumului popu
lației cu produse agroalimentare, precum și sa
tisfacerea altor nevoi ale economiei naționale. 
Plenara cere organelor de partid și de stat, co
muniștilor, tuturor celor ce iși desfășoară acti
vitatea la sate să ia măsuri ferme pentru orga
nizarea temeinică a muncii în unitățile agricole, 
Pentru a introduce peste tot un puternic climat
(Continuare în pag. a II-a)

A
În spiritul preocupărilor perseverente ale președintelui Nicolae Ceaușescu

pentru destinele întregii umanități, o nouă și vibrantă chemare pentru

înlăturarea primejdiei nucleare, pentru triumful păcii și colaborării

APELUL
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

adresat
secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
și președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România, întrunită în sesiune, exprimind voința și aspi
rațiile de pace ale poporului român, acum, în preaj
ma întîlnirii sovieto-americane la nivel înalt de la Ge
neva, vă adresează dumneavoastră apelul de a face 
totul pentru ca această întîlnire să ducă la înțelegeri 
corespunzătoare care să răspundă intereselor și aș
teptărilor popoarelor, politicii de pace, dezarmare și 
colaborare internațională.

Poporul nostru - ca de altfel toate popoarele lu
mii — manifestă o puternică îngrijorare față de si
tuația gravă creată pe continentul european și în 
lume, ca urmare a intensificării cursei înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare, ceea ce sporește pe
ricolul unui război mondial, care, în actualele con
diții, s-ar transforma, inevitabil, într-o catastrofă nu
cleară ce ar duce la distrugerea întregii civilizații 
umane, a înseși condițiilor existenței vieții pe planeta 
noastră.

Avînd în vedere împrejurările internaționale în care 
are loc, întîlnirea dumneavoastră de la Geneva poa
te fi considerată ca un moment unic de a opri cursul 
periculos al evenimentelor și de a deschide calea opri
rii cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmare nucleară, spre o lume a păcii.

Pornind de la răspunderea deosebită pe care Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Americii — ca mari 
puteri nucleare — o au în fața propriilor popoare, a

întregii omeniri, M'area Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România își exprimă speranța că veți 
acționa cu cea mai înaltă responsabilitate pentru a 
ajunge, in cadrul întîlnirii de la Geneva, la un acord 
reciproc acceptabil, care să -ducă la reducerea ar
melor nucleare - și de o parte, și de alta — la opri
rea amplasării și retragerea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa, la oprirea mili
tarizării Cosmosului, la reluarea politicii de încredere, 
destindere și colaborare pașnică.

in numele poporului român, Marea Adunare Na
țională vă adresează cpelul solemn de a face totul 
ca întîlnirea de la Geneva să se incheie cu bune re
zultate, care să dea un curs nou vieții internaționa
le, să răspundă dorinței și năzuințelor fierbinți ale 
popoarelor de a se elibera de coșmarul unui război 
nuclear nimicitor, de a se trece la încetarea expe
riențelor cu arme nucleare și alte arme de distruge
re în masă, la reducerea generală a armamentelor și 
a cheltuielilor militare, de a se asigura dreptul su
prem al națiunilor, al oamenilor la viață, la libertate, 
la pace.

în spiritul acestui apel, avînd convingerea că se 
vor depune toate eforturile și se va acționa cu înțe
legere și încredere reciprocă, Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste România urează deplin 
succes întîlnirii dumneavoastră.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

minist.ru
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----------------- HOTĂRÎREA
Plenarei

(Urmare din pag. I)
Comitetului Central al Partidului Comunist Român

de ordine și disciplină, care să asigure în
făptuirea exemplară a sarcinilor de plan.

Subliniind că agricultura noastră dispune 
de toate condițiile pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor proiectului de plan pe 
1986, Comitetul Central a cerut țărănimii, 
specialiștilor, tuturor lucrătorilor ogoarelor 
să acționeze cu întreaga pricepere și putere 
de muncă pentru ca această ramură de bază 
a economiei naționale să-și aducă o contri
buție din ce in ce mal marc la progresul 
general al țării, la ridicarea continuă a bu
năstării întregului popor.

3. Plenara a apreciat că proiectul Planului 
financiar centralizat și al Bugetului de stat 
pe anul 1986 se întemeiază pe obiectivele 
dezvoltării economice, sociale prevăzute in 
documentele Congresului al XIII-lca al 
Partidului Comunist Român, pe programele- 
directivă. precum și pe sarcinile stabilite de 
Plenara comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice si Sociale, din iunie 
1985, și de Congresul al III-lea al consiliilor 
populare. Indicatorii financiari propuși silit 
corelați cu cei ai dezvoltării economice si 
sociale prevăzuți in proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare cconomico-socială 
a României în anul 1986.

Aprobind prevederile inscrise in proiectul 
Planului financiar centralizat și in cel al 
Bugetului de stat pentru anul viitor. Comi
tetul Central a apreciat că ele asigură re
sursele necesare dezvoltării in continuare 
a tuturor ramurilor economiei naționale, fi

nanțarea acțiunilor soeial-culturale, a chel
tuielilor de'administrație și a celor de apă- 

\rare a tării, precum si alte nevoi ale socie
tății. in condiții de eficientă sporită, de 
stabilitate a preturilor, de echilibru finan
ciar și monetar.

în scopul îndeplinirii prevederilor buge
tare ne anul viitor, plenara cere ministe
relor, organelor centrale si locale, colective
lor de oameni ai muncii să acționeze cu 
toată răspunderea pentru sporirea continuă 
a producției fizice, ridicarea calității produ
selor, reducerea continuă a cheltuielilor 
materiale, perfecționarea activității econo- 
mico-financiare pe baza principiilor meca
nismului cconomico-financiar. Plenara a 
subliniat necesitatea de a se acorda o aten
ție deosebită creșterii eficienței și rentabi
lității fiecărei unități economice, cheltuirii 
cu maximă eficientă a fondurilor alocate, 
instaurării unui regim sever de economii și 
a unei discipline financiare desăvirșite, mă
ririi beneficiilor și asigurării constituirii 
resurselor proprii destinate autofinanțării, 
precum și dezvoltării generale economice, 
sporirii avuției naționale.

Plenara cere organelor și organizațiilor de 
partid și de stat să acționeze permanent, cu 
înaltă responsabilitate, pentru administra
rea și gospodărirea bunurilor poporului, a 
fondurilor fixe, dezvoltind sentimentul de 
proprietar al oamenilor muncii din toate 
sectoarele, spiritul de răspundere pentru 
dezvoltarea și apărarea proprietății socia
liste, de stat și cooperatiste, baza orinduirli 
noastre, a ridicării generale a tării, a ni
velului de trai ai poporului.

4. Dezbătind si aprobind proiectul de Lege 
cu privire Ia creșterea productivității mun
cii, perfecționarea organizării si normării 
producției și a muncii, plenara a apreciat 
că înfăptuirea obiectivelor prevăzute in 
Programul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și inainta- 
re a României spre comunism, a hotărîri- 
lor celui de-ai XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român impune accentuarea 
laturilor calitative ale dezvoltării economiei 
naționale, valorificarea Ia un nivel mai 
înalt a întregii munci sociale, creșterea pe 
toate căile a productivității muncii, in sco
pul sporirii venitului national și, pe această 
bază, a nivelului de viață si civilizație al 
întregului popor.

Comitetul Central al partidului cere mi
nisterelor, celorlalte organe centrale și lo
cale, centralelor industriale, întreprinderi
lor, unităților de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică si de proiectare să se pre
ocupe continuu și cu toată răspunderea de 
introducerea pe scară largă a progresului 
tehnic, a cuceririlor stiintei in toate dome
niile de activitate, pentru aplicarea celor 
mai noi forme si metode de organizare si 
normare a producției si muncii, de perfec
ționare a pregătirii profesionale a persona
lului muncitor. întărirea ordinii si discipli
nei în producție. Dezbaterile au relevat fap
tul că oamenii muncii, in tripla lor calitate 
de proprietari, producători si beneficiari ai 
bunurilor materiale, sint direct interesați 
și răspund de utilizarea completă, eficien
tă a dotării tehnice, a forței de muncă și 
a timpului de lucru, de creșterea mai ac

centuată a productivității muncii, de spo
rirea avuției naționale, sursa sigură a ri
dicării calității vieții întregului ponor.

5. Plenara a dezbătut și aprobat Progra
mul privind autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1985 — 30 septem
brie 1986 — program elaborat in concor
danță cu hotăririle Congresului al XIII-lca 
al Partidului Comunist Român. Prin con
ținutul și orientările sale, el reflectă grija 
statornică a partidului, a secretarului său 
general, pentru ridicarea permanentă a ni
velului de trai și a gradului de civilizație 
al întregului popor.

Prevederile programului corespund posi
bilităților economiei naționale, asigură o 
bună aprovizionare a populației, in concor
danță cu cerințele Programului de alimen
tație științifică, diferențiată după structu
ra populației și specificul local. Programul 
de autoconduccrc și autoaprovizionare pe 
perioada 1 octombrie 1985 — 30 septembrie 
1986 prevede sporuri importante la carne și 
produse din carne, pește, lapte și alte pro
duse alimentare. Totodată, urmează să fie 
desfăcute cantități sporite de produse in
dustriale — mărfuri textile, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, precum și bunuri de folosin
ță îndelungată, articole de uz casnic și 
gospodăresc, materiale de construcții, com
bustibili și medicamente, asigurindu-se a- 
provizionarea corespunzătoare a populației 
intr-o gamă sortimentală îmbunătățită.

Plenara a relevat că cerința esențială,

hotărîtoarc, pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări cu produse agroalimentarc o 
constituie realizarea producțiilor planifi
cate in sectorul culturilor vegetale si al 
creșterii animalelor, precum și livrarea la 
fondul de stat a tuturor cantităților prevă
zute in plan. Pentru înfăptuirea prevede
rilor programului, plenara cere colectivelor 
de. oameni ai muncii din industrie și agri
cultură, consiliilor populare, unităților eco
nomice să acționeze cu hotărire pentru 
sporirea producției și ridicarea calității 
acesteia, contribuind astfel Ia înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lca privind 
creșterea permanentă a bunăstării întregu
lui popor, țelul suprem ai politicii parti
dului, esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pc care o făurim in Româ
nia.

Comitetul Central iși exprimă profunda 
convingere că documentele dezbătute și a- 
prohate de plenară vor întruni adeziunea 
unanimă a întregului partid și popor.

Comitetul Central adresează eroicei noas
tre clase muncitoare chemarea de a face 
totul pentru încheierea cu rezultate cit mai 
bune a planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru ridicarea activității econo
mice la un nivel superior de calitate și 
eficiență, asigurind trecerea cu succes la 
înfăptuirea obiectivelor stabilite dc Con
gresul al XIII-lea al partidului privind 
dezvoltarea cconomico-socială a țării in 
perioada 1986—1990.

Plenara cerc țărănimii, tuturor oameni
lor muncii de la sate să-și intensifice efor
turile pentru Încheierea grabnică a arătu

rilor de toamnă, a celorlalte lucrări agri
cole de sezon, pentru predarea integrală 
a produselor la fondul de stat, pentru pre
gătirea temeinică a recoltei anului viitor, 
astfel incit agricultura noastră socialistă 
să-și aducă o contribuție tot mai mare ia 
progresul rapid al economici țării. Ia creș
terea avuției naționale, la buna aprovizio
nare a populației cu produse agroalimen
tarc și la satisfacerea cerințelor de materii 
prime ale industriei.

Comitetul Central iși exprimă convinge
rea că organele și organizațiile dc partid 
vor acționa cu toată fermitatea pentru a 
mobiliza toate forțele și energiile creatoa
re ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, ale întregului popor pentru trans
punerea in viață a planurilor și programe
lor adoptate, pentru indcplinirca ritmică și 
la un înalt nivel calitativ, fncă din prima 
zi a noului an. a importantelor sarcini pre
văzute pe 1986, primul an al viitorului 
cincinal, care deschide noi si luminoase 
perspective in fața patriei noastre pe ca
lea socialismului și comunismului.

Plenara adresează un vibrant apel comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii, întregu
lui nostru popor, de a acționa cu energii 
sporite, in spirit revoluționar, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor celui de-al 
optulea cincinal, a planurilor și programe
lor de dezvoltare multilaterală a patriei, 
pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului ai XIII-lea, a politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, 
pentru ridicarea țării pe trepte tot mai 
înalte de progres șl civilizație.

DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR LA DEZBATERILE DIN PLENARĂ
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE DAVID
Mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ccaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,'

Stimați tovarăși,
Actuala plenară a Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român dezbate in spiritul ma
gistralei dumneavoastră cuvin- 
tări, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. documente 
de o deosebită importanță pen
tru progresul continuu al patri
ei noastre socialist®. Elaborate 
sub conducerea și eu contribu
ția hotărîtoare a secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. aceste 
documente oglindesc preocupa
rea constantă a conducerii par
tidului nostru pentru înfăptui
rea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru 
dezvoltarea susținută a tuturor 
ramurilor economiei naționale, 
pentru creșterea necontenită a 
calității și eficienței întregii 
activități economice ' și sociale.

Ca urmare a • dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-ma- 
teriale, a transpunerji in viată 
a programelor concrete elabo
rate din inițiativa și cu contri
buția dumneavoastră directă, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. agri
cultura s-a dezvoltat continuu, 
producțiile obținute asigurind 
aprovizionarea populației și dis
ponibilități pentru alte nevoi 
ale economiei.

în anul acesta, deși condițiile 
climatice au fost mai^ Putin 
favorabile, multe unități agri
cole de stat și cooperatiste au 
realizat recolte bogate de grîu. 
orz. porumb, cartofi și sfeclă de 
zahăr, legume și fructe, fapt 
care demonstrează marile posi
bilități ale agriculturii noastre 
socialiste de a obține producții 
constante și sigure în orice con
diții de climă.Analizind^cu responsabilitate 
comunistă munca desfășurată și 
rezultatele obținute in 1985. tre
buie să raportăm în fata dum
neavoastră și a plenarei că ele 
nu sint corespunzătoare și pe 
măsura posibilităților de _ care 
dispune agricultura noastră so
cialistă. Nerealizarea integrala 
a prevederilor de plan la pro
ducția vegetală și animală, pre
cum și la export se datorește in 
principal insuficienței noastre 
preocupări, a celor din minister, 
a unor organe agricole județe
ne și conduceri de unități. 
Nu am acționat cu perseveren
tă și răspunderea necesară pen
tru întărirea ordinii și discipli
nei. pentru respectarea întocmai 
a tehnologiilor stabilite și efec
tuarea tuturor lucrărilor la timp 
și de calitate.

Așa cum ați sublimat in me
sajul dumneavoastră adresat cu 
prilejul Zilei recoltei, precum 
și în magistrala dumneavoastră 
cuvintare din cadrul plenarei, și 
în acest an au continuat să se 
manifeste unele lipsuri în gos
podărirea fondului funciar, in 
organizarea și desfășurarea lu
crărilor. deficiente care au de
terminat diminuarea simțitoare 
a producțiilor agricole. Acestea 
au fost, de altfel, cauzele care 
au făcut ca in unele județe sau 
unități vecine, cu posibilități 
asemănătoare, să se înregistreze 
diferente mari de recolte, une
ori de la simplu la dublu, și 
chiar mai mult.

întîrzierea recoltării unor 
culturi și în mod deosebit a 
griului, florii-soarelui. solei si 
porumbului, precum și prezen
tarea unor evaluări necores
punzătoare ale producției con
stituie. in primul rind. vina 
noastră, a celor ce am fost in
vestiți de dumneavoastră să 
conducem activitatea ministeru
lui. Pentru toate acestea nu 
avem altă justificare decit slaba 
noastră preocupare și exigentă 
in îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin.

La cultura porumbului, pro
ducțiile slabe obținute in unele 
județe și unităti nu se datoresc 
in principal condițiilor climatice 
nefavorabile, ci încălcării regu
lilor tehnologice ale acestei cul
turi de către cadrele de condu
cere și tehnice din unele unități.

în unele județe și unităti nu 
a fost preocupare pentru buna 
funcționare a sistemelor de iri
gații. nu s-a trecut cu toată 
hotărîrea la extinderea irigați
ilor prin brazdă și nu s-a acor
dat atenție îngrijirii culturilor.

în prezent acționăm cu toată 
răspunderea pentru a stringe ’în
treaga recoltă și livrarea acesteia 
la fondul de stat și fondul de 
furaje în cel mai scurt timp. 

Toate forțele sint mobilizate 
pentru încheierea grabnică a 
arăturilor adinei de toamnă, 
controlindu-se permanent calita
tea executării acestora.

S-a trecut in toate județele la 
generalizarea experienței jude
țului Olt privind transportul și 
incorporarea in sol a unor can
tități cit mai mari de gunoi de 
grajd, inclusiv de amendare 
pentru solurile acide și sărătura- 
te, scarificare, afinarea solului. 
In spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, vom lua toate măsurile 
ca aceste importante lucrări să 
se desfășoare intr-o perioadă cit 
mai scurtă, pentru a crea toate 
condițiile obținerii unor recolte 
mari și sigure.

în ceea ce privește scarifi- 
carea terenului, țin să informez 
plenara că, potrivit indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerea ministerului, orga
nele agricole județene vor lua 
toate măstfrile în vederea rea
lizării acestei importante lucrări 
în fiecare an pe o suprafață cît 
mai mare, asigurindu-se. astfel 
o bună afînare a solului, con
diție eșenț.ișdă pentru.,obținerea 
unor recolte tot mâi mari. O 
atenție deosebită vom acorda, 
de asemenea, fertilizării supra
fețelor cu îngrășăminte organice. 
Programul intocmit în acest 
scop ii considerăm minim și de 
aceea în fiecare unitate se va 
acționa cu înaltă răspundere 
pentru ca întreaga cantitate de 
îngrășăminte naturale să fife 
transportată pe cimp. prioritate 
avind terenurile ce vor fi culti
vate in sistem intensiv.

Vă asigurăm pe dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, 
asigurăm plenara Comitetului 
Central al partidului că am tras 
toate invățămintele care se im
pun' atît din rezultatele bune ob-; 
ținute de unele județe și unități 
agricole, dar mai ales din lipsu
rile manifestate in activitatea 
noastră, a celor din minister, a 
mea personal, a unor organe 
agricole si unităti de producție, 
și ne angajăm ferm în fața 
dumneavoastră și a plenarei să 
luăm toate măsurile ca aceste 
neajunsuri să nu se mai repete, 
ca întreaga activitate in agricul
tură să fie continuu îmbunătăți
tă. astfel Incit să asigurăm înde
plinirea în cele mal bune condi
ții a sarcinilor de mare răs
pundere ce ne revin in cadrul 
planului unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării.

Proiectul planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1986. primul 
an al viitorului cincinal, elabo
rat sub conducerea și cu contri
buția hotăritoare a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, are la bază 
obiectivele stabilite prin Direc
tivele Congresului al XIII-lea al 
partidului, de creștere continuă 
a producției agroalimentare la 
un nivel care să asigure atit 
realizarea fondului de stat și a 
programelor de autoconducere și 
autoaprovizionare. cit și a celor
lalte nevoi ale economiei națio
nale.

Proiectul de plan oglindește 
orientările și indicațiile date de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, cu privire la accen
tuarea laturilor calitative ale ac
tivității în toate domeniile, pen
tru înfăptuirea cerințelor noii 
revoluții agrare care vizează în 
primul rind creșterea substan
țială a producțiilor la hectar și 
pe cap de animal, a productivi
tății muncii și eficienței eco
nomice în toate sectoarele și 
unitățile. în scopul sporirii tot 
mai mult a aportului agricultu
rii și industriei alimentare la 
progresul general al țării.

Față de anul 1985. în anul 1986 
se prevede o creștere a produc
ției globale agricole cu 11,9 la 
sută pină la 14 la sută și a pro
ducției medii agricole cu 20,9—
23.3 la sută, nivelurile pre
conizate urmind să se reali
zeze pe baza creșterii producti
vității muncii și reducerii 
cheltuielilor materiale, a apli
cării consecvente a principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar.

în primul an al viitorului cin
cinal trebuie să realizăm recolte 
mult mai mari decit pină 
acum de cereale boabe, pre
cum și producții sporite de 
plante tehnice, legume, fructe și 
struguri. Sarcini deosebite sint, 
de asemenea, prevăzute in sec
torul creșterii animalelor, pro
ducțiile totale fiind corelate cu 
prevederile Programului’ de 
autoconducere și autoaprovizio
nare. Realizarea producțiilor fi
zice stabilite solicită din partea 
noastră, a celor ce lucrăm în 

agricultură, o muncă susținută 
pentru ridicarea hotărîtă a pro
ducțiilor pe calea aplicării largi 
a cuceririlor stiintei si practicii 
agricole avansate.

Așa cum ne-a cerut condu
cerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu. in 
6curt timp vom trece la apli
carea măsurilor de organizare 
științifică a terenului în asola- 
mente stabile, astfel incit su
prafețele agricole să poată fi 
exploatate în mod corespunză
tor, să dea roade cit mai bo
gate.

Un accent deosebit 11 vom 
pune pe extinderea continuă a 
suprafețelor cultivate in sistem 
intensiv. în scopul obținerii 
unor recolte mari și sigure, vom 
acționa cu maximă răspundere 
pentru realizarea programului 
național de irigații și îmbună
tățiri funciare; așa cum ați in
dicat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, vom intensi
fica activitatea pentru asigura
rea și realizarea la timp și buna 
funcționare a tuturor sisteme- 
Ior.v de irigații, prevăzute pen
tru ' anul viitor. Vom mobiliza 
toate forțele pentru darea in 
funcțiune a noilor suprafețe iri- 
gabile și vom urmări punerea 
din timp în stare de funcționare 
a tuturor sistemelor și instala
țiilor de irigare.

în perioada de iarnă, cu spri
jinul consiliilor populare, cu 
participarea tuturor locuitorilor 
satelor, vom acționa cu perse
verență pentru realizarea celor
lalte lucrări de imbunătățiri 
funciare menite să asigure creș
terea suprafeței arabile și ridi
carea potențialului productiv al 
pămîntului. Vom acționa ferm 
pentru respectarea strictă a pla
nului de cultură și producție pe 
fiecare unitate agricolă socialis
tă, precum și de membrii coo
peratori și producătorii indivi
duali.

Pe baza tehnologiilor stabilite 
se va urmări la toate culturile 
încadrarea in perioadele optime 
de semănat și plantat, respecta
rea normelor referitoare la den
sitatea plantelor, executarea de 
calitate a tuturor lucrărilor — 
de la semănat pină la strînge- 
rea și depozitarea recoltei — 
astfel ca toate unitățile și gos
podăriile populației să realizeze 
și să depășească producțiile fi
zice planificate, să-și onoreze 
integral obligațiile privind livră
rile la fondul de stat. O atenție 
deosebită vom acorda, așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, eva
luării producției agricole vege
tale în condițiile prevăzute de 
legfe.

în sectorul creșterii animale
lor vom acționa cu mai multă 
consecvență pentru asigurarea 
bazei furajere, cantitativ și ca
litativ, pe calea sporirii produc
țiilor medii la hectar, extinde
rii culturilor trifoliene, utiliza
rea deplină a resurselor mari de 
furaje pe care le pot oferi pă
șunile și fînețele naturale și pă
durile pășunabile. Vom acționa, 
de asemenea, pentru încheierea 
în cel mai scurt timp a moder
nizării adăposturilor în toate 
fermele de animale. în toate 
complexele și fermele se va ac
ționa cu răspundere sporită pen
tru îmbunătățirea furajării și 
îngrijirii animalelor, a selecției 
și reproducției, a asistenței zoo- 
veterinare, în scopul creșterii in

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN AVRAM

Mult stimate șl Iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cuvîntarea dumneavoastră, 

mult stimate tovarășe secretar 
general, la actuala plenară, 
cuprinde sarcini și orientări 
fundamentale care privesc dez
voltarea viitoare a patriei noas
tre, îmbunătățirea activității in 
toate domeniile, creșterea răs
punderii în îndeplinirea sarcini
lor ce revin organelor de partid 
și de stat, cadrelor și colective
lor de oameni ai muncii din 
toate sectoarele.

Orientările date constituie un 
îndreptar prețios în ridicarea 
activității noastre pe o treaptă 
calitativ superioară pentru a ob
ține rezultate pe măsura exigen
țelor și a cerințelor izvorite din 
documentele și hotăririle de 
partid.

Criticile cu privire la neajun
surile în sectorul energetic sint 
îndreptățite și mă vizează direct 
și pe mine. îmi dau seama de 
marea răspundere ce-mi revenea 
și mie personal, in calitatea pe 

dicilor de natalitate, reducerii 
pierderilor,- sporirii efectivelor 
și producțiilor pe cap de ani
mal.

In ceea ce privește contracta
rea și preluarea ia fondul de 
stat a animalelor și produselor 
animaliere de la gospodăriile 
populației, deși rezultatele sint 
mai bune decit in aceeași pe
rioadă a anului trecut, planul nu 
a fost realizat. Ca urmare, in 
perioada care a rămas pină la 
sfirșitul acestui an vom acționa 
pentru a prelua in întregime 
animalele potrivit contractelor 
încheiate și, totodată, vom ac
ționa pentru asigurarea bazei 
materiale și încheierea la timp 
a contractelor pentru anul vii
tor.

în industria alimentară, pe 
baza orientărilor și indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului, vom . acționa mai 
energic pentru utilizarea judi
cioasă a tuturor capacităților de 
producție, ridicarea gradului de 
industrializare a materiilor pri
me, diversificarea și îmbunătă
țirea calității produselor, redu
cerea consumurilor materiale, 
creșterea mai substanțială a 
productivității muncii și redu
cerea costurilor.

în realizarea sarcinilor mari 
ce revin agriculturii, industriei 
alimentare în anul următor, un 
rol deosebit revine cercetării 
științifice, care, cu sprijinul și 
sub îndrumarea directă a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință, aduce o importantă 
contribuție la dezvoltarea agri
culturii și industriei alimentare 
românești pe baze moderne.

Ne revine sarcina dp mare 
răspundere de a asigura gospo
dărirea cit mai eficientă a ba
zei tehnico-materiale in conti
nuă dezvoltare și modernizare a 
agriculturii și ne angajăm in 
fața plenarei, a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că 
vom manifesta in acest, scop 
maximă exigență, asigurind in
staurarea ordinii și disciplinei 
in toate unitățile agricole, res
pectarea neabătută a hotăririlor 
de partid, a legilor țării, dez
voltarea și apărarea proprietății 
obștești, creșterea răspunderii 
tuturor lucrătorilor față de rea
lizarea, livrarea, păstrarea și fo
losirea producției agricole in 
conformitate cu normele stabi
lite, cu prevederile legii.

Cunoscind rolul deosebit care 
revine specialiștilor agricoli in 
înfăptuirea noii revoluții agra
re, vom acționa cu perseverență 
pentru ca toate aceste cadre, re
prezentanți ai statului in unită
țile agricole, să se situeze per
manent in prima linie a bătă
liei pentru promovarea progre
sului tehnico-științific, pentru 
îndeplinirea exemplară a tutu
ror prevederilor de plan pe anul 
1986 și pe întregul cincinal 
1986—1990.

în vederea realizării întocmai 
a prevederilor de plan pe anul 
1986, ne angajăm ca, împreună 
cu toți oamenii muncii de pe 
ogoare, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, să 
facem totul pentru ■ obținerea 
unor recolte cit mai bogate, în 
interesul creșterii continue a 
contribuției agriculturii la spo
rirea puterii economice a pa
triei noastre și Ia ridicarea ni
velului de trai al întregului 
popor.

care am avut-o de vicenrim-ml- 
nlstru al guvernului, care am 
coordonat acest sector. Am tras 
toate învățămintele necesare ca 
astfel de neajunsuri să nu se mai 
repete in munca mea. Trebuia să 
fiu mai ferm, mai exigent in 
activitatea desfășurată in condu
cerea. organizarea si controlul 
activității acestui sector, in în
deplinirea programului energe
tic in ansamblul său. avind in 
vedere condițiile prioritare 
asigurate acestuia prin grija 
permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Nu am fost 
suficient de perseverent in urmă
rirea lucrărilor de reparații, in 
eliminarea mai rapidă a unor de
fecțiuni apărute in exploatarea 
utilajelor, in livrarea unor piese 
și subansamble de schimb, in 
controlul riguros al livrărilor și 
calității cărbunelui, tn activita
tea de investii ii și punere in 
funcțiune a obiectivelor mari 
energetice n-am manifestat su
ficientă fermitate față de minis
terele si centralele cu sarcini de 
execuție și de livrare in acest 
domeniu, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei în buna funcționare 
a centralelor electrice și a siste
mului național energetic.

Doresc să exprim in fața ple
narei profunda recunoștință față 

de conducerea partidului pentru 
grija deosebită față de cadre, 
personal față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care mi-a 
încredințat, in continuare, o 
muncă de mare răspundere. In 
această activitate voi ține seama 
de criticile ce mi-au fost adresa
te in ședința Comitetului Politic 
Executiv, voi face totul ce de
pinde de mine pentru a răspun
de, cu rezultate concrete, aces
tei încrederi, muncind cu 
abnegație și dăruire.

In lumina sarcinilor și orien
tărilor date de dumneavoastră, 
în cadrul plenarei, vom acționa 
cu hotărire, in primul rind pen
tru punerea în funcțiune a 
obiectivelor din programele 
prioritare ale economiei naționa
le in domeniile materiilor pri
me, energetic, în special in cel 
nuclear, cel chimic și metalurgic, 
precum și a celorlalte investiții 
prevăzute in planul pe anul 1986.

Vom generaliza noile tehnolo
gii de mare productivitate, ini
țiate și coordonate direct de to
varășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, extinzind 
mecanizarea lucrărilor, organi
zarea in bune condiții a produc
ției și a muncii pe fiecare șan
tier și la fiecare întreprindere. 
Vom respecta ștricț încadrarea 
în consumurile materiale și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE BUȘUI

Mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stiniati tovarăși.
Am studiat cu cea mai mare 

atenție documentele de excep
țională importanță supuse 
dezbaterii și aprobării actualei 
plenare a Comitetului Central 
și mă declar, de la bun început, 
întru totul de acord cu orien
tările și măsurile prevăzute 
pentru dezvoltarea in ritm sus
ținut a țării noastre în primul 
an al viitorului cincinal, orien
tări care sint in totală concor- 

') danțâ cu directivele și hotărî- 
rile Congresului -al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Am desprins, și de această 
dată, aportul hotăritor, deter
minant al tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, spi
ritul său novator, profund ști
ințific ce caracterizează întrea
ga sa gindire și activitate, puse 
in slujba intereselor majore ale 
țării și ale poporului nostru.

Cu cea mai mare atenție am 
ascultat magistrala cuvintare 
rostită la deschiderea plenarei, 
document de excepțională în
semnătate pentru mobilizarea 
întregului nostru popor și partid, 
a tuturor forțelor materiale și 
spirituale de care dispunem in 
înfăptuirea mărețelor obiective 
ale cincinalului 1986—1990, a edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămin- 
tul României. Am reținut, de 
asemenea, cu mult interes, sub
linierile in legătură cu respon
sabilitatea cadrelor de partid și 
de stat in îndeplinirea, in cele 
mai bune condiții, a sarcini
lor încredințate, apreciind in 
mod deosebit importanta acestui 
fapt.

Am îndeplinit pină de curind 
funcția de ministru al energiei 
electrice și, datorită unor grave 
neajunsuri in funcționarea sis
temului energetic național, în
deosebi determinate de realiza
rea cu întirziere și cu deficien
te a lucrărilor de pregătire pen
tru funcționarea sistemului ter- 
moenergetic și, in special, a 
termocentralelor pe timp de iar
nă, precum și pentru faptul că 
nu s-au luat toate măsurile ne
cesare pentru punerea in func
țiune la timp a noilor capacități 
de producție, nu mai dețin a- 
ceastă funcție. Mă fac personal

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION

Mult stimate șl Iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați 
tovarăși,

în înfăptuirea la un nivel tot 
mai ridicat a Programului parti
dului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
si a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea privind dezvoltarea 
economico-soeială a României in 
cincinalul 1986—1990 șl in per
spectivă pină în 2000, actuala 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român are 

energetice, folosind cu chibzuin
ță utilajele din dotare, mijloa
cele materiale și bănești ce ne 
sint puse la dispoziție. Vom 
aplica cu fermitate noul meca
nism econorrjic in toate unitățile 
noastre, așa cum ați indicat 
dumneavoastră in expunerea 
rostită la deschiderea lucrărilor 
plenarei. Vom aplica în toate 
întreprinderile normarea strictă 
a personalului, precum și acor
dul global, urmărind la fiecare 
loc de muncă creșterea produc
tivității muncii.

Acordăm o deosebită atenție și 
pregătirii condițiilor necesare 
realizării la termen a sarcinilor 
anului viitor. în acest scop, 
urgentăm încheierea contracte
lor, pregătirea documentațiilor 
de execuție și organizarea unei 
activități ritmice și eficiente.

Exprimind acordul deplin față 
de toate documentele supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei 
noastre și totala adeziune la po
litica externă a partidului și sta
tului nostru, pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, o promovați cu 
strălucire, asigur plenara și 
pe dumneavoastră personal, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca sarcinile ce ne revin 
să fie realizate în cele mai bune 
condiții. ' 

vinovat de toate aceste neajun
suri și informez plenara că, fă- 
cindu-mi o temeinică și profun
dă analiza, mi-am dat seama că 
nu am manifestat, așa cum mi-a 
indicat in repetate rinduri 
conducerea partidului, personal 
tovarășul secretar general, exi
gența și hotărîrea necesare in 
combaterea și curmarea actelor 
de indisciplină ce s-au mani
festat îndeosebi in termocentra
lele pe cărbune, nu am acționat 
întotdeauna ‘așa cum, repet, de 
nenumărate ori conducerea 
partidului, secretarul general 
mi-au indicat, mi-au cerut.

De aceea, tovarăși, apreciez 
că măsura luată este întru to
tul îndreptățită, eu trăgind per
sonal toate invățămintele. lată 
pentru ce, cu acest prilej, asi
gur Comitetul Central al parti
dului, pe mult stimatul și iubitul 
tovarăș Nicolae Ceaușescu, că in 
munca ce mi se va Încredința 
r.u voi uita nici un moment gre
șelile comise, că voi face totul, 
neprecupețind nici un efort, 
pentru a îndeplini in mod exem
plar sarcinile ce-mi vor reveni, 
că voi pune întreaga mea ca
pacitate de muncă fizică și in
telectuală in slujba patriei și a 
partidului, căruia ii datorez to
tul.

Susțin din toată Inima întrea
ga politică internațională a 
partidului și statului nostru, 
modul exemplar in care secre
tarul general, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, mi
litează ceas de ceas, zi de zi 
pentru soluționarea problemelor 
majore ale contemporaneității, 
ale poporului nostru.

în acest context, doresc să 
subliniez poziția țării și a parti
dului nostru, magistral contura
tă in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de la Sofia a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante ia Tratatul de 
la Varșovia, poziție in con
formitate cu interesele funda
mentale ale poporului nostru, 
ale păcii in lume.

Mă angajez, incă o dată, tn 
fața plenarei Comitetului Cen
tral, in fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, să nu mai comit gre
șeli in activitatea mea, să înde
plinesc la cel mal inalt nivel 
orice sarcină ce mi se va în
credința.

UCU
o deosebită importantă prin pro
blemele pe care le dezbate pen
tru orientarea întregii activități 
și, in mod deosebit, a energeti
cii, așa cum de altfel sublinia 
tovarășul secretar general in ex
punere, arătind că prima proble
mă și de bază pe 1986 este ener
getica.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim acordul total fată de criti
cile serioase formulate de tova
rășul secretar general in legătu
ră cu deficientele din domeniul 
energeticii.

Așa cum s-a arătat, rezultatele 
obținute in ramura energetică 
sint necorespunzătoare. în 10 
luni ale acestui an nu s-a 

realizat producția fizică la ener
gie electrică decit in proporție 
de 96,6 la sută, din care cea pe 
cărbune numai în proporție de
83.4 la sută, tn ce privește in
vestițiile, planul a fost îndepli
nit doar în proporție de 77.8 la 
sută, din care construcțil-montaj
80.4 la sută. Din cele 46 capaci
tăți energetice, cu o putere de 
2 134 MW — din care 1 054 MW 
in centrale hidroelectrice — au 
fost puse in funcțiune numai 11 
capacități, insumind 345 MW. De 
asemenea, informez . că din 
stocul de 5 500 000 de tone căr
bune stabilit de Comitetul Po
litic Executiv s-a realizat numai 
4 456 000 tone. Restanțe mari in 
crearea stocului' sint la termo
centralele Doicești, Oradea, Min
tia. Paroșeni și Govora.

Principala cauză care a condus 
la nerealizarea sarcinilor de plan 
și la situația in care se află sis
temul energetic național a fost, 
în primul rind. indisciplina sub 
toate aspectele ei. Aceasta a 
culminat cu situația din luna oc
tombrie, cind starea de indisci
plină a fost obiectul analizei 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R. 
Datorită grijii dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, am 
primit un ajutor deosebit, prin 
măsurile, dispuse pe linia .’îmbu
nătățirii ' funcționării sistemului 
energetic. .

Vă raportăm că am acționat 
imediat pe linia aplicării Decre
tului de instituire a stării de ne
cesitate și a regimului de muncă 
militarizat, analizind și luind 
măsuri concrete pentru îmbună
tățirea radicală a intregii activi
tăți in vederea creșterii produc
ției de energie electrică in fie
care termocentrală pe cărbune, 
pe hidrocarburi și, in limita ape
lor, in hidrocentralele care Ie 
avem in funcțiune. De aseme
nea, în activitatea de investiții 
am stabilit măsuri care să asigu
re pregătirea lucrărilor, folosirea 
corespunzătoare a torței de 
muncă și a utilajelor din dotare, 
acordarea asistenței tehnice de 
către proiectanți pe șantier, ur
mărirea programelor de execuție 
a lucrărilor și a graficelor de li
vrare a echipamentelor.

Trăgind concluzii din activita
tea depusă, din criticile arătate, 
întregul potențial uman și mate
rial va fi concentrat pentru re
zolvarea obiectivelor prevăzute 
in 1986. Prin planul pe anul vi
itor. unităților din sistemul 
energetic național le revine 
sarcina de a asigura energia 
electrică și termică necesară 
economiei naționale în cadrul 
unui regim sever de economii, 
urmărindu-se. totodată, îmbună
tățirea structurii resurselor 
energetice primare. Astfel. în to
talul producției de energie elec
trică, cea produsă pe cărbune și 
șisturi reprezintă 40,3 la sută, în 
hidrocentrale 18 la sută, iar cea 
din surse energetice refolosibile 
2.6 la sută. Concomitent, va scă
dea cu 17 la sută, fată de reali
zările anului 1985, producția de 
energie realizată in centralele 
electrice pe hidrocarburi.

Se va obține creșterea, cu peste 
39 la sută, față de realizările 
anului 1985, a producției de ener
gie electrică pe cărbune și pen
tru aceasta vom realiza lucrările 
de modernizare a utilajelor con
form programelor aprobate, 
funcționarea in schemă completă 
și menținerea în stare de func
ționare a tuturor agregatelor 
auxiliare, măsuri menite să ducă 
la creșterea fiabilității grupuri
lor energetice. De asemenea, am 
stabilit măsuri pentru mai buna 
organizare a activității de inter
venții și reparații, pentru ca du
ratele de execuție să (ie mai 
reduse, prin asigurarea din timp 
a volumului de piese de schimb, 
atit din unitățile proprii, cit și 
de Ia furnizori, precum și prin 
sporirea volumului pieselor și 
subansamblelor recondiționate.

O atenție deosebită vom acor
da reducerii consumurilor spe
cifice de combustibili și de 
energie electrică și termică. Au 
fost stabilite soluții și măsuri 
care prevăd realizarea unor eco
nomii de circa 1 milion de tone 
combustibil convențional șl peste 
400 milioane kWh. prin moderni
zarea instalațiilor de măcinare și 
ardere a cărbunelui, modificarea 
unor turbine, in vederea folosirii 
cu randamente superioare a 
agentului termic, reducerea 
pierderilor de apă-aburi, îmbu
nătățirea vidului, trecerea unor 
rețele electrice la tensiuni su
perioare, reducerea circulațiilor 
de putere reactivă și altele.

în anul 1986. potrivit prevede
rilor de plan, trebuie să realizăm 
un volum mare de lucrări noi, 
menit să asigure dezvoltarea, in 
continuare, a sistemului energe
tic național. Vom acționa pentru 
punerea in funcțiune în centra
lele electrice a unei puteri in
stalate noi de 1 592 MW, din care 
742 MW in centralele hidroelec
trice și 850 MW în centralele 
termoelectrice pe cărbune. în a- 
cest scop, vom lua măsuri pentru 
îmbunătățirea substanțială a or
ganizării activității pe șantiere, 
concentrarea capacităților de 
execuție la obiectivele cu terme
ne de punere in funcțiurie in 
anul 1986. adoptarea unor soluții 
constructive îmbunătățite și a 
unor tehnologii de execuție care 
să conducă Ia creșterea produc
tivității si la reducerea duratelor 
de execuție.

Principalele sarcini ce le avem 
în domeniul centralelor electrice 
clasice constau in punerea in 
funcțiune a blocului nr. 1 de 330 
MW. la termocentralele Turceni, 
montarea celor două cazane de 
tip nou. de cite 510 tone abur/ 
oră. care vor echipa blocul 8. de 
330 MW, tot la Turceni, și de pu
nere în funcțiune a noului cazan 
îmbunătățit, de 525 tone abur/ 
oră, la centrala electrică de 
termoficare Craiova.

Accentul principal in activita
tea de dezvoltare a sistemului 
energetic național îl vom pune 
pe realizarea sarcinilor mari ce 
ne revin in domeniul centralelor 
nuclearo-electrice. împreună cu 
ministerele constructoare de ma
șini și industriei metalurgice, 
vom acționa cu toată hotărîrea, 
așa cum ați indicat dumneavoas
tră. pentru intensificarea ritmu
lui de construcție și montaj, care 
să asigure punerea in funcțiune 
a primului grup. In cursul anu
lui viitor vom acorda o atenție 
sporită programului de valorifi
care a potențialului taurilor mici, 
prin punerea in funcțiune a unor 
noi microhidrocentrale. insumind 
80 MW, față de 38 MW pla
nificați in 1985.

în domeniul cercetării științifi
ce în energetică, simțim tot 
mai mult sprijinul Consiliu
lui Național pentru Știin
ță si Tehnologie. Obiectivele si 
sarcinile stabilite, sub condu
cerea de înaltă competență a to
varășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, vor duce 
la valorificarea pe o scară tot 
mai largă a energiilor neconven- 
tionale, a refolosirii surselor 
energetice.

în vederea administrării cu 
eficiență a energiei electrice in 
tot teritoriul țării, împreună cu 
ministerele economice vom sta
bili măsuri hotărite pentru de
pistarea sectoarelor cu consu
muri intensive peste normele 

■oe consum aprobate. Pe linia 
reducerii consumurilor de ener
gie electrică, considerăm ne
cesar Să se introducă de către 
ministere, in planurile tehnice 
ale unităților, un capitol spe
cial privind modernizările cu 
eficiență economică sporită în 
reducerea consumului de ener
gie electrică, atît pentru utila
jele și instalații din dotare, cit 
și pentru cele noi în curs de 
proiectare. Pe această linie, con
siderăm că ar fi necesară și or
ganizarea reciclării energetice a 
tuturor tehnologiilor din indus
trie.

Ne angajăm în fața plenarei 
ca Ministerul Energiei Electrice, 
în calitatea lui de administrator 
unic al tuturor surselor de ener
gie, și toate unitățile lui să ac
ționeze cu hotărire pentru în
cadrarea tuturor consumatorilor 
in cotele de energie electrică si 
de energie termică stabilite, 
pentru folosirea rațională a 
energiei, pentru îndeplinirea 
prevederilor programelor a- 
probate privind asigurarea cu 
energie în condiții de siguranță 
a unităților economice, a tuturor 
consumatorilor.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că vom acționa cu 
toată fermitatea pentru a pune 
capăt, de urgență, așa cum 
dumneavoastră ați cerut, defi
ciențelor în funcționarea cen
tralelor electrice pe cărbune, 
a tuturor unităților noastre in 
funcționarea normală a sistemu
lui energetic național, că vom 
întrona in toate unitățile ordi
nea și disciplina în producție și 
in muncă, că vom lichida cu 
desăvirșire orice manifestare de 
indisciplină.

în prezent, se întreprind mă
suri tehnice și organizatorice
(Continuare în pag. a IlI-a)
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în fiecare întreprindere pentru 
prevenirea avariilor, pentru 
funcționarea optimă și în con
diții de deplină siguranță a in
stalațiilor, pentru exploatarea 
centralelor la parametrii pro
iectați, pentru realizarea zil
nică a producției de energie 
electrică prevăzute.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, sti
mate. tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că lucră
torii din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice, centralelor, 
toți energeticienii țării vor ac
ționa cu hotărire, cu pasiune, 
cu devotament pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor tra
sate și la plenara Comitetului 
Central al partidului în vederea 
realizării in cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan 
și a programelor privind asi
gurarea energiei electrice ne
cesare economiei naționale.

Doresc să reafirm, și cu acest 
prilej, adeziunea deplină și con
vingerea nestrămutată în juste

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BULUCEA

Mult 
tovarășe 
Nicolae

Mult _____
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe 
tovarăși,

iubite și 
secretar 

Ceaușescu, 
stimată

Și

stimate 
general

tovarășă

stimați

Magistrala cuvîntare 
ați rostit-o în cadrul 
mult iubite și stimate 
secretar general al j:_______
orientează cu precizie și clari
tate direcțiile în care trebuie să 
acționăm în toate sectoarele de 
activitate, pentru ca noul cin
cinal să marcheze, începind cu 
primul său an, o nouă și pu
ternică dezvoltare a economiei 
naționale pe coordonatele fun
damentate. trasate de Congresul 
al XlII-lea al P.C.R.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1986 
— primul an al viitorului cin
cinal — prevede sarcini deter
minante pentru progresul, acce
lerat al tuturor ramurilor și 
sectoarelor economiei, pentru 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc, 
în strinsă concordanță cu aces
te direcții de dezvoltare sînt și 
obiectivele și sarcinile ce revin 
transporturilor și telecomunica
țiilor. Se prevede o creștere a 
volumului transporturilor de 
mărfuri cu peste 5 la sută, iar 
a activității de poștă-telecomu- 
nicatii cu peste 4,5 la sută. în 
repartizarea volumului de trans
port de mărfuri pe sectoare a 
fost respectată indicația dată de 
dumneavoastră privind folosirea 
intr-o mai mare măsură a căii 
ferate ca principal cărăuș al 
mărfurilor în traficul, intern ,și 
utilizarea intensivă a apelor in
terioare, în mod deosebit a flu
viului Dunărea și â Canalului 
Dunăre—Marea Neagră, astfel 
incit, costurile legate de trans
port, determinate, în primul 
rînd, de consumurile specifice 
de combustibil și-energie, să fie 
substanțial reduse. Se prevede, 
de asemenea; o creștere a ve
niturilor brute din transporturi 
de aproape 5 la sută, de 6 la 
sută la cele provenite din pres
tații si 3 la sută la producția 
netă industrială. Corespunzător 
acestor cerințe, crește în conti
nuare volumul investițiilor, în
deosebi la construcții-montaj, 
fondurile fiind îndreptate, in 
primul rînd, spre asigurarea de 
noi căi de transport mai directe 
și mai economice pentru cărbu
ne energetic și pentru materiile 
prime.

Asemenea tuturor ramurilor și 
sectoarelor economiei naționale, 
și în transporturi și telecomu
nicații înregistrăm o serie de 
■ezultate în realizarea sarcini- 
ir de plan. In primele 10 luni 
le anului am înregistrat o de
șire a traficului de călători 

8 la sută la calea ferată și 
13 la sută la transportul 

lan, o producție industrială 
de 156 milioa-

pe care 
plenarei, 
tovarășe 

partidului,

'imentară
si.

1 cum ați 
lit, mult
T general al partidului, 
ta calității și eficienței în 
icinal impune in primul 

analiză temeinică si 
bilă a lipsurilor și a 
rilor semnalate în ac- 
de pînă acum, urmată 
i hotărîte, pentru lichi— 
< Recunoaștem deschis 
terioase rămîneri în 
Qficul de mărfuri, în 
cvestițiilor și în ceea 
Pealizarea exportului 
n'nvertibile. Serioase 
mau semnalat în do
tării mijloacelor de 
ve>ectiv a locomoti- 
lle'or, a flotei noas- 
Ș' 'fluviale, precum 
folc auto, indicii de 
nif"ib nivelul pla- 
contșj disciplina — 
func-ordin pentru 
tra1n--eproșabilă a 

telecomunica- 
r,et ,Se dorit, fapt 
de .,ede abateri țiuniiț și instruc- 
eveni^oidate cu 

înța circu- 
aerie navale și 

Așa '■ 
neavoa. . dum- 
l?Vanrbt stilnate 
dl?Pa ral- una 
miiloac^te faP" 
SctorulF®. a 
in sect01 aht n 
auto, nu cit ș 
frele de u ța lre «nl lb ci- in..a.np ‘Alizat 
cațnle, saVdi- 
aspr? Ș1PgPrte tră m teg? s_ 
a lucraJm 
crat consiU 
ministerului 
roul lui exV 
mine, cu m 
care vor ti 
zentate. așa’ 
trâ ati indic*. 
30 noiembrie 
vârâse secret^ 
nătătirea t _ 
de plan- 5 ..

subliniat în mod 
stimate tovarășe 

țea politicii internaționale pro
movate de Partidul Comunist 
Român, de dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general, 
politică ce este in deplină con
cordanță cu orientările stabilite 
în Programul partidului și ex
primă la cel mai inalt nivel in
teresele și aspirațiile vitale ale 
națiunii noastre socialiste, pa
cea, conviețuirea pașnică și 
cooperarea intre toate popoa
rele.

Exprimînd acordul total față 
de toate documentele prezentate 
plenarei, dintre care un loc im
portant îl are proiectul planului 
național unic de dezvoltare pe 
anul 1986, conștienți de răspun
derile ce ne revin, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că puternicul 
detașament muncitoresc al ener- 
geticienilor țârii, în frunte cu 
comuniștii, vor depune toate 
eforturile pentru a realiza în 
termen și în condiții de maximă 
eficiență obiectivele prevăzute 
în planul pe 1986.

de așa natură incit să nu avem 
probleme in nici un sector al 
economiei, să asigurăm astfel 
desfășurarea unei bune acti
vități.

După cum ne-ați indicat, ne 
preocupăm de transportul in 
bune condiții a cărbunelui. In
formez plenara că dispunem de 
numărul de navete pentru toa
te termocentralele, cărora tre
buie să li se asigure stocul de 
aproape 5 milioane și jumătate 
de tone de cărbune. Avem de 
completat un stoc de circa 200 
mii de tone la Doicești și circa 
67—70 mii de tone la termocen
trala de la Oradea. Sîntem Or
ganizați, și în decurs de 10 zile, 
tovarășe secretar general, vom 
transporta la toate termocen
tralele cantitatea de cărbune 
prin sistemul navetizat.

Pentru populație, pentru lu
nile noiembrie și decembrie, a- 
vem de transportat incă 550 mii 
de tone; luna trecută am trans
portat 390 mii tone și vom asi
gura întreaga cantitate de căr
bune pentru populație. Dispu
nem și de navete și de vagoane 
izolate, așa incit vom transporta 
intreaga cantitate de cărbune 
pentru energie și pentru popu
lație.

în eforturile susținute pe 
care le depunem pentru îmbu
nătățirea radicală a activității 
transporturilor și telecomunica
țiilor, ne sînt de un inestimabil 
ajutor, o adevărată călăuză în 
acțiune, 
țările 
voastră, 
șe Nicolae 
niate in mod deosebit în cadrul 
ședințelor din 4 septembrie și 17 
octombrie ale Comitetului Poli
tic' Executiv al C.C.‘ al P.C.R. 
Amplul program de măsuri în
tocmit pe această bază videază, 
deopotrivă, laturile cantitative 
și calitative ale transporturilor 
pe calea ferată, auto, naval, 
aerian și care vor fi prezentate 
la termenele care au fost indi
cate.

Raportez că îndeplinirea a- 
cestui program este urmărită 
îndeaproape, atît la nivelul 
Consiliului de conducere al mi
nisterului. cit și la nivelul de
partamentelor. centralelor, re
gionalelor de cale ferată și al 
unităților de bază. Unitățile de 
cale ferată vor depune, in con
tinuare, eforturi susținute pen
tru a preltla intreaga cantitate 
de cărbune necesară atît pentru 
sectorul energetic, cit și pentru 
aprovizionarea populației.

în atenția noastră stă, de ase
menea, preluarea din portul 
Constanta a tuturor materiilor 
prime sosite din import. Am 
trecut la organizarea convoaie
lor de mare tonaj pe Canalul' 
Dunăre-Marea Neagră, folosind 
remorcherele de 4 800 C.P; ur
mărim utilizarea la . maximum 
a remorcherelor și pe Dunăre.

O preocupare deosebită mani
festăm față de reducerea conti
nuă a costurilor, creșterea pro
ductivității muncii și încadrarea 
strictă in normele de consum de 
combustibil și energie. Dacă,în 
transportul feroviar și în secto
rul industrial productivitatea 
muncii este la nivelul planificat, 
in schimb avem încă rămineri 
în urmă la acest indicator al 
planului în transportul auto. De 
asemenea, deși pe ansamblul 
transporturilor ne-am încadrat 
în norniele planificate Ia consu
mul de combustibil și energie, 
la transporturile de mărfuri cu 
mijloace navale și auto se în
registrează încă importante de
pășiri ale consumurilor planifi
cate.

Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, în 
spiritul sarcinilor și indicațiilor 
date dej dumneavoastră, s-a tre
cut la o mai bună corelare a 
activității flotei maritime 
fluviale, iar in sectorul auto 
trecut la folosirea intensă 
autotrenuri cu două-trei 
morci, în funcție de puterea 
autocamioanelor, și urmărim 
îndeaproape creșterea coeficien
tului de utilizare a capacității 
autovehiculelor. Ca urmare a 
aplicării acestor măsuri, in 
cursul acestei luni toate între
prinderile din transportul auto 
își vor realiza planul la un 
nivel de eficientă sporită.

în scopul reducerii cheltuieli
lor materiale. în toate sectoare
le am intensificat acțiunea de 
asimilare, precum și de recupe
rare, recondiționare și refolosi- 
re a pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor. Față de 564 de re
pere programate, s-au realizat 
peste 800, depășindu-se atit 
planul valoric, cit și fizic, iar 
volumul pieselor de schimb re
condiționate s-a realizat in pro
porție de 110 Ia sută.

în domeniul investițiilor, 
eforturile noastre sint îndrep
tate, in special, pentru echiparea 
obiectivelor de importantă na
țională. așa cum sint canalul 
Poarta Albă-Midia Năvodari, 
portul Constanța Sud. precum 
și noile linii de cale ferată, 

■ — tutifmenite să scurteze distantele
__  , _* m-de transport al cărbunelui ener- 
ae______0 ..getic și materiilor prime. Se
economici. clt\cționează astfel pentru utili- 
Vom lua de 'area superioară a capacității 

ulajelor și o folosire corespun- 
toare a forței de muncă, în

indicațiile și orien- 
date de dumnea- 
mult stimate tovară- 

Ceaușescu. subli-

și 
s-a 
de 

re- 

scopul reducerii cheltuielilor si 
creșterii productivității muncii.

In spiritul sarcinilor trasă'e 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, au 
fost luate măsuri ferme pentru 
întărirea ordinii și disciplinei in 
toate sectoarele ministerului și 
la toate eșaloanele.

Prin măsurile pe care le-am 
luat și pe care le luăm în con
tinuare. apreciem că in anul 
1986 vom obține rezultate mai 
bune asigurind cerințele econo
miei și populației cu transpor
turi și prestații corespunzătoa
re din punct de vedere canti
tativ și calitativ.

în deplină concordanță cu 
politica internă de dezvoltare 
multilaterală a patriei se află 
politica externă a partidului și 
statului nostru, care a găsit o 
nouă și strălucită ilustrare 
in activitatea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, desfășurată 
la ședința Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, ce a avut loc recent la So
fia. Poziția de înaltă principia^ 
litate. noile propuneri de pace 
făcute din inițiativa dumnea
voastră se bucură de aprobarea

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
ION POPESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
dezbate probleme de importanță 
deosebită pentru progresul con
tinuu al patriei noastre, intr-un 
moment in care întregul partid, 
întregul popor acționează cu de
votament și abnegație, in spirit 
revoluționar, în vederea înche
ierii cu rezultate cit mai bune 
a actualului cincinal, pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor și obiectivelor din anul 1986.

Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, comitetul 
județean de partid a situat în 
centrul preocupărilor sale creș
terea eficienței întregii activi
tăți politico-organizatorice, me
nite să asigure condițiile nece
sare îndeplinirii sarcinilor eco
nomice. Vă raportăm că, trans- 
punind in viață indicațiile dum
neavoastră, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinde
rile industriale ale județului 
Giurgiu au îndeplinit planul pe 
10 luni la producția-marfă in
dustrială în proporție de 103,5 la 
sută, realizînd cu 32,6 la sută 
mai mult decît în aceeași peri
oadă a anului trecut. Pînă in 
prezent, 27 de unități au reali
zat planul la acest indicator pe 
întregul cincinal 1981—1985, ur- 
mind ca pînă la sfîrșitul anului 
să obținem suplimentar o pro
ducție în valoare de aproape 400 
de milioane lei. în perioada 
care â trecut din acest an, pla
nul la productivitatea muncii a 
fost indeplinit în proporție de 
aproape 101 la sută. De aseme
nea, pc ansamblul județului, 
planul la producția pentru ex
port pe relația clearing țări so
cialiste a fost realizat în pro
porție de 100.2 la sută. în cele 
10 luni care au trecut din acest 
an au fost puse în funcțiune 
fonduri fixe în valoare de peste 
3 miliarde lei, sporind în mod 
substanțial baza tehnico-mate- 
rială de care dispune județul 
nostru.

Aceste realizări, precum și 
măsurile pe care le-am sztabilit 
în urma analizelor făcute îm
preună cu organele și organiza
țiile de partid, cu consiliile oa
menilor muncii din fiecare uni
tate din județ ne dau garanția 
că vom realiza și depăși planul 
de producție pe anul 1985, ono- 
rindu-ne astfel angajamentul 
pe care ni l-am luat in fața 
dumneavoastră la Congresul al 
XlII-lea al partidului.

De asemenea, vă rog să-mi 
permiteți să vă raportez că, 
pentru transpunerea in viață a 
măsurilor stabilite de către Co
mitetul Politic Executiv al Co
mitetului Central al partidului, 
a indicațiilor dumneavoastră 
privind asigurarea in întregime 
a energiei electrice necesare 
economiei naționale, precum și 
gospodărirea ei riguroasă, acțio
năm cu răspundere pentru a 
menține in stare de funcționare 
instalațiile centralei electrice și 
termoficare din Giurgiu, astfel 
ineît să putem furniza zilnic 
sistemului energetic național 
60—80 de MW energie electrică, 
în acest scop am luat noi mă
suri de întărire a ordinii și dis
ciplinei, repartizînd pe fiecare 
schimb activiști ai comitetului 
județean de partid, care au sar
cina permanentă de a asigura 
funcționarea în cele mai bune 
condiții a centralei.. De ase
menea, desfășurăm o intensă 
muncă politică pentru ca între
gul colectiv de la centrală să-și 
îndeplinească cu inaltă răspun
dere îndatoririle care-i revin. în 
același timp, depunem eforturi 
stăruitoare pentru a grăbi intra
rea în funcțiune a celui de-al 
3-lea grup energetic de 50 MW.

Concomitent cu măsurile pen
tru funcționarea la capacitatea 
prevăzută a centralei electrice, 
organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, con
siliile oamenilor muncii au sta
bilit sub directa conducere și 
îndrumare a comitetului jude
țean noi măsuri pentru reduce
rea consumului de energie elec
trică și încadrarea strictă în 
cotele stabilite. Aceste măsuri 
ne-au permis să economisim, 
pină la sfirșitul lunii octombrie, 
față de cotele stabilite, peste 36 
de mii MWh energie electrică.

Analizindu-ne activitatea în 
spiritul înaltelor exigente for
mulate și la plenară de dum
neavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, sîntem ferm 
convinși că stă in puterea noas
tră, a organizației de partid ju
dețene, a oamenilor muncii din 
județul Giurgiu, ca. printr-o 
mai temeinică organizare și des
fășurare a muncii politico-orga- 
nizâtorice, prin implicarea cit 
mai deplină a noastră, a comi
tetului județean, a organelor și 

unanimă a poporului român și 
sporesc prestigiul international 
al României' socialiste și al 
eminentului ei președinte.

în incheiere, doresc să-mi ex
prim deplinul acord față de 
proiectul Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1986, față 
de proiectul de buget, precum și 
fată de celelalte documente su
puse dezbaterii și aprobării ple
narei noastre și încredințez ple
nara că vom acționa cu fermi
tate și răspundere pentru trans
punerea lor în viață. Comuniș
tii. toți oamenii muncii din 
transporturi și telecomunicații 
vă încredințează, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
de hotărîrea lor fermă de a 
munci neobosit pentru înfăptui
rea politicii interne și externe 
a partidului și statului, înteme
iată pe gindirea dumneavoastră 
revoluționară, clarvăzătoare și 
vă asigură că vor face totul, 
neprecupetind nici un efort, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate; pentru 
propășirea României pe cele 
mai înalte culmi ale civilizației 
și progresului.

organizațiilor de partid în con
ducerea efectivă a activității și 
soluționarea problemelor econo
mice. să inlătijrăm neajunsurile 
ce se manifestă în realizarea 
producției fizice, a exportului, 
investițiilor și a altor indicatori 
de plan.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din 
unitățile agricole și din indus
tria alimentară și-au indeplinit 
pe 10 luni planul la export în 
proporție de 116,4 la sută. Fă- 
cînd însă o analiză exigentă, 
așa cum ne cereți întotdeauna 
dumneavoastră, a rezultatelor 
obținute la nivelul județului, 
considerăm, că producțiile reali
zate la cerealele păioase, la alte 
culturi și, îndeosebi, la porumb 
sint cu totul nesatisfăcătoare. 
Este adevărat, așa cum ati sub
liniat și dumneavoastră, condi
țiile climaterice au fost mai 
nefavorabile. Pe acest fond însă, 
au ieșit și mai pregnant în 
evidență unele neajunsuri din 
activitatea noastră, a comitetu
lui județean, a biroului jude
țean, a mea personală ca prim- 
secretar de județ, a organelor și 
organizațiilor de partid, a orga
nelor agricole județene, a spe
cialiștilor.

Sintem conștienți, tovarășe 
secretar general, că rezultatele 
din agricultură puteau fi mult 
mai bune și în județul nostru, 
cu toate efectele secetei, dacă 
noi am fi reușit să asigurăm, 
împreună cu specialiștii, res
pectarea in totalitate și in toa
te unitățile și fermele agricole 
a tehnologiilor specifice fiecărei 
culturi, dacă am fi reușit să 
întronăm un climat de ordine și 
disciplină pe care o impune, de 
fapt, noua revoluție din agri
cultura țării noastre.

Organismele de conducere și 
specialiștii din unele unități 
agricole și consilii unice agro
industriale nu și-au făcut pe 
deplin datoria, au tolerat ca și 
noi, biroul județean, comitetul 
județean de partid, efectuarea 
unor lucrări de slabă calitate. 
Aceste- lucrări nu s-au făcut în 
bune condiții, nu ne-am în
deplinit in întregime atribuțiile 
pe care le avem, potrivit legii.

Respectind indicațiile dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, de a trage învățămin
tele cuvenite atit din rezultate
le bune, dar mai ales din lipsu
rile manifestate, biroul comite
tului județean de partid \ a 
analizat cu cadrele de bază din 
fiecare unitate cauzele care au 
determinat nivelul scăzut al 
producțiilor. Dar, așa cum ați 
arătat încă o dată și în cuvin- 
tarea dumneavoastră de la 
plenară, principalele cauze ale 
rezultatelor slabe din acest an 
constau in deficiențele muncii 
noastre, ale comitetului jude
țean de partid, ale cadrelor de 
conducere de la organele agri
cole județene, ale organizațiilor 
de partid din unități. Nu întot
deauna am efectuat un control 
exigent, un control eficient, nu 
am acționat sistematic, peste 
tot, pentru eliminarea neintir- 
ziată a neajunsurilor manifesta
te. Sintem pe deplin conștienți, 
tovarășe secretar general, că a- 
ceastă situație ne obligă să des
fășurăm o activitate politică 
mult mai insistentă, mai ofen
sivă, mai eficientă, pentru a 
imprima un stil de muncă nou, 
revoluționar in îndeplinirea sar
cinilor, mai ales în condiții difi
cile ca cele din acest an, care 
constituie un adevărat examen 
de verificare a capacității orga
nizațiilor de partid de a mobi
liza oamenii in bătălia pentru 
obținerea unor recolte la nivelul 
exigențelor noii revoluții agrare.

Tovarășe secretar general, 
concluzia este că în județ, bi
roul, comitetul județean de 
partid, majoritatea specialiștilor 
am muncit mult, dar cu efi
cientă scăzută. Vă raportez că 
am luat măsuri ca lucrările din 
actuala campanie agricolă să se 
incheie in condiții mai bune 
și la timp, intr-un climat de 
ordine, de disciplină. De ase
menea, vă raportez că am ter
minat in epoca optimă semăna
tul culturilor de toamnă pe in
treaga suprafață de peste 111 
mii de hectare, la un nivel cali
tativ bun. Aplicarea udărilor de 
răsărire pe terenurile insămîn- 
țate, care dispun de posibilități 
de irigare, precum și ploile 
căzute la începutul acestei luni, 
au creat condiții superioare ce
lor de anul trecut pentru dez
voltarea culturilor de grîu și 
orz. Și in zootehnie, acordăm 
intreaga atenție finalizării acti
vităților de creare a unor con
diții bune pentru iernarea ani
malelor.

Am luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție de prevederile 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe 1986. Elaborat sub 
îndrumarea nemijlocită și con
tribuția determinantă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, impor

tantul document supus dezbate
rii plenarei ilustrează preocupa
rea constantă a conducerii 
partidului și statului pentru 
continuarea procesului de dez
voltare intensivă a industri
ei, agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, 
lărgirea bazei energetice și de 
materii prime, mobilizarea tot 
mai puternică a tuturor resur
selor existente, care să asigure 
sporirea avuției naționale și ri
dicarea pe această bază a nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului nostru.

Pentru județul Giurgiu pro
iectul de plan pe anul 1986 pre
vede sarcini deosebit de mobi
lizatoare care reflectă grija sta
tornică a conducerii partidului 
și statului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea in ritm susținut a 
acestei părți a țării noastre. Va
loarea producției-marfă indus
triale urmează să crească anul 
viitor cu 21 la sută față de 1985, 
productivitatea muncii cu 26,2 
la sută. In mod substanțial va 
crește producția pentru export. 
Realizarea indicatorilor fizici și 
valorici prevăzuți este susținută 
de un amplu program de inves
tiții, destinat cu precădere pu
nerii în funcțiune a obiectivelor 
începute în perioada anterioară, 
modernizării și dezvoltării capa
cităților existente.

Sarcinile ce revin fiecărei 
unități au fost dezbătute cu res
ponsabilitate în adunările ge
nerale de partid și ale oameni
lor muncii, apreciindu-se că, 
printr-o totală mobilizare a for
țelor și mijloacelor existente,

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE OPREA

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Expunerea prezentată in 
cadrul plenarei Comitetului Cen
tral al partidului de către to
varășul Nicolae Ceaușescu con
stituie o magistrală sinteză a 
sarcinilor de mare răspundere 
ce revin, la confluența dintre 
cele două cincinale, tuturor co
muniștilor, întregului nostru 
popor. Bogăția de idei și teze 
cuprinse în cuvîntare ilustrează 
pregnant, o dată mai mult, cu
noașterea profund științifică, 
proprie clarviziunii secretarului 
general al partidului nostru, a 
cerințelor creșterii economice 
intensive în actuala etapă de 
dezvoltare a României, a ac
centuării laturii calitative, de 
eficiență a întregii activități 
economice — obiectiv funda
mental stabilit de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

Noile exigențe puse în fața 
noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aprecierile critice ex
primate constituie pentru noi 
toți un imbold de a ne îmbuna-' 
tăț.i substanțial modul de înțe
legere, dar mai ales de a acțio
na în spirit revoluționar, cu 
consecvență și răspundere pen
tru creșterea eficienței întregii 
activități economice. Aceste ce
rințe reprezintă, totodată, sub
stanța densă a unui program de 
muncă, in stare să asigure mo
bilizarea conștientă a eforturilor 
creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii.

Cincinalul 1986—1990 marchea
ză intrarea României intr-un 
nou stadiu de dezvoltare econo
mico-socială. realizarea unei nci 
calități a muncii și vieții între
gului popor. în acest context, 
anului 1986 — primul an al vi
itorului cincinal — i se conferă 
o atenție deosebită, prevederile 
de plan avînd o mare importan
ță pentru asigurarea progresului 
economic și social continuu al 
patriei.

îmi îndeplinesc o înaltă dato
rie de conștiință relevînd con
tribuția hotărîtoare, decisivă, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la structurarea șl îmbunătățirea, 
prin repetate întilniri de lucru 
cu principalii factori de răspun
dere din economie, a proiectului 
planului național unic pe 1986, 
la elaborarea și înfăptuirea am
plului program de perfecționare 
a întregii activități economice și 
sociale.

Reflectînd exemplar concep
ția secretarului general al parti
dului cu privire la unitatea dia
lectică dintre politica internă și- 
cea externă a partidului nostru, 
în proiectul de plan pe 1986 se 
acordă o atenție deosebită per
fecționării și intensificării parti
cipării României la diviziunea 
internațională a muncii. Astfel, 
proiectul de plan prevede ampli
ficarea schimburilor comerciale 
și cooperării economice cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu celelal
te țări socialiste, cu toate statele 
lumii, in deplină concordanță eu 
principiile generale care stau la 
baza politicii externe a partidu
lui și statului nostru.

Față de anul 1985, volumul to
tal al comerțului nostru exterior 
va crește considerabil în 1986 
atît pe relația clearing țări 
socialiste, cit și pe rela
ția devize convertibile. O pon
dere însemnată în exportul 
românesc o vor deține produ
sele ramurilor construcțiilor de 
mașini, chimiei, petrochimiei, 
industriei ușoare și industriei 
prelucrării lemnului. Această 
tendință pregnantă in comerțul 
nostru exterior reflectă consec
vența și vigoarea cu care sint 
transpuse in viață indicațiile 
secretarului general al partidu
lui privind valorificarea supe
rioară a materiilor prime și a 
potențialului uman de care dis
punem.

Pentru realizarea acestor sar
cini majore, planul pe anul 1986 
prevede modernizarea și perfec
ționarea tehnologiilor de fabri
cație, în vederea prelucrării su
perioare a materiilor prime și 
realizării unor produse de inalt 
nivel tehnic și calitativ, compe
titive pe piața externă. Prin îm
bunătățirea structurii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor se urmărește spori
rea simțitoare a eficienței pro
ducției destinate exportului.

In ansamblul relațiilor noastre 
economice externe, o atenție 
deosebită se acordă extinderii, 

prin organizarea mai temeinică 
a muncii, prin desfășurarea în
tregii activități intr-un climat 
de ordine și disciplină, indica
torii prevăzuți in 1986 vor.fi 
realizați.

O atenție deosebită acordăm 
asigurării bazei tehnico-mate- 
riale și a forței de muncă, pro
bleme de care ne-am lovit mai 
mult in acest an. Vom acționa 
pentru mobilizarea formațiilor 
de lucru, pentru pregătirea din 
timp a fabricației, astfel incit 
să putem realiza ritmic sarci
nile sporite ce ne revin în anul 
viitor.

în agricultură, producția globa
lă urmează să ajungă in 1986 la 
șase miliarde de lei, creșteri 
importante fiind prevăzute la 
toate culturile și în zootehnie.

Transpunind în viață indica
țiile dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. comitetul ju
dețean de partid este convins că 
realizarea sarcinilor mari care 
ne revin în 1986, primul an al 
viitorului cincinal, este pe de
plin posibilă.

Vă încredințăm că vom ac
ționa cu toată răspunderea, cu 
toată forța de care dispunem 
pentru a determina creșterea 
rolului organelor și organizații
lor de partid in conducerea în
tregii activități, dezvoltarea Ca
pacității lor de mobilizare și 
unire a eforturilor comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, 
Peatru a ne spori contribuția la 
înfăptuirea exemplară a măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului 
nostru.

în continuare, a cooperării, spe
cializării și a schimburilor cu 
țările membre ale C.A.E.R.. "ti 
toate țările socialiste, precum și 
cu celelalte țări.

Cooperarea economică va fi 
orientată in continuare cu pre
cădere spre creșterea exportului 
de utilaje tehnologice și măr
furi, care au o eficiență ridicată. 
Se va acționa în direcția în
cheierii de contracte de lungă 
durată, asigurindu-se in icest 
mod, prin compensare, și impor
tul unor materii prime și mate
riale.

în vederea realizării acestor 
obiective, pe baza , indicațiilor 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, au fost ela
borate programe concrete de ac
țiuni, astfel incit, pină la 31 de
cembrie a.c., sarcinile de export 
pe anul 1986 să fie acoperite cu 
contracte externe intr-o propor
ție cît rpai mare, atit pe relația 
clearing țări socialiste, cît și pe 
relația devize convertibile.

Raportez plenarei că, în para
lel eu acțiunile de contractare și 
lansare în fabricație a comenzi
lor pentru planul de export pe 
anul 1986, așa cum a indicat 
tovarășul se ere t a r general 
Nicolae Ceaușescu, în această 
perioadă luăm toate măsurile 
pentru realizarea producției de 
export pe acest an, conform 
programelor Întocmite pe minis
tere, unități producătoare și pro
duse. De asemenea, in această 
perioadă acționăm cu toată hotă
rârea în vederea liv’rării între
gului stoc de marfă pentru ex
port.

Pentru înfăptuirea .în cît mai 
bune condiții a prevederilor 
planului de export, este necesar 
să eliminăm o serie de neajun
suri ce s-au manifestat in .acti
vitatea de realizare a producției 
de export, in primul rînd prin 
nerespectarea termenelor de li
vrare prevăzute in contracte. 
Asemenea situații s-au constatat 
la produse ale industriei ușoare, 
construcțiilor, de mașini, indus
triei metalurgice și prelucrării 
lemnului. De asemenea, în do
meniul instalațiilor complexe, 
s-au înregistrat întirzieri în 
realizarea și punerea in func
țiune a unora dintre obiectivele 
contractate.

în vederea eliminării defi
ciențelor care s-au manifestat 
în domeniul comerțului exterior 
și creării condițiilor pentru 
realizarea planului de export pe 
anul 1986, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că toți cei care lu
crăm in acest domeniu de mare 
importanță pentru economia na
țională vom acționa cu hotărire 
pentru intensificarea prospectă
rii piețelor externe și a nego
cierilor cu partenerii externi, 
pentru îmbunătățirea participă
rii la licitații internaționale, asi
gurind astfel acoperirea cu con
tracte a întregului volum de ex
port planificat. O atenție deose
bită vom acorda' lansării ime
diate in fabricație a tuturor con
tractelor existente și a celor ce 
se vor incheia, asigurării tutu
ror condițiilor necesare realiză
rii in cele mai bune condiții a 
tuturor comenzilor primite de 
la partenerii externi.

Cu mai multă perseverență 
vom transpune în practică indi
cațiile dumneavoastră de a acor
da prioritate permanentă pro
ducției destinate exportului — 
de la proiectare, pregătire teh
nologică și aprovizionare pină la 
ambalarea și expedierea aces
teia către partenerii externi. 
Totodată, vom lua măsuri pen
tru intensificarea activității pe 
șantierele instalațiilor complexe 
contractate in străinătate, pen
tru finalizarea neîntîrziată a lu
crărilor și predarea obiectivelor 
la parteneri.

Așa cum ne-ați indicat, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom acționa 
pentru asigurarea din timp a 
importurilor planificate, în prin
cipal prin compensație cu ex
port de mărfuri românești, în
deosebi din ramura construcții
lor de mașini.

în încheiere doresc să-mi ex
prim intreaga adeziune la poli
tica externă a României, al că
rei principal promotor este to
varășul Nicolae Ceaușescu. Mă 
declar intru totul de acord cu 
poziția și intervenția delegației 
române la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al țări
lor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, ținută la Sofia, pre
cum și cu toate acțiunile des
fășurate pentru oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea substan

țială a arsenalului nuclear și 
renunțarea pentru totdeauna la 
înarmarea spațiului cosmic, pen
tru a se asigura întregii ome
niri dreptul la viață, dreptul la 
pace.

Vă asigur, tovarășe secretar 
general, că am tras toate învă
țămintele din criticile adresate 
nouă, tuturor, privind intransi-

CUViNTUL
ELENA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți să 

apreciez că expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în fața 
plenarei Comitetului Central 
ilustrează cu pregnanță grija 
supremă și preocuparea stator
nică a conducerii partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pen- 

'-tru ca înfăptuirea neabătută a 
mărețului Program de edifi
care a socialismului și comu
nismului să constituie cauză și 
operă a întregului partid și po
por. obiectiv strategic funda
mental in dezvoltarea multila
terală a societății, in creșterea 
bunăstării materiale și spiritu
ale a națiunii, în întărirea in
dependenței și suveranității pa
triei noastre.

Purtînd puternic amprenta 
gindirii științifice, mereu no
vatoare, de profund realism 
și clarviziune a secretaru
lui nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proiectele de 
plan pe anul viitor vin să trans
pună irț fapte orientările stabi
lite de forumul partidului, de 
adincire a procesului de dezvol
tare intensivă a economiei na
ționale. prin accentuarea latu
rilor calitative și de eficientă 
ale creșterii economice, ceea ce 
dovedește grija statornică a con
ducerii partidului și statului de 
a asigura și in actualele împre
jurări complexe ale vieții eco
nomice internaționale un ritm 
inalt dezvoltării economiei na
ționale, creșterea bunăstării ma
teriale a poporului român.

Declarîndu-mă întru totul de 
acord cu aceste documente, țin 
să evidențiez că și județul 
Timiș dispune de toate condi
țiile tehnico-materiale și poli
tico-organizatorice pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la 
realizarea planului național 
unic pe anul 1986. Doresc să 
raportez că aceste premise au 
la bază realizările obținute iu 
perioada care a trecut de la 
începutul acestui an. cînd. sub 
conducerea comitetului jude
țean de partid, comuniștii, toți, 
oamenii muncii timișeni și-au 
concentrat eforturile și iniția
tivele în scopul înfăptuirii 
sarcinilor in industrie, în agri
cultură. in celelalte sectoare de 
activitate.

Beneficiind de sprijinul per
manent și multilateral al parti
dului și statului nostru, pu
ternic mobilizați de marile 
evenimente politice ale acestui 
an, județul Timiș a încheiat 
bilanțul celor 11 luni din acest 
an cu realizări superioare pe
rioadei corespunzătoare din 
1984. La producția-marfă înre
gistrăm o depășire de 408 mi
lioane, spor realizat în totali
tate pe seama creșterii produc
tivității muncii și cu un con
sum energetic mai mic cu 12 
la sută. In această perioadă 
au fost date in funcțiune pes
te 90 de obiective noi și capa
cități de producție, care au 
sporit potențialul productiv al 
economiei timișene, au permis 
continuarea procesului de în
noire și modernizare, de asi
milare în fabricație a unor 
produse cu performanțe tehni- 
co-funcționale superioare. Toa
te aceste realizări le-am obți
nut in condițiile unei perma
nente preocupări pentru valo
rificarea mai bună a resurselor 
materiale și energetice, lărgi
rea gamei de produse realizate 
cu consumuri reduse, reintrodu
cerea in circuitul productiv a 
unui volum sporit de materiale 
refolosibile. Economiile realizate 
la consumurile normate se ri
dică la 7 800 tone metal, 25 mi
lioane kWh energie electrică și 
peste 38 000 tone combustibil 
convențional.

Și in agricultură realizăm și 
depășim sarcinile care ne re
vin pe acest an la principalele 
culturi. La orz am realizat 
aproape 4 800 kg la hectar, la 
grîu am obținut o producție de 
circa 4 300 kg la hectar- — 
cele mai mari producții obți
nute pină acum .in județul 
Timiș la aceste culturi. La orez 
obținem, de asemenea, o pro
ducție mare, producție record 
de 5 098 kg la hectar. Depășim, 
de asemenea, planul la legume 
și fructe. Anul 1985 este pri
mul an cînd în zootehnie de
pășim planul livrărilor de carne 
și lapte la fondul de stat. Vom 
livra in acest an la fondul de 
stat peste 1 milion hl lapte și 
circa 160 000 de tone de carne. 
La porumb realizăm 8 670 kg 
știuleți Ia hectar în sectorul 
socialist și o recoltă medie de 
9 010 kg știuleți la hectar pe 
județ.

Potrivit exigențelor formu
late de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, și în cuvîntarea la plenara 
aceasta, analizînd temeinic ac
tivitatea organelor și organiza
țiilor- de partid, modul în care 
s-au implicat în problematica 
economico-socială și au mobi
lizat colectivele de oameni ai 
muncii la realizarea obiective
lor de plan, trebuie să relevăm 
că și în județul Timiș există 
încă mari posibilități politico- 
organizatorice pentru perfec
ționarea muncii, pentru crește
rea exigenței și răspunderii, în
tărirea ordinii, disciplinei în 
toate sectoarele.

Mă simt datoare să arăt, in 
mod autocritic, că nu am reu
șit să instaurăm peste tot un 
climat desăvîrșit de ordine și 
disciplină in realizarea ritmică 
a producției fizice, în reduce
rea consumurilor specifice, în 
folosirea intensivă a capacită
ților de producție, în finaliza- 

gența in promovarea unui spirit 
de inaltă răspundere, cinste și 
ordine in activitatea noastră, in 
așa fel incit împreună cu toți 
lucrătorii din domeniul comer
țului exterior să obținem rezul
tate la nivelul exigențelor spo
rite impuse de sarcinile mobili
zatoare, dar pe deplin realizabi
le, ale cincinalului 1986—1990.

TOVARĂȘEI
PUGNA

rea la timp a obiectivelor de 
investiții, in desfășurarea lu
crărilor agricole, in creșterea 
producției vegetale și animale.

Sintem în plină acțiune de 
întărire a grijii și ordinii față 
de pămînt. Am găsit terenuri 
nelucrate sau unele lucrate su
perficial. Ne-am confruntat cu 
atitudini de nepermis : nenu- 
mărați știuleți de porumb ră
mași pe cimp sau chiar nere
coltați. Deși ne-ați spus în ne
numărate rînduri, chiar și as
tăzi, să întărim munca de edu
cație politică, patriotică-revo- 
luționară cu țărănimea coope
ratistă, mai avem incă multe 
de făcut. Așa cum ne-ați spus, 
atitudinea înapoiată în muncă 
sau realizarea unor lucrări de 
proastă calitate sint direct le
gate de conștiința scăzută a 
unor lucrători din agricultură. 
Iată de ce comitetul jude
țean, biroul său au treCut, 
la organizarea unei mai sus
ținute munci politice și or
ganizatorice menite să impri
me un pronunțat spirit re
voluționar, exigent, combativ 
tuturor organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, din uni
tățile industriale, agricole, de 
pe șantiere, din instituții, con
silii populare, astfel ca fiecare 
om al muncii să contribuie direct 
și nemijlocit la înfăptuirea sar
cinilor.

Pe temeiul rezultatelor do- 
bindite in anul 1985. al conclu
ziilor și sarcinilor desprinse 
din analiza neajunsurilor cu 
care ne-am confruntat in acest 
an, al măsurilor politico-orga
nizatorice întreprinse pentru 
pregătirea producției anului 
viitor, avem certitudinea ca 
putem realiza in condiții de 
inaltă eficiență obiectivele ce 
ne revin din proiectul Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1986, 
cind urmează să realizăm o 
producție-marfă industrială de 
peste 45 miliarde — cu un 
spor de 2 miliarde față de acest 
an. și o producție agricolă 
de 10,7 miliarde lei. încă de 
pe acum am trecut in toate 
unitățile la ample analize și 
studii, antrenind colective de 
specialiști din cercetare, pro
iectare, învățământ superior și 
producție, specialiști de la Co
mitetul de Stat al Planificării 
in vederea găsirii de noi posi
bilități de reducere a consu
murilor materiale și energe
tice, de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produse
lor. de valorificare superioară 
a tuturor resurselor. ețil •

întregind rezultatele de pînă 
acum, cu sprijinul Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie și sub directa îndru
mare a dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elenă
Ceaușescu, vom extinde cerce
tările științifice și aplicareja 
lor operativă in domenii prio
ritare legate de ridicarea nive
lului tehnic al produselor, re
ducerea consumurilor, valorifi
carea superioară a resurselor 

domenii în care avem incă 
multe de făcut. în acest sens 
avem finalizate cercetările la 
un număr important de mate
rii prime de bază ce se impor
tau pină in prezent, pentru 
care sint asigurate fonduri de 
investiții și în anul viitor, atit 
in instalații de mare capacir 
tate, cit și în instalații de 
micropilot, precum și noi teh
nologii cu consumuri reduse.

In această perioadă de final 
de an și de cincinal, urmărim 
înscrierea în sarcinile și indi-- 
catorii de eficientă, insisting 
pentru aplicarea cu mai multa 
operativitate a avantajelor 
acordului global, aplicarea mă
surilor stabilite in plenarele 
comitetului județean de partid 
pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, pentru 
promovarea mai susținută â 
progresului tehnic, a' exportu
lui, pentru creșterea producti
vității muncii prin mecanizarea 
și automatizarea proceselor de 
producție, mai buna normare 
a muncii, reducerea personalu
lui auxiliar, raționalizarea 
fluxurilor de fabricație și a 
transportului intern.

Doresc să subliniez că și în 
cadrul adunărilor generale de 
partid, al adunărilor generale 
de dezbatere a sarcinilor de 
plan pe anul 1986 s-a constatat 
o atitudine de exigență și răs
pundere, de angajare revolu
ționară a oamenilor muncii 
pentru realizarea exemplară a 
producției anului viitor, cu 
deosebire a exportului, mani- 
festindu-se gindire creatoare, 
inițiative și propuneri concrete 
pentru eliminarea lipsurilor și 
neajunsurilor în gospodărirea 
mijloacelor materiale și finan
ciare, economisirea severă a 
energiei electrice, întărirea or
dinii și disciplinei in toate sec
toarele de activitate. Trebuie 
să arăt deschis că nu toate 
centralele industriale au înțe
les să sprijine unitățile econo
mice în fundamentarea temei
nică și soluționarea probleme
lor ce condiționează realizarea 
în bune condiții a sarcinilor 
pe anul 1986, fapt ce impune 
ca in perioada ce a mai rămas 
din acest an să primim tot 
ajutorul necesar, cu precădere 
la contractarea exportului și 
asigurarea bazei tehnico-ma
teriale.

Permiteți-mi ca, in incheiere, 
să exprim angajamentul Comi
tetului județean de partid 
Timiș de a ne intensifica acti
vitatea politico-organizatorică. 
menită să mobilizeze plenar 
capacitatea creatoare a mase
lor de oameni ai mțincii Ia în
deplinirea exemplară a planu
lui pe anul 1985 .și a celui pe 
anul viitor.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere la proiectul legii privind autoconducerea, 

autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale 

prezentată de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS, viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți ca, din îm

puternicirea guvernului, să prezint 
Marii Adunări Naționale proiectul de 
Lege privind autoconducerea, auto
gestiunea economico-financiară si 
autofinanțarea unităților administra
tiv-teritoriale, document de impor
tanță majoră pentru aplicarea fermă 
a principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar in activitatea orga
nelor locale ale puterii și administra
ției de stat.

Cu sentimente de aleasă mîndrie 
comunistă, patriotică, doresc să re
lev faptul că cea de-a doua sesiune 
a celei de-a IX-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale are loc in a- 
ceastă perioadă in care poporul nos
tru, strîns unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iși mobilizează 
toate energiile, toate forțele creatoa
re pentru încheierea cu rezultate cit 
mai bune a planului pe acest an si pe 
întregul cincinal, pentru trecerea cu 
succes Ia înfăptuirea sarcinilor vii
torului cincinal, strălucit prefigurate 
în documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului nostru.

Ne aflăm încă sub puternica impre
sie a magistralei expuneri prezenta
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, care — prin bogă
ția, valoarea și complexitatea ideilor, 
prin analiza clară și profund realis
tă a marilor înfăptuiri obținute in 
actualul cincinal, a direcțiilor și o- 
biectivelor prioritare privind dezvol
tarea economico-socială a tării in pe
rioada 1986—1990 — constituie un în- 
suflețitor program de muncă, ce des
chide in fata întregului popor ori
zonturi largi de activitate susținută 
pentru construirea socialismului și 
comunismului pe pămintul patriei.

întreaga națiune dă o înaltă apre
ciere rolului determinant al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funda
mentarea științifică a programelor de 
dezvoltare a tării noastre, in elabo
rarea și înfăptuirea politicii, interne 
și externe a partidului și statului, 
în organizarea și conducerea vastei 
opere de edificare a noii orînduiri, 
de înflorire continuă a României so
cialiste. Slujind cu dăruire și abne
gație revoluționară interesele supre
me ale poporului român, cauza socia
lismului si comunismului, secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a impus, tot
odată. in conștiința lumii ca un pro
motor neobosit al luptei pentru pace, 
destindere, dezarmare, securitate. în
țelegere și largă colaborare interna
țională, pentru realizarea aspirațiilor 
de libertate, independentă, de pro
gres ale tuturor națiunilor.

Succesele de însemnătate istori
că obținute în anii de după Congre
sul al IX-lea al partidului, care a 
marcat o nouă epocă în dezvoltarea 
economico-socială a țării, denumită 
cu îndreptățită mîndrie patriotica 
„Epoca Ceaușescu", sînt Indisolubil 
legate de gîndirea înnoitoare si ac
țiunea revoluționară ale secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. personalitate de 
excepție, sub conducerea căruia po
porul nostru a dobindit cele mai de 
seamă realizări din multimilenara sa 
existentă.

Stimați tovarăși,
După cum se cunoaște, activitatea 

consiliilor populare și a comitetelor 
executive, ca organe locale ale pu
terii și administrației de stat, a fost 
temeinic analizată la Congresul al 
III-lea al consiliilor populare, larg 
și reprezentativ forum democratic, 
institutionalizat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Importantele orientări si indicații 
cuprinse in cuvintarea rostită de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la Congresul consiliilor populare

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 
la Legea privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară 

și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale 
prezentat de tovarășul IOACHIM MOGA, 

președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat
Huit stimate și iubite tovarășe 
colae Ceaușescu,
secretar general al partidului, 
Președinte al Republicii Socialiste 
imânia.
Mult stimată tovarășă Elena 
iaușescu,
stimați tovarăși deputați.
Comisia pentru consiliile populare 

și administrația de stat. Comisia 
pentru industrie și activitatea eco
nomico-financiară și Comisia con
stituțională și juridică ale Marii 
Adunări Naționale apreciază că pre
vederile proiectului Legii privind 
autoconducerea, autogestiunea econo
mico-financiară și autofinanțarea u- 
nităților administrativ-teritoriale con
stituie un act normativ de o deose
bită importantă pentru conducerea, 
organizarea și dezvoltarea econo
mico-socială a unităților administra
tiv-teritoriale, au menirea de a pune 
de acord cadrul legislativ cu cerin
țele unei calități noi, superioare, 
și în acest domeniu de activitate.

Dind o înaltă apreciere contribu
ției deosebite a secretarului general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din inițiativa și 
sub conducerea directă a căruia a 
fost elaborat proiectul de lege, co
misiile constată, totodată, că regle
mentarea aflată în dezbatere se în
scrie pe coordonatele fundamentale 
ale măsurilor luate în țara noastră 
de conducerea de partid și de stat, 
de lărgire și creștere a rolului or
ganelor locale in buna organizare, 
conducere și desfășurare a intregii 
activități in unitățile administrativ- 
teritoriale in care ele au fost alese 
și iși desfășoară activitatea.

Comisiile apreciază că lărgirea 
atribuțiilor stabilite în proiectul de 
lege pentru consiliile populare este 

stau la baza întregii activități pe 
care aceste reprezentative și demo
cratice organe locale ale puterii de 
stat, deputății, toți cetățenii o des
fășoară pentru înfăptuirea. în condi
ții cit mai bune, a planurilor de dez
voltare economico-socială in profil 
teritorial, ce asigură ridicarea conti
nuă a tuturor județelor, zonelor si 
localităților patriei, in concordantă 
cu obiectivele Congresului al XIII- 
lea și cu Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

In temeiul hotăririlor de partid și 
al legilor tării, consiliilor populare le 
revin sarcini de mare răspundere 
privind : creșterea eficientei activi
tății tuturor unităților economice, in
diferent de subordonare, reducerea 
cheltuielilor materiale și obținerea 
de beneficii. întărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă, dezvoltarea inten
sivă a agriculturii și înfăptuirea pro
gramului de sistematizare a terito
riului, dezvoltarea prestărilor de ser
vicii. a industriei mici, folosirea cu 
eficiență maximă a resurselor locale 
energetice, de materii prime și ma
teriale, punerea in valoare a resur
selor neconvenționale de energie, re
cuperarea integrală a materiilor pri
me și a materialelor refolosibile.

în acest context se înscriu, ca pro
bleme prioritare, si răspunderile ce 
revin organelor locale de stat cu pri
vire la înfăptuirea autoconducerii. 
autogestiunii economico-financiare și 
autofinanțării unităților adminis
trativ-teritoriale, care reprezin
tă, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „o perspectivă și 
un cadru minunat pentru crearea 
condițiilor înfăptuirii principiilor co
muniste in societatea noastră".

Doresc să relev, in mod deosebit, 
că proiectul de lege supus dezbaterii 
și adoptării forului suprem legislativ 
al tării a fost elaborat din inițiativa 
și sub îndrumarea directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, ale cărui prețioase indica
ții și orientări stau la baza măsuri
lor cuprinse in acest act. care se con
stituie parte integrantă a mecanismu
lui economico-financiar in continuă 
perfecționare.

în deplină concordanță cu princi
piile democrației noastre socialiste, 
proiectul de lege a fost supus unor 
largi dezbateri în adunările cetățe
nești, în conferințele județene ale 
deputaților și in cadrul celui de-al 
III-lea Congres al consiliilor popu
lare. Cu acest prilej, numeroși cetă
țeni și deputați și-au exprimat acor
dul față de reglementările propuse, 
subliniind că ele reflectă preocupa
rea constantă a conducerii partidu
lui și a statului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea activității consiliilor 
populare și pentru creșterea partici
pării cetățenilor la dezvoltarea și 
autogospodărirea localităților în care 
trăiesc și muncesc. Ca urmare, pro
iectul de lege, pe care-1 supunem 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale. a fost completat pe baza pro
punerilor și sugestiilor făcute de ce
tățeni.

Potrivit indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
glementările propuse pun accentul 
pe sarcinile ce revin consiliilor 
populare in elaborarea și înfăptui
rea planurilor de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial, în 
îndrumarea, organizarea și în con
trolul îndeplinirii planului de către 
toate unitățile din teritoriu, indife
rent de subordonarea acestora.

In aplicarea cerințelor noului me
canism economico-financiar și in 
condițiile autofinanțării integrale a 
fiecărei unități administrativ-terito
riale. prin proiect se statornicește ca 
principiu de bază obligația consilii
lor populare de a-și îndeplini sar
cinile ce le revin în domeniile eco
nomic, social-cultural, edilitar-gos- 
podăresc, pe seama veniturilor pro
prii, concomitent cif creșterea con
tribuției lor Ia constituirea mijloa
celor financiare necesare dezvoltării 
generale a societății, progresului în

de natură să determine aceste or
gane ca. împreună cu toți factorii 
implicați, cu toți cetățenii, să acțio
neze cu dăruire și răspundere pen
tru buna gospodărire și dezvoltare a 
fiecărei localități, pentru asigurarea 
unor condiții de viață și de muncă, 
de tnvățămînt, cultură și sănătate 
cit mai bune pentru toți fiii patriei.

Noua reglementare analizată de 
comisiile permanente asigură condi
țiile necesare de manifestare a spiri
tului gospodăresc, a inițiativei ma
selor de cetățeni la descoperirea și 
valorificarea cit mai completă a tu
turor resurselor locale, utilizarea 
cit mai judicioasă și cu maximum 
de randament a mijloacelor proprii, 
materiale și bănești, destinate dez
voltării armonioase, economico-so- 
ciale și înfrumusețării tuturor loca
lităților, în concordanță cu princi
piile noului mecanism economico- 
financiar, contribuind astfel la în
tărirea autoconducerii, autogestiu
nii și autofinanțării tuturor unită
ților administrativ teritoriale.

In dezbaterile care au avut loc în 
comisii s-a apreciat că, prin preve
derile sale, proiectul de lege vizea
ză înțelegerea mai profundă de că
tre organele locale a răspunderilor ce 
le revin pentru realizarea de către 
toate unitățile economice din raza 
lor teritorială a sarcinilor de dezvol
tare economico-socială in profil te
ritorial. in concordantă strictă cu 
prevederile planului național unic, 
pentru creșterea continuă a eficien
ței economice, a veniturilor și bene
ficiilor, asigurind pe această cale 
participarea lor intr-o măsură cit 
mai largă la creșterea fondului de 
dezvoltare generală a întregii socie
tăți, acoperirea tuturor cheltuielilor 
din venituri proprii, autofinanțarea 
integrală a fiecărei comune, oraș, 
municipiu și județ. 

tregii economii naționale. Instru
mentul principal prin care se asi
gură echilibrul financiar îl consti
tuie bugetul de venituri și cheltuieli 
al fiecărei unități administrativ-teri
toriale, de la comună pînă la județ, 
întocmit in strinsă corelare cu pla
nul de dezvoltare economico-socială.

în spiritul exigențelor exprimate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., re
glementările propuse asigură o mai 
judicioasă repartizare a veniturilor 
și cheltuielilor intre bugetele locale 
și bugetul republican, precizează 
sursele de venituri ale bugetelor 
unităților administrativ-teritoriale și 
stabilește obligațiile ce revin uni
tăților economice de stat și coope
ratiste, precum și populației de a 
contribui la formarea veniturilor 
proprii ale bugetelor respective. Ast
fel. se stabilește că din bugetele uni
tăților administrativ-teritoriale se 
finanțează, în concordanță cu pre
vederile de plan, obiective și acțiuni 
economice, social-culturale, cheltuieli 
privind gospodăria comunală, func
ționarea organelor locale ale puterii 
și administrației de stat și alte chel
tuieli necesare pe plan local.

De asemenea, în deplină concor
dantă cu politica partidului și sta
tului nostru de ridicare continuă a 
nivelului de trai material și spirițual 
al tuturor oamenilor muncii, proiec
tul prevede finanțarea din bugetul 
republican a unor categorii impor
tante de cheltuieli cu caracter social.

Beneficiind din plin de îmbunătă
țirile aduse permanent condițiilor de 
muncă și. de viață din localitățile in 
care trăiesc, o contribuție importan
tă in înfăptuirea principiilor auto
conducerii și autofinanțării urmea
ză să aibă și cetățenii care, în spi
ritul prevederilor proiectului de lege, 
trebuie să participe activ la auto
gospodărirea și la dezvoltarea tutu
ror orașelor și comunelor patriei 
noastre.

In proiect sînt stabilite condițiile 
de participare a locuitorilor din co
mune, orașe și municipii, precum și 
a unităților economice la efectuarea 
unor lucrări și obiective de interes 
obștesc. Astfel, se prevede că depu
tății, comisiile permanente ale con
siliilor populare, unitățile socialiste 
și organizațiile obștești ori cetățe
nii pot să facă propuneri de a se 
efectua anumite lucrări prin contri
buție bănească și in muncă a popu
lației. Propunerile sînt analizate de 
adunarea locuitorilor din fiecare cir
cumscripție electorală și de adună
rile cetățenilor ce se organizează in 
comune, orașe și municipii, care se 
pronunță asupra acestora, stabilind 
concret contribuția bănească pe fie
care familie, precum și volumul fi
zic de lucrări ce urmează a fi efec
tuate de fiecare locuitor apt de 
muncă.
. Ținind seama de cerințele satis
facerii în tot mai bune condiții a 
necesităților populației, prin proiec
tul de lege se asigură lărgirea gamei 
lucrărilor de interes obștesc ce pot 
fi executate prin contribuția locui
torilor, dintre care menționăm : con
struirea, amenajarea sau repararea 
de școli, cămine culturale, case de 
cultură, unități medicale și de asis
tență socială, microcentrale elec
trice, capacități de producție ale in
dustriei mici, piețe agroalimentare ; 
lucrări de alimentare cu apă. inclu
siv funciare, precum și alte lucrări 
necesare bunei gospodăriri a locali
tăților.

Avind ferma convingere că pro
iectul de lege corespunde pe deplin 
politicii partidului și statului nostru 
de creștere continuă a puterii eco
nomice a unităților administrativ-te
ritoriale și a nivelului de trai al 
populației, că el asigură cadrul or
ganizatoric și juridic necesar per
fecționării activității consiliilor 
populare in conducerea vieții econo
mice și sociale pe plan local, pe fon
dul participării largi a cetățenilor, 
în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari, la dezvolta
rea și înflorirea tuturor localităților, 
vă rog, stimați tovarăși deputați, 
să-l învestiți cu putere de lege.

Comisiile subliniază, totodată, im
portanța deosebită a dispozițiilor din 
proiectul de lege referitoare la par
ticiparea cetățenilor, cu bani și în 
muncă, la realizarea unor obiecti
ve social-culturale, economice, urba
nistice și edilitar-gospodărești, con
tribuind .astfel la perfecționarea re
lațiilor reciproce dintre societate, 
unitățile administrativ-teritoriale și 
cetățeni, în vederea armonizării și 
pe această cale a intereselor intregii 
societăți cu cele de grup și indivi
duale. principiu promovat cu con
secvență de partidul și statul nos
tru.

Supus unei ample dezbateri’ pu
blice, proiectul de lege a întrunit 
adeziunea cetățenilor patriei noastre, 
exprimată prin scrisorile adresate 
Marii Adunări Naționale, făcîndu-se, 
totodată, și unele propuneri de 
perfecționare a unor prevederi, care 
au fost analizate de comisiile per
manente de specialitate și luate în 
considerare la definitivarea proiec
tului de lege.

Exprimîndu-șî convingerea că 
noua reglementare aflată în dezba
tere este de natură să determine 
mobilizarea într-o măsură și mai 
mare a inițiativei și spiritului gos
podăresc ale organelor administra
tiv-teritoriale, a energiilor creatoa
re ale tuturor cetățenilor patriei 
noastre in vederea punerii în va
loare mai depline și mai eficiente a 
resurselor locale, valorificării cu 
randament sporit și la un înalt nivel 
a potențialului productiv de care 
dispun unitățile economice, gospo
dăririi. dezvoltării și înfrumusețării 
fiecărei localități, comisiile perma
nente avizează favorabil, in unani
mitate, proiectul de lege și propun 
Marii Adunări Naționale adoptarea 
lui.

Din cuvîntul participanților la dezbateri
în cuvîntul său, deputatul Ți-qiqp 

Gîrba a spus : Trăim sub puterni
ca impresie a strălucitei ex
puneri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia plenara Comi
tetului Central al partidului, care a 
jalonat cu clarviziune științifică și 
înaltă responsabilitate revoluționară 
orientările și direcțiile de acțiune în 
anul viitor — primul an al cinci
nalului 1986—1990 — confirmind încă 
o dată preocuparea constantă a con
ducătorului iubit al partidului și sta
tului nostru pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea, contribuția sa la soluțio
narea constructivă a problemelor 
cardinale ale lumii contemporane, 
pentru înfăptuirea idealurilor de li
bertate, independență și demnitate 
națională, de progres și pace pe pla
neta noastră.

Proiectul de Lege privind autocon
ducerea, autogestiunea economico- 
financiară și autofinanțarea unități
lor administrativ-teritoriale, supus 
dezbaterii, reflectă gindirea profund 
originală și orientările de excepțio
nală valoare teoretică și practică ale 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în- 
scriindu-se pe coordonatele politicii 
partidului și statului nostru de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că și pe cuprinsul județului Su
ceava proiectul de lege a făcut 
obiectul unor ample dezbateri în 
adunările cetățenești, prilej cu care 
s-a insistat asupra necesității partici
pării populației la dezvoltarea cu 
forțe proprii a localităților, aceasta 
decurgind din faptul că statul finan
țează de la buget realizarea unor 
importante obiective economico-so- 
ciale destinate ridicării calității vie
ții, efort la care este firesc să con
tribuie întregul popor.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că adoptarea, in unanimitate, de 
către Adunarea Generală a O.N.U., 
a apelului solemn al României, către 
statele aflate in conflict, de înce
tare a acțiunilor armate — document 
ce constituie o nouă inițiativă de 
pace a țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — demonstrează, 
o dată in plus, trăsăturile definitorii 
ale politicii externe românești, prin
cipialitatea, originalitatea, realismul 
cu care sînt slujite interesele supre
me ale poporului român, cauza în
țelegerii, colaborării și păcii pe 
planeta noastră și a exprimat totala 
adeziune față de Apelul adresat de 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, către se
cretarul general al al C.C. al P.C.U.S. 
și președintele Statelor Unite, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și 
reducerea armelor de orice fel, pen
tru eliberarea omenirii de coșmarul 
unui război nimicitor.

Declarîndu-se de acord cu pro
iectul legii supus dezbaterii, vorbi
torul s-a angajat, în numele tuturor 
locuitorilor județului Suceava, să 
îndeplinească neabătut orientări
le ' formulate de tovarășul 
Nicolae .Ceaușescu în magistrala ex
punere de la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, .să 
Înlăture toate neajunsurile și lipsu
rile manifestate, să acționeze în spi
rit revoluționar pentru încheierea în 
bune condiții a actualului cincinal, 
pentru crearea premiselor îndepli
nirii cu succes a mărețelor obiective 
trasate de cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

îmi îndeplinesc o îndatorire de 
conștiință subliniind rolul decisiv al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea și înfăptuirea strate
giei dezvoltării economice și sociale 
a țării, edificarea cu succes a mă
reței opere de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism, a spus în cuvîntul său depu
tatul Deceba! Urdea.

în cpncepția partidului nostru, per
fecționarea activității consiliilor 
populare — ca organe locale demo
cratice ale puterii de stat — in 
conducerea intregii activități econo- 
mico-sociale, pentru buna gospodă
rire și folosirea eficientă a mijloa
celor materiale și financiare, spo
rirea continuă a veniturilor proprii, 
reprezintă o componentă esențială a 
vastului proces de conducere știin
țifică, in profil teritorial, a tuturor 
sectoarelor de activitate.

Doresc să subliniez că de apli
carea prevederilor Legii privind auto
conducerea. autogestiunea economi
co-financiară și autofinanțarea uni
tăților administrativ-teritoriale vor 
beneficia toți cetățenii, toți locuitorii 
fiecărei comune, oraș și municipiu.

Prevederile proiectului de lege a- 
sigură participarea tuturor cetățeni
lor la adoptarea și înfăptuirea hotări
rilor privind dezvoltarea unităților 
administrativ-teritoriale, stimularea 
inițiativei acestora la înfăptuirea 
prevederilor de plan și a programe
lor de autoconducere și autoaprovi- 
zionare teritorială.

Aplicarea măsurilor prevăzute în 
proiectul de lege implică, așa cum 
ne-a cerut și la recenta ple
nară a Comitetului Central, in 
magistrala sa expunere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sporirea conside
rabilă a răspunderii organelor finan
ciare locale din întreprinderi, centra
le. ministere, precum și a băncilor și 
Ministerului Finanțelor. Vom acțio
na cu înaltă răspundere și exigență, 
vom întări controlul financiar-bancar 
pentru introducerea unui regim sever 
de economii, eliminarea oricărei for
me de risipă, diminuarea normelor 
de consumuri de materiale, combusti
bil și energie, folosirea cu spirit gos
podăresc a bazei materiale din fie
care județ și unitate economică. Asi
gurăm Marea Adunare Națională că 
toți cei care ne desfășurăm activita
tea pentru înfăptuirea politicii finan
ciare a statului vom acționa cu hotă- 
rire și devotament pentru aplicarea 
fermă a mecanismului economico-fi
nanciar in unitățile administrativ- 
teritoriale, pentru așezarea intregii 
activități pe principiile economice 
ale rentabilității, ale unei înalte efi
ciente.

Exprim din toată inima, a spus în 
încheiere vorbitorul, acordul deplin 
cu vibrantul apel adresat de Marea 
Adunare Națională secretarului gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorba- 
clov și președintelui Statelor Unite 
ale Americii. Ronald Reagan, de a 
face totul ca intilnirea de la Geneva 
să ducă la înțelegeri corespunzătoa
re intereselor și așteptării popoare
lor.

Deputata Aurica Petrescu a 
subliniat că proiectul Legii privind 
autoconducerea, autogestiunea eco
nomico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale, 
elaborat cu contribuția nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilus

trează pregnant Justețea și realismul 
politicii științifice a partidului nos
tru, de ridicare neîntreruptă a nive
lului de trai material și spiritual al 
intregului popor.

Acționind în spiritul hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, al indicațiilor și orientărilor 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — a arătat 
vorbitoarea — am situat în centrul 
preocupărilor noastre aplicarea cu 
fermitate a principiilor autoconduce
rii și autogestiunii, afirmarea plena
ră a inițiativei creatoare a oameni
lor muncii de la orașe și sate, gos
podărirea rațională, cu simț de răs
pundere, a resurselor materiale, fi
nanciare și umane, creșterea eficien
tei economice și sociale în toate do
meniile de activitate.

în strinsă concordanță cu prevede
rile noii legi, bugetul Consiliului 
popular județean Argeș pe anul 1986 
însumează o seamă de acțiuni pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane, atragerea mase
lor de cetățeni la mai buna gospo
dărire și Înfrumusețare a localităților.

Conștienți de răspunderile ce revin 
consiliilor populare in înfăptuirea 
programelor de autogestiune. auto
conducere și autofinanțare, în nu
mele oamenilor muncii din județul 
Argeș, mă declar de acord cu preve
derile noului proiect de lege și asi
gur conducerea de partid și de stat, 
pe tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
in spiritul înaltelor exigențe for
mulate la recenta plenară a Comite
tului Central, pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

In încheiere, subliniind însemnă
tatea apelului adoptat, vorbitoarea a 
arătat că ,toți cei ce trăiesc și mun
cesc în județul Argeș sprijină din 
toată inima înflăcărată chemare la 
pace și înțelegere intre popoare cu
prinsă în apelul adresat de M.A.N. 
secretarului general al Comitetului 
Central al P.C.U.S. și președintelui 
S.U.A.

Luînd cuvîntul, deputata f)QfȚ|Q. 
kos Magdalena a arătat că in 
cadrul amplului proces de traducere 
în viață a principiilor autoconduce
rii și autogestiunii economico-fi
nanciare, proces inițiat și pro
movat cu consecvență de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un loc de primă 
importanță îl ocupă trecerea la auto
finanțare a unităților administrativ- 
teritoriale. A fost subliniat faptul că 
proiectul de lege supus dezbaterii 
Marii Adunări Naționale asigură 
perfecționarea cadrului legislativ al 
activității consiliilor populare, pre
cizează cu claritate răspunderile 
acestora în conducerea întregii vieți 
economico-sociale, creînd condiții 
superioare de participare a fiecărui 
cetățean la dezvoltarea multilaterală 
a localităților in care trăiesc și mun
cesc.

Experiența celor 34 de unități ad
ministrativ-teritoriale ale județului 
Harghita, care se autofinanțează in 
prezent, este o dovadă elocventă, 
convingătoare a faptului că prevede
rile legii pot fi înfăptuite integral 
de către toate consiliile populare.

în continuare, vorbitoarea a spus : 
Adoptarea de către Marea Adunare 
Națională a acestui act normativ 
materializează strălucit adevărul ex
primat de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
socialismul se construiește cu po
porul și pentru popor, că esența 
grandioasei opere înfăptuite de 
poporul român, sub conducerea parti
dului comunist, constă in creșterea 
necontenită a nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor locuito
rilor României socialiste.

Răspunzînd însuflețitoarelor dum
neavoastră îndemnuri, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, formu
late în strălucita expunere la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral, oamenii muncii din județul 
Harghita se angajează să acționeze 
cu avint revoluționar și înaltă dă
ruire patriotică pentru a îndeplini în 
cele mai bune condiții prevederile 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Folosesc minunatul prilej de a-mi 
exprima de la inalta tribună a Marii 
Adunări Naționale adeziunea fier
binte la apelul pe care înal
tul for legislativ al Republicii So
cialiste România l-a adresat secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S. și 
președintelui S.U.A., pentru ca la 
apropiata intilnire la nivel inalt de 
la Geneva să se realizeze un acord 
asupra incetării înarmării, opririi 
militarizării spațiului cosmic, pentru 
triumful dreptului suprem al ome
nirii la viață. Susținem din inimă 
această nouă acțiune de pace a 
României, a strălucitului ei expo
nent, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui neobosită activitate este pusă 
in slujba mărețelor idealuri de co
laborare între toate națiunile lumii, 
progresului și bunăstării celor ce 
muncesc.

Proiectul Legii privind autocondu
cerea, autogestiunea economico-fi
nanciară și autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale reflectă încă 
o dată, cu putere și convingere, pre
ocuparea statornică a partidului și sta
tului, personal a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea și înflorirea con
tinuă a localităților patriei, pentru 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a intregului nostru popor, a 
spus in cuvîntul său deputatul 

Sintem pe deplin con-Spătărelu.
știenți că aplicarea în practică a noii 
legi pe care o vom vota astăzi va 
însemna ridicarea pe trepte superi
oare a intregii activități a consili
ilor populare, creșterea responsabili
tății lor in dezvoltarea ‘continuă a 
forțelor de producție și a economiei 
locale.

Urmind cu consecvență indicațiile 
și orientările dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a munci mai bine și mai eficient, 
lucrătorii ogoarelor cooperativei din 
Gheorghe Doja, ca de altfel toți ia- 
lomițenii, au acționat cu abnegație 
și dăruire pentru realizarea la timp 
șl de bună calitate a lucrărilor agri
cole.

Pornind de la marile sarcini ce re
vin agriculturii in anul 1986, in spi
ritul prețioaselor orientări și sarcini 
date de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a Comitetului 
Central, vom analiza cu toată răs
punderea neajunsurile ce s-au mani
festat și vom stabili măsuri concrete 
pentru pregătirea temeinică a noului 
an agricol.

Proiectul de lege privind autocon
ducerea, autogestiunea economico- 
financiară și autofinanțarea unități
lor administrativ-teritoriale, care a 

fost dezbătut de întregul nostru 
popor, va stimula și mai mult ini
țiativa cetățenilor pentru utilizarea 
cu înaltă răspundere a mijloacelor 
materiale și bănești, participarea lo
cuitorilor la gospodărirea și înfru
musețarea localităților, la efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc in 
comună.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Vă rog să-mi permiteți să asigur 
Marea Adunare Națională, pe dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în 
spiritul exigențelor formulate de 
dumneavoastră la plenara Comite
tului Central, ne vom mobiliza toate 
forțele, întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a obiectivelor și 
sarcinilor ce ne revin, sporind și mai 
mult contribuția noastră, a ialomițe- 
nilor, Ia dezvoltarea și înflorirea tot 
mai puternică a României socialiste.

Politica științifică, clarvăzătoa
re și profund realistă a parti
dului și statului, al cărei ini
țiator și promotor neobosit este 

.tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălu
citul conducător al partidului și sta
tului nostru, personalitate proemi
nentă a vieții politice contemporane, 
a rodit din plin și pe meleagurile 
vîlcene, unde in ultimele două de
cenii s-au creat condiții minunate 
pentru dezvoltarea economico-socia
lă a fiecărei localități, pentru pu
nerea în valoare a resurselor locale 
de materii prime, materiale și forță 
de muncă, pentru ridicarea continuă 
a bunăstării tuturor locuitorilor, a 
spus in cuvîntul său deputata Ve
nerica Patru.

Ca expresie a largului democra
tism ce caracterizează societatea 
noastră socialistă, oamenii muncii 
din județul Vîlcea, asemenea între
gului popor, au dezbătut cu deosebit 
interes proiectul de Lege privind au
toconducerea. autogestiunea econo
mico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale, 
document de excepțională însemnă
tate pentru înflorirea pe mai depar
te a tuturor zonelor patriei, a fiecă
rei localități.

Exprimindu-și, in numele tuturor 
locuitorilor județului, acordul deplin 
fată de prevederile acestui important 
act normativ supus dezbaterii și a- 
probării Marii Adunări Naționale, 
vorbitoarea a spus :

In strinsă concordantă cu prevede
rile noii legi, vom pune un accent 
mai puternic pe extinderea acțiunilor 
de cooperare in producție cu între
prinderile din industria republicană, 
lărgirea gamei și rețelei prestărilor 
de servicii în toate localitățile, în
deosebi în domeniile reparațiilor și 
întreținerii bunurilor de folosință în
delungată, construcțiilor, turismului, 
agrementului, autoservice, sporirea 
numărului de ateliere pentru prelu
crarea pe plan local a pieilor și blă
nurilor. de cojocărie. tricotaje si al
tele. Vom spori substanțial contribu
ția industriei mici la export, prin re
alizarea unor sortimente diversifica
te de articole de artă populară și ar
tizanat și a altor produse ce asigură 
un grad superior de prelucrare a 
resurselor materiale. v

în spiritul prevederilor legii, al 
înaltelor exigente formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu in magis
trala expunere rostită la recenta ple
nară a Comitetului Central, toate or
ganele locale ale puterii și adminis
trației de stat din județul Vilcea vor 
acționa cu fermitate pentru înfăptui
rea sarcinilor majore ce stau in fața 
noastră, pentru întărirea autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. pentru spori
rea continuă a veniturilor proprii, 
gospodărirea și dezvoltarea fiecărei 
unități administrativ-teritoriale, an- 
trenind toți deputății, toți cetățenii 
la soluționarea problemelor majore 
ale activității economico-sociale.

Permiteți-mi să exprim, a spus în 
încheiere, vorbitoarea, deplina ade
ziune la Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia adresat secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S. și președintelui 
S.U.A., document ce dă o vibrantă 
expresie voinței și aspirațiilor de 
pace ale poporului nostru, dorinței 
ca apropiata intilnire sovieto-ameri- 
cană de la Geneva să ducă la înțe
legeri corespunzătoare intereselor și 
așteptării popoarelor din întreaga 
lume, politicii de pace, dezarmare și 
colaborare internațională.

In cuvîntul său, deputata /XuriCCS 
a subliniat că proiecSpătărelu

tul de Lege privind autoconducerea, 
autogestiunea economico-financiară 
și autofinanțarea unităților adminis
trativ-teritoriale deschide noi per
spective dezvoltării și înfloririi pa
triei noastre socialiste. Marile reali
zări obținute de poporul nostru în 
ultimii 20 de ani și perspectivele ce 
se deschid — a spus vorbitoarea — 
au la bază gindirea cutezătoare, no
vatoare, activitatea neobosită a cti
torului României moderne, strălucit 
conducător de partid și de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, revolu
ționarul care, cu deosebită clarviziu
ne științifică, a trasat obiectivele 
dezvoltării multilaterale a tării, pre- 
figurînd ascensiunea continuă a so
cietății românești pe calea progre
sului și civilizației, a creșterii nive
lului de trai material și spiritual al 
poporului.

înfăptuind neabătut politica parti
dului și statului nostru, consiliile 
populare din județul Constanta au 
desfășurat, sub conducerea organe
lor de partid, o intensă activitate 
politico-organizatorică in rindurile 
oamenilor muncii, ale tuturor locui
torilor județului în vederea aplică
rii principiilor autoconducerii, auto
gestiunii și autofinanțării.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la comuna Ovidiu, unde iși des
fășoară activitatea, arătînd că aceas
ta se autofinanțează de peste 10 
ani, reușind ca, pe lingă acoperirea 
cheltuielilor proprii, să înregistreze 
depășiri substanțiale ale veniturilor. 
Sintem însă conștienți că nu am fă
cut totul pentru întărirea autocon- 
ducerlt și autogestiunii. Acționind 
în spiritul prevederilor noii legi, 
consiliul popular va asigura folosi
rea cu maximă eficiență a mijloace
lor materiale și bănești, creșterea 
permanentă a rentabilității și spo
rirea veniturilor proprii, participarea 
în mai mare măsură a populației la 
dezvoltarea și înfrumusețarea loca
lității. 

Exprimîndu-mi deplinul acord 
față de proiectul de Lege privind au
toconducerea economico-financiară, 
autogestiunea și autofinanțarea uni
tăților administrativ-teritoriale, mă 
angajez, in numele cetățenilor co
munei Ovidiu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru transpunerea in 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Permiteți-mi să folosesc acest pri
lej pentru a exprima mîndria pa

triotică a tuturor celor care muncesc 
și trăiesc in județul Constanța față 
de strălucitele acțiuni de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
cretizate, la puțin timp de la apelul 
soțemn adresat Organizației Națiu
nilor Unite, prin Apelul Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socia
liste România adresat secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame
ricii, dind astfel glas voinței șl aspi
rațiilor de pace ale poporului român.

In cuvîntul său, deputatul |oan 
Jnceu a spus : Dezbaterea publică 
a proiectului de Lege privind auto
conducerea, autogestiunea econo
mico-financiară și autofinanțarea 
unităților adm in istra ti v-teri toriale, 
elaborat sub îndrumarea directă a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustrează profun
dul democratism al societății noas
tre, participarea largă și responsabi
lă a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea intregii activități econo
mico-sociale.

Proiectul actului normativ supus 
dezbaterii pune în evidență esența 
umanistă a politicii partidului și 
statului nostru, al cărei strălucit și 
înțelept promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele erou al 
națiunii noastre socialiste, consec
vent militant revoluționar, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane. Prevederile legii se înscriu 
în ansamblul măsurilor privind per
fecționarea conducerii și organiză
rii activității economico-sociale, 
creșterea rolului și atribuțiilor con
siliilor populare in etapa actuală.

In spiritul sarcinilor trasate de 
conducerea partidului organelor lo
cale ale puterii și administrației de 
stat, al hotăririlor celui de-aj III-lea 
Congres al consiliilor populare, în 
județul Covasna am situat in cen
trul preocupărilor noastre folosirea 
deplină și complexă a tuturor re
surselor locale, in scopul realizării 
întocmai a programelor de autocon
ducere, autogestiune și autofinan
țare integrală a unităților adminis
trativ-teritoriale.

Am acordat o atenție deosebită 
creării și dezvoltării in fiecare lo
calitate a unei puternice baze mate
riale, care să folosească în mai bune 
condiții resursele locale de materii 
prime, materiale și forța de muncă, 
să conducă la satisfacerea nevoilor 
economiei județului, a cerințelor 
locuitorilor, să sporească veniturile 
proprii ale bugetelor locale — con
diție esențială a asigurării autocon
ducerii și autofinanțării teritoriale.

în spiritul înaltelor exigențe cu
prinse în magistrala expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, vom acționa pen
tru ridicarea autoconducerii și auto
finanțării la nivelul cerințelor ac
tualei etape de dezvoltare econo
mico-socială a patriei, pentru per
fecționarea continuă a stilului și 
metodelor noastre de muncă, pentru 
întronarea spiritului revoluționar, 
combativ în activitatea tuturor or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat.

Actul normativ pe care sintem 
chemați să-l. adoptăm, -rr Legea pri
vind autoconducerea, autogestiunea 
economico-financiară și autofinan
țarea unităților administrativ-terito
riale — oferă un cadru larg demo
cratic al mobilizării tuturor cetățe
nilor atît la adoptarea hotăririlor, 
cit și la munca de realizare a lor 
practică, a tuturor sarcinilor planu
lui în profil teritorial.

în numele oamenilor muncii din 
județul Covasna, îmi exprim adeziu
nea totală Ia Apelul adresat 
azi de Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov. și președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, document 
care reflectă înflăcărată dorință de 
pace a poporului nostru. Salutăm 
in această inițiativă, care poartă 
amprenta gîndirii politice â tovară
șului Nicolae Ceaușescu; o nouă 
contribuție de mare însemnătate la 
politica de destindere, la îmbunătă
țirea situației internațională.

Luînd cuvîntul, deputata pruSina 
Tasmău a spus • Proiectui de iese 
privind autoconducerea, autogestiu
nea economico-financiară și autofi
nanțarea unităților administrativ-te
ritoriale, supus dezbaterii, este în 
deplin acord cu sarcinile stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
și exprimă concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind perfec
ționarea continuă a conducerii și' or
ganizării activității economico-socia 
le în toate domeniile, corespunzătc 
etapei actuale de dezvoltare a soci, 
tații noastre socialiste.

Profundul umanism ce carac' 
rizează societatea noastră, gr 
statornică a tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru conți 
creștere a nivelului de trai mate 
și spiritual al poporului au dete 
nat un mare efort de investii 
vederea realizării unor impor 
obiective cu caracter social-cu! 
și în special a unui mare voii 
construcții de, locuințe, ceea 
condus la schimbarea radicală 
fățișării localităților patriei r

In spiritul prevederilor leg 
siliile populare trebuie să a 
cu mai multă răspundere și 
ță pentru atragerea tuturor 
rilor orașelor și satelor la i 
rea obligațiilor cetățenești 
vin, la păstrarea și imbogă 
trei edilitar-gospodărești, 
cu mari eforturi. Iată de c 
de lege prevede, pe bun; 
obligația cetățenilor de 
contribuția în muncă și 1 
lizarea unor obiective so< 
le, economice, urbanistic 
gospodărești, de apărar 
rare a fondului funciar 
rațională a surselor dc 
terul profund democra 
tului de lege este ilusi 
vederile ce- conferă a< 
țenești dreptul de dec 
crărilor ce se preconi 
lizate, precum și as 
contribuției fiecărui

Aplicarea principi' 
canism economico-fi 
rea autoconducerii 
localităților sporesc 
siliilor populare i 
tregii activități eci 
asigură punerea i 
zarea cu mult rr 
a resurselor mat- 
care dispunem.

Sintem conștie'’ 
varășe Nicolae <r 
ritul înaltelor 
le-ați formulat! 
nere la recenta; 
lui Central aiJ" 
să înlăturăm a 
s-au mai maț,e 
noastră, să nfj 
munca in unul 
ritonale. să
(Continuare
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și metodele de muncă, să conlucrăm 
mai eficient cu, deputății, comisiile 
permanente și comitetele de cetă
țeni, cu întregul activ obștesc din 
sectorul 4 al Capitalei.

Asigurăm sesiunea Marii Adunări 
Naționale, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sintem hotăriți să acționăm cu 
toată fermitatea in vederea încheie
rii cu succes a actualului cincinal și 
asigurării condițiilor optime pentru 
Înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite pentru cincinalul 1986—1990.

Pentru toate acestea avem ne
voie de pace, de liniște. Apelul 
pe care Marea Adunare Națională 
îl adresează astăzi secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice șl președintelui Statelor 
Unite ale Americll este încă o ma
nifestare viguroasă a dorinței de 
pace a poporului nostru, a spus, în 
încheiere, vorbitoarea.

In cuvintul său, deputatul pj’nu 
Dlâgan a ara*’a*' ca dezbaterea 
proiectului Legii privind înfăptuirea 
autoconducerii. autogestiunii econo- 
mico-financiare și autofinanțării uni
tăților administrativ-teritoriale ilus
trează incă o dată preocupa
rea constantă a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. distinsă persona
litate care luminează gindul. con
știința și istoria românilor, pentru 
viitorul de aur al patriei.

Puternic mobilizate de îndemnuri
le, de exigentele revoluționare cu
prinse in strălucita cuvintare la Ple
nara C.C. al partidului, organizațiile 
de tineret de pe întreg cuprinsul pa
triei. toți tinerii țării se angajează să 
transpună in fapte de muncă 
avintată îndemnurile secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind necesita
tea îndeplinirii ritmice a sarcinilor 
de plan in toate domeniile de acti
vitate, întăririi spiritului de ordine 
și disciplină, a spiritului gospodăresc, 
organizării cit mai bune a întregii 
munci.

în continuare, vorbitorul a subli
niat :

Vom dovedi prin noi fapte de mun
că că tinerii au înțeles temeiurile le
gii pe care o dezbatem, desprinzind 
din spiritul ei necesitatea de a acțio
na hotărit pentru a se pune capăt ri
sipei și neglijentei, luptind pentru 
instaurarea unui climat de ordine și 
disciplină in fiecare unitate adminis- 
trativ-teritorială, obligația de ' a si
tua mai presus de orice interesele ge
nerale ale statului, ale poporului, 
chezășia trainică și sigură a bunăstă
rii fiecărui cetățean al patriei.

Asemenea întregului popor, tine
retul patriei sprijină pe deplin ac
țiunile neobosite și inițiativele de 
largă rezonantă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. orientate în direcția dezbaterii 
și soluționării problemelor majore 
ale lumii contemporane, reconfirma
te cu strălucire si prin apelul adop
tat astăzi de Marea Adunare Națio
nală.

Cu firească mindrie patriotică, tî- 
năra generație a României socialiste, 
puternic stimulată de indicațiile și 
îndemnurile date de secretarul gene
ral al partidului cu diferite prilejuri, 
inclusiv la forumul tineretului din 
acest an. se manifestă activ în miș
carea internațională de tineret și stu- 
denți, ca un factor al realizării și 
consolidării unității de acțiune a ti
nerei generații progresiste și demo
cratice. Inițiativele de prestigiu ale 
României, ale președintelui său, to
varășul Nicolae Ceaușescu. se bucură 
de un larg si binemeritat ecou în rîn- 
dul tineretului de pretutindeni, al 
opiniei publice mondiale, fapt con
firmat cu strălucire de ampla mar
care. pe toate meridianele globului, 
a Anului International al Tineretului, 
sub deviza „Participare. Dezvoltare, 
Pace", și. în acest context, de des
fășurarea cu succes, chiar in aceste 
zile, a Conferinței Mondiale a O.N.U. 
pentru A.I.T. — moment de referin
ță care deschide noi și substanțiale 
perspective in procesul abordării 
globale a problematicii tineretului.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Votez cu deplină încredere proiectul 
legii in dezbatere și reafirm hotărî- 
rea tuturor tinerilor patriei de a 
munci neobosit, cu întregul lor elan, 
cu întreaga capacitate creatoare, 
pentru a face din fiecare localitate o 
adevărată cetate economico-socială.

In cuvintul său, deputata Vale
ria Oprea a subIiniat:

Printre problemele de importanță 
majoră supuse dezbaterii și adoptării 
actualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale se înscrie și proiectul Legii 
privind autoconducerea. autogestiu- 
nea economico-financiară și autofi
nanțarea unităților administrativ-te
ritoriale, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii, 
care, prin conținutul său. va asigura 
așezarea întregii activități a unită
ților subordonate consiliilor popu
lare, a organelor locale ale puterii și 
administrației de stat pe principiile 
eficienței și rentabilității.

Pe baza creșterii intr-un ritm fără 
precedent a producției industriale, 
dezvoltării și modernizării agricultu
rii și celorlalte sectoare de activitate, 
in județul Bistrița-Năsăud au fost 
create condiții pentru creșterea ve
niturilor proprii, urmind ca. in anul 
1986. să se autofinanțeze toate unită
țile administrativ-teritoriale.

O atenție deosebită a fost acordată 
amplificării și diversificării indus
triei mici și prestărilor de servicii, 
unde volumul de activitate crește în 
acest an. pe ansamblul județului, de 
2,1 ori față de 1980. urmărindu-se ob
ținerea unor produse cu grad ridicat 
de prelucrare și rentabilitate.

Arătînd că întreaga activitate de 
elaborare și fundamentare a bu
getului unităților administrativ-teri
toriale din județul Bistrița-Năsăud 
pe anul 1986 s-a făcut în conformi
tate cu prevederile proiectului de 
lege privind autoconducerea, auto- 
gestiunea și autofinanțarea, vorbi
toarea a exprimat acordul său deplin 
fată de prevederile legii, a cărei apli
care va asigura înaintarea fermă a 
României pe culmile de progres și 
civilizație ale socialismului, prefigu
rate cu claritate in istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului.

In cuvintul său, deputatul Mir
cea lonescu a spus • Vă rog 
să-mi permiteți ca de la tribuna ce
lui mai înalt forum legislativ al 
țării să dau glas celor mai vii 
sentimente de înaltă prețuire, stimă 
și recunoștință fierbinte față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător al partidului și statului. 

ctitorul României socialiste moderne, 
luptător neobosit pentru dezvol
tarea echilibrată a tuturor zonelor 
si localităților patriei noastre, pentru 
prosperitatea poporului, pentru 
triumful idealurilor nobile de pace, 
colaborare și înțelegere intre toate 
popoarele lumii.

Proiectul Legii privind auto
conducerea. autogestiunea econo
mico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ - teritoriale, 
elaborat din indicația și sub în
drumarea permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, se înscrie, 
prin prevederile sale, in ansamblul 
măsurilor privind perfecționarea 
conducerii și organizării întregii 
activități economico-sociale. apli
carea fermă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar, în
tărirea autoconducerii muncitorești

Expunere la Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 1985-30 septembrie 1980 

prezentată de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE, viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului

Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste 

România
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați
Vă rog să-mi permiteți ca din îm

puternicirea guvernului să prezint 
Marii Adunări Naționale, spre dezba
tere și aprobare, Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
populației cu produse agroalimen
tare și bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1985 — 30 
septembrie 1986.

Fundamentate științific, prevede
rile programului sint in deplină 
concordanță cu hotăririle Congresu
lui al XIII-lea al partidului și se 
înscriu in ansamblul măsurilor de 
perfecționare a organizării și condu
cerii activităților din industrie și 
agricultură, de gospodărire rațională 
a resurselor și repartizare judicioasă 
a fondului de marfă pe întreg teri
toriul țării. Aceste prevederi sint 
corelate cu sarcinile și obiectivele 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială, cu Programul de 
autoconducere și autoaprovizionare 
in- profil teritorial și asigură o apro
vizionare corespunzătoare a popu
lației cu produse industriale _ și 
agroalimentare, in condițiile evitării 
oricăror forme de risipă.

Programul materializează concepția 
originală a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
privitoare la ridicarea nivelului de 
trai al poporului in strînsă și nemij
locită legătură cu dezvoltarea gene
rală a economiei, a producției de 
bunuri materiale. în întilnirile de 
lucru pe care le-a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe parcursul ela
borării programului, cu conducerile 
ministerelor producătoare și organe
lor centrale cu responsabilități in 
domeniul desfacerilor de mărfuri, 
au fost analizate în mod amănunțit 
resursele și prevederile din program, 
stabilindu-se măsuri concrete de su
plimentare a cantităților de produse, 
în perioada la care se referă progra
mul, de diversificare sortimentală, 
de îmbunătățire a nivelului tehnic 
și calitativ al acestora.

Programul actual, prin prevederile 
sale, ca de altfel toate măsurile luate 
de partid, demonstrează incă o dată 
că scopul suprem al întregii politici 
a partidului și statului nostru, poli
tică al cărei strălucit creator este to
varășul Nicolae Ceaușescu, il consti
tuie asigurarea bunăstării și fericirii 
poporului, afirmarea, puternică a per
sonalității umane, crearea celor mai 
bune condiții de muncă și viață pen
tru toți cetățenii patriei.

îmi fac o datorie de conștiință ca 
de la inalta tribună a parlamentului 
român să exprim un cald omagiu, 
recunoștință fierbinte, urări de mul
tă sănătate și putere de muncă ma
relui nostru conducător, eroului in
tre eroii neamului, omului care din 
fragedă tinerețe și-a dedicat și iși 
dedică întreaga activitate binelui și 
fericirii poporului, măreției patriei 
noastre socialiste, afirmării ei libere, 
independente și suverane intre na
țiunile lumii, asigurării păcii și în
țelegerii între popoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De asemenea, exprim cele mai 
alese sentimente de prețuire și recu
noștință tovarășei academician doctor 
inginer Elena _ Ceaușescu. personali
tate proeminentă a vieții politice si 
științifice, care în activitatea mul
tilaterală de înaltă răspundere ce o 
desfășoară pe linie de partid și de 
stat aduce o contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei. la valorificarea superioară a 
resurselor naționale, în folosul pros
perității patriei, pentru creșterea 
bunăstării națiunii noastre.

Stimați tovarăși,
Programul pe care îl prezint astăzi 

a fost dezbătut și aprobat de recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, care a apreciat că preve
derile sale sint in corelare cu nivelul

Din cuvintul participanților la dezbateri
Luind cuvintul, deputatul Leo

nard Constantin 3 spus: Lu‘ 
crările sesiunii Marii Adunări Națio
nale se desfășoară sub puternica 
amprentă a gindirii strălucite a 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reflectată cu profund spirit revolu
ționar și in magistrala expunere la 
plenara C.C. al P.C.R., ce se consti
tuie ca vast program de acțiune 
pentru toate organele de partid și de 
stat, pentru întregul popor.

Practica statornicită în activitatea 
partidului și a statului nostru de a 
dezbate in fiecare an. in cadrul ple
narelor Comitetului Central și apoi 
in sesiunile Marii Adunări Națio
nale, Programul privind autocondu
cerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum ex
primă grija cu care conducerea parti
dului, personal secretarul general, 

șl autogestiunii economice a tuturor 
unităților administrativ-teritoriale.

Județul Prahova a beneficiat, ase
menea tuturor județelor țării, in 
anii de cind in fruntea parti
dului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
fonduri importante de la bugetul 
statului pentru dezvoltarea multila
terală a tuturor localităților, aces
tea devenind puternice cetăți 
economlco-soclale. cu o industrie 
modernă și o agricultură intensivă, 
de înalt randament, cu o bogată 
viată spirituală.

După ce a Înfățișat apoi proiecte 
de viitor ce vor fi realizate in 
județul Prahova, corespunzător pre
vederilor acestei legi, vorbitorul a 
arătat : Mă declar de acord cu pro
iectul de lege supus dezbaterii și, 
intelegind clar răspunderile ce ne 
revin ca deputați, reieșite din 
magistrala cuvintare prezentată de 

și structura veniturilor populației, 
precum și cu cerințele Programului 
de alimentație științifică, diferenția
te după structura populației și spe
cificul local. Fată de perioada ante
rioară, au fost prevăzute sporuri în
semnate la unele produse agroali
mentare, astfel: la carne tăiată și pă
sări vii s-au prevăzut in plus 91.5 
mii tone, la preparate și conserve de 
carne 109,3 mii tone; la pește și pro
duse din pește 74,7 mii tone, la lapte 
și produse lactate proaspete aproape 
1,5 milioane hectolitri. S-au majorat 
substanțial cantitățile de cartofi, le
gume și fructe.

Doresc să precizez că pe întreaga 
perioadă a programului se asigură 
pentru populația prevăzută a se a- 
proviziona prin comerțul socialist, in 
medie pe locuitor, 73 kg de carne și 
produse din carne, pește și produse 
din pește. în concordanță cu preve
derile Programului privind dezvol
tarea industriei mici in anii 1986— 
1990, o atenție deosebită este acor
dată dezvoltării sectorului alimentar 
și culinar. în acest fel. în program 
au fost prevăzute cantități sporite de 
produse culinare cu carne, peste și 
legume, ce vor fi realizate de in
dustrie și comerț, insumind circa 138 
mii tone, ceea ce înseamnă de peste 
două ori mai mult decît în perioada 
anterioară.

Cantitățile de griu și porumb 
prevăzute pentru desfacere prin co
merțul socialist asigură aproviziona
rea populației in orașe și centre 
muncitorești, a locuitorilor din zo
nele de deal și de munte neprodu
cătoare de cereale, precum și ‘a ce
lorlalte categorii stabilite prin lege.

Consider necesar să subliniez im
portanta deosebită a prevederilor din 
program de îmbunătățire a aprovi
zionării municipiului București și a 
unor centre muncitorești prin stabili
rea unităților agricole care au obli
gația să livreze integral cantitățile 
de carne, lapte, legume, cartofi și 
fructe pentru aceste localități. Tot
odată, urmează să se constituie 
stocuri permanente de carne in ca
drul balanței aprobate, care vor fi la 
dispoziția municipiului București și 
a județelor, pentru asigurarea conti
nuității în aprovizionarea populației. 
Aprovizionarea fiecărui județ și lo
calități se va face pe baza realizării 
producțiilor planificate și respectarea 
întocmai a prevederilor legii privind 
asigurarea in primul rînd a fondului 
centralizat de stat, precum și a fon
dului județean. Trebuie să acționăm 
cu fermitate pentru înlăturarea prac
ticii din unele județe de a nesocoti 
interesele generale ale societății si 
de a consuma mai mult decit le dă 
dreptul nivelul producției realizate.

Programul prevede, de asemenea, 
creșteri importante ce privesc desfa
cerile de produse industriale. Comer
țul, împreună cu ministerele producă
toare și unitățile industriei mici au 
luat măsuri pentru creșterea mai 
accentuată a producției și desfacerii 
confecțiilor și încălțămintei din înlo
cuitori. valorificarea superioară a 
materiilor prime din producția inter
nă. precum și pentru asigurarea pro
duselor necesare fiecărui sezon. Pen
tru satisfacerea nevoilor populației 
s-au prevăzut creșteri față de sezo
nul trecut la paltoane și haine de 
iarnă, la tricotaje groase tip lină, la 
lenjerie, încălțăminte pentru sezonul 
rece.

Cantitățile prevăzute în program 
la bunurile de folosință îndelungată, 
majorate și ele, asigură aproviziona
rea populației cu o gamă sortimen
tală imbunătătită. ceea ce va deter
mina sporirea gradului de dotare, ri
dicarea nivelului de confort și ușu
rarea muncii în gospodărie.

Stimați tovarăși, 
înfăptuirea prevederilor cuprin

se în program — asa cum. a 
subliniat adeseori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — impune măsuri 
neintirziate din partea ministerelor, 
organelor centrale și locale, a tutu
ror factorilor care participă la buna 
aprovizionare cu mărfuri a popu
lației.

Condiția hotăritoare pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări a 
populației cu produse alimentare o 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. se ocu
pă de asigurarea ridicării sistema
tice a nivelului de trai al poporului, 
realizării unor condiții tot mai bune 
de viață.

După ce a prezentat activitatea 
desfășurată in acest domeniu de că
tre consiliile populare din județul 
Iași, vorbitorul a spus : Asigurăm 
Marea Adunare Națională, pe dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sin
tem ferm hotăriți să ducem la înde
plinire sarcinile care au fost stabi
lite de către recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., urmărind aprovizionarea 
ritmică a populației, in vederea în
făptuirii politicii partidului de ridi
care continuă a calității vieții.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
convingerea că apelul adresat de 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România către secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele S.U.A. iși va găsi ecoul 
cuvenit, că această nouă inițiativă 

dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general al partidului, 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 
noiembrie a.c„ in numele oamenilor 
muncii din municipiul Ploiești, asi
gur Marea Adunare Națională că 
vom munci cu dăruire patriotică si 
elan revoluționar pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat acordul deplin cu Apelul Marii 
Adunări Naționale adresat secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S. și 
președintelui S.U.A.. prin care 
ponorul nostru dorește să se ajungă 
la o înțelegere corespunzătoare pri
vind oprirea cursului periculos al 
înarmărilor și 6ă se treacă la dezar
mare, in primul rînd la dezarmarea 
nucleară, statornicindu-se o lume a 
păcii și colaborării internaționale.

constituie realizarea producțiilor pla
nificate, vegetale și animale, în uni
tățile de stat și cooperatiste. Sarcini 
deosebite revin în acest sens Minis
terului Agriculturii șl Industriei Ali
mentare, conducerilor unităților agri
cole și • comitetelor executive ale 
consiliilor populare.

O contribuție mai mare in îmbu
nătățirea aprovizionării trebuie să 
aibă gospodăriile individuale ale 
populației, prin sporirea contractă
rilor și achizițiilor de produse agro
alimentare, cit și prin vinzarea 
directă pe piața neorganizată.

Realizarea unei aprovizionări rit
mice, eșalonată corespunzător pe 
trimestre și luni, impune ca Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, împreună cu Ministerul 
Comerțului Interior să urmărească 
îndeaproape livrările Ia principalele 
produse alimentare și să întreprindă 
toate măsurile pentru realizarea can
tităților prevăzute in program.

în cadrul măsurilor aprobate 'de 
conducerea partidului, guvernul va 
analiza lunar modul în care minis
terele și consiliile populare asigură 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
și livrarea Ia fondul pieței la toa
te produsele agroalimentare și in
dustriale prevăzute în program.

Vor fi luate, în continuare, măsuri 
de creștere a aportului gospodâriilor- 
anexă in aprovizionarea cu carne și 
legume a unităților de alimentație 
publică și consumuri colective prin 
sporirea efectivelor de animale, a 
terenurilor cultivate, valorificînd in
tegral resursele locale.

Vor fi întreprinse cele mai hotă- 
rîte măsuri pentru aplicarea sarcini
lor recent trasate de secretarul ge
neral al partidului in vederea creș
terii producției în cadrul indus
triei mici alimentare și culinare, 
pentru desfacerea unui volum sporit 
de produse destinate consumului sub 
formă de preparate și semiprepa- 
rate.

Pentru realizarea unei cit mai 
bune aprovizionări cu produse in
dustriale, ministerele și organele 
centrale producătoare de bunuri de 
consum au datoria să asigure înde
plinirea integrală și Ia timp a pla
nului de livrări la fondul pieței, în 
structura contractată și pe clase de 
calitate.

Ministerul Comerțului Interior, 
împreună cu ministerele producătoa
re și organele centrale cu activita
te de comerț vor asigura repartiza- , 
rea cit mai judicioasă a fondului de 
mărfuri pe județe, atît în ce pri
vește produsele alimentare, cit și 
cele industriale. Comitetele execu
tive ale consiliilor, populare au obli
gația să acționeze mai ferm pentru 
buna gospodărire a mărfurilor pe 
localități și sisteme comerciale, asi- 
gurind cantitățile prevăzute pentru 
Capitală, centrele muncitorești și 
marile șantiere. De asemenea. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor de 
Producție. Achiziții si Desfacere a 
Mărfurilor se va ocupa permanent 
de aprovizionarea cu produse in
dustriale a populației din mediul 
rural, acordind o mai mare atentle 
schimbului cu produse agroali
mentare.

Se va acționa, în continuare, pen
tru sporirea exigenței la recepția 
calitativă a mărfurilor. întărirea or
dinii și disciplinei, respectarea re
gulilor de comerț de către toți lu
crătorii, a normelor de etică și echi
tate socialistă în relațiile cu popu
lația.

în încheiere, asigur Marea Adu
nare Națională, pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președinte al Repu
blicii, că vom acționa fără preget, 
cu dăruire și pasiune revoluționară, 
animați de inalta răspundere pentru 
îndeplinirea exemplară a hotăririlor 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor și orien
tărilor de excepțională valoare teo
retică și practică date de dumnea
voastră in magistrala expunere la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Propun Marii Adunări Naționale 
să adopte programul prezentat.

de pace a țării noastre va contribui, 
alături de glasul tuturor popoarelor, 
la oprirea cursei înarmărilor și mili
tarizării spațiului cosmic, la destin
derea relațiilor internaționale, la 
triumful dreptului inalienabil al 
omenirii la viață, la pace.

Luind cuvintul, deputata Ana 
Mureșan a spus : Punerea în dez
baterea celui mai înalt for legislativ 
al națiunii a proiectului Programului 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum in perioada 
octombrie 1985—septembrie 1986. ela
borat sub îndrumarea nemijlocită și 
cu contribuția hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. con
stituie o expresie elocventă a 
umanismului profund și a grijii sta
tornice ale secretarului general al 
partidului și președintelui țării pen

tru creșterea continuă a bunăstării 
întregului nostru popor.

Vă rog. să-mi îngăduiți, stimați ■ 
deputați. ca. in numele oamenilor 
muncii din comerțul socialist, să 
aduc tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și cu acest orilej, cele mai calde 
mulțumiri și întreaga noastră recu
noștință pentru grija permanentă 
acordată creșterii producției bunu
rilor de larg consum și a livrărilor 
către fondul pieței, pentru orientă
rile și indicațiile de excepțională 
importanță in perfecționarea conti
nuă a activității în acest domeniu.

’Cu profund respect și recunoștință, 
dăm glas, totodată, celor mai alese 
sentimente de prețuire și dragoste 
fată de tovarășa Elena Ceaușescu. 
militant de seamă al partidului și 
statului, care se preocupă îndea
proape de aplicarea cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne și in 
ramurile producătoare de bunuri de 
consum, pentru asigurarea condi
țiilor vizind creșterea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

Trăgind maximum de învățăminte 
din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, sintem conștienți de 
sarcinile de mare răspundere ce 
revin comerțului socialist pentru 
realizarea prevederilor programului 
de autoconducere și autoaprovizio
nare. în acest scop, consiliul de 
conducere al Ministerului Comerțu
lui Interior acționează. împreună cu 
consiliile populare, pentru preluarea 
ritmică de la furnizori a întregului 
fond de mărfuri, urmărind in mod 
deosebit în această perioadă satis
facerea cerințelor populației cu pro
duse specifice sezonului de toamnă- 
iarnă. Comparativ cu aceeași peri
oadă din anul trecut, cantitățile in- 
silozate sint mai mari la toate pro
dusele, astfel incit sint create con
diții corespunzătoare pentru asigu
rarea continuității in aprovizionarea 
populației pînă la noua recoltă.

în ce privește mărfurile indus
triale, atit la articole de îmbră
căminte. cit și la produse de uz 
casnic, gospodăresc și agricol, bu
nuri de folosință îndelungată, diverse 
articole pentru copii și tineret, pre
vederile din program asigură condi
ții pentru o mai bună aprovizionare 
a populației.

Exprimînd deplinul acord la pro
gramul dezbătut de Marea Adunare 
Națională, oamenii muncii din co
merțul socialist vor acționa cu înaltă 
răspundere și abnegație pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce le revin.

Susținind din toată inima politica 
de pace promovată consecvent de 
partidul și statul nostru, de pre
ședintele țârii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne afirmăm to
tala adeziune la apelul adresat de 
Marea Adunare Națională conducă
torilor Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii de a face totul 
ca la întilnirea de la Geneva să se 
ajungă la înțelegeri corespunzătoare, 
pentru a se trece la reducerea 
substanțială a armelor nucleare și 
oprirea militarizării Cosmosului, in 
vederea statornicirii păcii pe Pămînt.

în încheiere, asigurăm condu
cerea partidului și statului, personal 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pe mult 
iubita tovarășă Elena Ceaușescu, că 
vom depune eforturi' mai intense, 
vom acționa cu înaltă dăruire 
patriotică pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea, de înaintare fermă a Româ
niei pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului, sub condu
cerea înțeleaptă a gloriosului nostru 
partid, in frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In cuvintul său, deputatul Dinu
Daniliuc 3 spus • sa
exprim, de la inalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, sentimentele de 
fierbinte recunoștință ale tuturor lo
cuitorilor din județul Călărași, pen
tru grija statornică pe care statul 
nostru, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le acordă 
înfloririi fără precedent a meleagu
rilor dinspre Dunăre, acolo unde 
trăim și muncim cu demnitate și 
mindrie patriotică pentru marile îm
pliniri ale acestor ani, glorioși ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

în continuare, vorbitorul a subli
niat că Programul privind autocon
ducerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1985 — 
30 septembrie 1986, elaborat in con
cordantă cu hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului, cu orientările 
și sarcinile stabilite de președintele 
Republicii, situează în centrul aten
ției creșterea producției agricole, ve
getale și animale. Aceasta impune o 
mai bună organizare a muncii, ac
țiuni mai hotărîte în toate privințele 
pentru a obține ceea ce s-a planifi
cat. Este o datorie de înaltă respon
sabilitate civică pentru toți locuitorii 
ogoarelor călărășene.

După ce a prezentat unele rezul
tate obținute in C.A.P. Gurbănești, 
unde iși desfășoară activitatea, vor
bitorul a arătat : Avem in vedere, in 
tot ceea' ce întreprindem, ca, potrivit 
prevederilor programului pe care il 
dezbatem, aprovizionarea fiecărei lo
calități să se facă, pe viitor. în strin- 
să legătură cu realizarea producțiilor 
planificate, prevedere pe care o con
sider pe deplin echitabilă.

Declarîndu-se întru totul de acord 
cu prevederile Programului privind 
autoconducerea și autoaprovizio
narea pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 
1985 — 30 septembrie 1986. supus se
siunii spre dezbatere și aprobare, 
vorbitorul a spus : Ne angajăm ca, 
antrenind tot mai activ masele largi 
de oameni ai muncii, să ne sporim 
contribuția la dezvoltarea economiei 
naționale, la buna aprovizionare a 
populației, la continua înflorire a 
patriei noastre socialiste.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
deplina satisfacție și aprobare fată 
de conținutul apelului adresat de 
Marea Adunare Națională condu
cătorilor Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Americii de a face to
tul ca la întilnirea de Ia Geneva să 
se ajungă la înțelegeri corespunză
toare, care să dea un curs nou vieții 
internaționale, să contribuie la re
ducerea generală a armamentelor și 
cheltuielilor militare, la asigurarea 
dreptului suprem al națiunilor, al oa
menilor la viață, libertate și pace.

Luind cuvintul, deputata Aneta 
Ciocan 3 spus : ProBramuI privind 
autoconducerea si autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agro
alimentare si bunuri industriale de 
consum ne perioada 1 octombrie 
1985 — 30 septembrie 1986. supus 
dezbaterii Marii Adunări Naționale, 

reflectă cu pregnantă preocuparea 
stăruitoare a conducerii partidului si 
statului nostru pentru creșterea con
tinuă a nivelului de viată al între
gului nostru popor. Asa cum s-a re
levat în magistrala expunere prezen
tată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara Comitetului Central al 
partidului, programul autoanrovizio- 
nării ne 1986 in profil teritorial pre
vede tot ce este necesar pentru buna 
aprovizionare a populației si creș
terea in continuare a nivelului de 
trai al poporului.

Perseverenta cu care este urmă
rită creșterea nivelului de trai al 
întregului popor este reflectată atît 
prin creșterile da ordin cantitativ, 
nrevăzute la desfacere către popu
lație. cit si prin măsurile privind 
diversificarea sortimentală si îmbu
nătățirea nivelului tehnic si calitativ 
al tuturor categoriilor de produse.

întocmit pe baza orientărilor si a 
sarcinilor stabilise de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acest generos 
program va asigura mai buna apro
vizionare a populației in perioada 
care urmează, in consens cu hotărî- 
rile Congresului al XIII-lea al parti
dului privind creșterea bunăstării 
întregului ponor.

Organele si organizațiile sindicale 
vor acționa, sub conducerea organe
lor si organizațiilor de partid, cu 
toată hotârirea si răspunderea pen
tru mobilizarea oamenilor muncii 
din industrie. din agricultura de 
stat, din domeniile de servire a 
populației, pentru realizarea exem
plară a tuturor prevederilor acestui 
program.

în conformitate cu sarcinile ce ne 
revin in cadrul Frontului Democra
ției si Unității Socialiste, sindicatele 
vor acționa pentru îmbunătățirea 
activității echipelor de control al 
oamenilor muncii, urmărind cu stă
ruință realizarea propunerilor făcute 
de controlul oamenilor muncii, a 
măsurilor menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității in între
prinderile producătoare de bunuri de 
consum, la statornicirea respectului 
fată de consumator si servirea plină 
de solicitudine in rețeaua comerțului 
de stat si cooperatist. în cantine si 
întreprinderi de alimentație publică.

în încheiere, vorbitoarea a expri
mat acordul deplin cu prevederile si 
măsurile cuprinse în program si a 
asigurat Marea Adunare Națională 
că Uniunea Generală a Sindicatelor 
va face totul pentru îndeplinirea lui 
exemplară.

Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum pe peri
oada 1 octombrie 1985—30 septembrie 
1986 asigură prin prevederile sale 
creșteri substanțiale, față de peri
oada anterioară, practic la toate pro
dusele. cefia ce reflectă în mod 
pregnant progresele înregistrate de 
societatea noastră în toate domeniile 
de activitate, caracterul realist, ști
ințific al politicii partidului nostru, 
grija permanentă și stăruitoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului și 
înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, a arătat, in 
cuvintul său, deputatul Dumitru
Necșoiu.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Răspunzind vibrantelor îndemnuri 
revoluționare adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a Comitetului Central al Parti
dului, oamenii muncii din Capitală 
sint puternic mobilizați pentru în
făptuirea exemplară a planului în 
profil teritorial pe acest an. reali
zarea producției fizice și a expor
tului, creșterea productivității mun
cii, reducerea consumurilor mate
riale și energetice, concomitent cu 
pregătirea corespunzătoare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
1986.

In vederea înfăptuirii programului 
de autoconducere și autoaprovizio
nare, consiliile populare ale munici
piului București, sub conducerea or
ganizației de partid, acționează cu 
hotărire pentru creșterea producției 
de bunuri industriale și agroali
mentare, prin valorificarea mai bună 
a resurselor existente pe plan local, 
urmărind sporirea contribuției pro
prii la aprovizionarea .populației.

După ce a înfățișat, pe larg, mă
surile luate pentru folosirea mai 
eficientă a fondului funciar și pen
tru creșterea producțiilor agricole, 
pentru asigurarea produselor de bază 
agroalimentare și bunurilor indus
triale de consum, vorbitorul a ară
tat : Afirmind acordul deplin al 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală cu politica externă, clarvăză
toare a partidului și statului nostru, 
exprim adeziunea totală față de 
apelul adoptat de Marea Adunare 
Națională în preajma întilnirii 
sovieto-americane la nivel înalt, 
nouă inițiativă a politicii externe 
românești, care dă glas năzuinței 
neabătute de pace și înțelegere intre 
națiuni a poporului român. •

Vă rog să-mi îngăduiți să 
exprim cu profund respect, în 
numele cetățenilor din municipiul 
București, cele mai calde mulțumiri 
și adincă recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru grija stăruitoare 
și preocuparea permanentă ce o 
acordă ridicării necontenite a nive
lului de trai al celor ce muncesc, 
înfloririi orașului nostru, aflat in 
prezent intr-un amplu proces de 
înnoire, menit să-i confere atribu
tele unei capitale moderne, mindrie 
a întregului popor, care va duce 
peste veacuri măreția societății 
noastre socialiste, a acestei epoci de 
îndrăznețe ctitorii ce poartă am
prenta gindirii cutezătoare si acțiu
nii revoluționare ale secretarului 
general al partidului — a spus, in 
încheiere, vorbitorul.

aDeputatul Victor PopeSCU
spus in cuvintul său : Permiteti-mi 
ca. in numele tuturor oamenilor 
muncii din județul Olt, să-mi exprim 
acordul deplin față de Programul 
privind autoconducerea si autoapro
vizionarea cu produse agroalimenta
re și bunuri industriale de consum 
supus dezbaterii înaltului forum le
gislativ al tării. El poartă amprenta 
gindirii și inițiativei dumneavoastră 
cutezătoare, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și consti
tuie incă o dovadă a preocupării con
stante pe care o manifestați pentru 
înfăptuirea neabătută a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru creș
terea calității vieții întregului nostru 
popor, pentru ridicarea patriei pe 
noi culmi de civilizație si progres. 
După ce a subliniat că. în concor
danță cu principiile autoconducerii și 
autoaprovizionării. în etapa actuală 
crește considerabil răspunderea or
ganelor locale ale puterii și adminis
trației de stat pentru conducerea și 

organizarea întregii activități econo
mico-sociale. vorbitorul a spus : Ac- 
ționind in spiritul înaltei exigențe 
formulate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din județul Olt au 
obținut an de an producții agricole 
tot mai mari, ocupind locuri fruntașe 
pe țară, contribuind în tot mai mare 
măsură la asigurarea fondului cen
tralizat al statului.

în lumina hotăririlor celui de-al 
III-lea Congres al consiliilor popu
lare, a indicațiilor și sarcinilor date 
de dumneavoastră. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
in județul Olt au fost stabilite pro
grame de măsuri concrete pentru 
creșterea producțiilor agricole în anul 
viitor, pentru punerea mai bine in 
valoare a resurselor existente in fie
care unitate agricolă, in fiecare gos
podărie a populației.

în continuare, vorbitorul a înfățișat 
unele rezultate obținute în creșterea 
producției agricole la C.A.P. Negreni, 
din comuna Scornicești. unde îsi des
fășoară activitatea în calitate de pre
ședinte.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
totala adeziune față de prevederile 
programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea și a dat o înal
tă apreciere politicii externe promo
vate de România socialistă, de pre
ședintele țării, politică ce, prin me
sajul ei generos de pace, prietenie si 
înțelegere între toate popoarele lu
mii, contribuie la îmbunătățirea cli
matului internațional, la soluțio
narea complexelor probleme ale lu
mii contemporane.

După ce a subliniat importanța 
problemelor înscrise pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, deputatul Ferdinand
Naay 3 spus ' D°cumentele supuse 
dezbaterii capătă un caracter defini
toriu in lumina strălucitei analize fă
cute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral cu privire la bilanțul realizărilor 
Ia confluența a două cincinale și a 
modului in care va trebui să acțio
năm in etapa următoare.

Și de data aceasta, secretarul ge
neral al partidului ne-a oferit un 
mobilizator și minunat exemplu de 
spirit revoluționar, de principialita
te, de consecventă și vigoare in abor
darea complexelor și marilor sarcini 
ce ne stau in față. Iată de ce sint 
convins că magistrala cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rosti
tă la plenara Comitetului Central al 
partidului va avea un puternic ecou 
în conștiința națiunii și va descătușa 
noi inițiative și acțiuni pentru înde
plinirea hotăririlor ce le vom adopta.

Prin grija și atenția constante ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ca
drul agriculturii industria alimen
tară s-a dezvoltat continuu.

Un aport determinant la rezulta
tele obținute l-a avut realizarea pro
gramelor prioritare de cercetare si 
introducere in producție a tehnicii 
noi. programe elaborate sub directa 
coordonare a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, perso
nal a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent om 
de știință, pe care o rugăm, cu deo
sebit respect. ,să , primească omagiul 
și profundele noastre sentimente de 
prețuire, mulțumirile noastre pline 
de recunoștință.

Criticile adresate de’ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central nouă, celor care lu
crăm în agricultură, sint juste. în
dreptățite. și ne obligă la o profundă 
autoanaliză, la depunerea de noi 
eforturi care să asigure creșterea 
eficienței muncii noastre.

jn continuare, vorbitorul s-a refe
rit la măsurile ce se întreprind in 
vederea sporirii continue a producȚ 
ției agricole, vegetale și animale, in- 
deplinirii prevederilor programului 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea populației.

în încheiere, vorbitorul a spus : Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate toi 
varășe secretar general, că lucrătorii 
din agricultură, muncitorii, cadrele 
tehnice, mecanizatorii și cooperatorii, 
conștienți de răspunderea deosebită 
ce le revine in realizarea sarcinilor 
trasate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, nu-și vor precupeți efor
turile pentru îndeplinirea lor exem
plară, astfel incit agricultura să-și 
sporească substanțial contribuția la 
progresul general al tării, la ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.

In cuvintul său, deputata Floare 
Moraru 3 subliniat : Programul 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea populației inscris pe ordi
nea de zi a sesiunii Marii Adunări 
Naționale constituie o puternică ex
presie a grijii dumneavoastră stator
nice, mult stimate tovarășe președinte 
al Republicii, pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai al poporului 
— obiectiv fundamental al politicii 
partidului nostru comunist.

Prevederile judicioase, realiste ale 
acestui program, elaborat din iniția
tiva și pe baza prețioaselor in
dicații și orientări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază cu 
putere faptul că aprovizionarea fie
cărui județ și fiecărei localități se 
va face pe baza producțiilor planifi
cate. în consens cu exigentele impuse 
de aplicarea cu fermitate a princi
piilor autoconducerii și autoaprovi
zionării teritoriale.

Pentru consiliile populare din ju
dețul Bihor problemele autocondu
cerii și autoaprovizionării teritoriale 
au constituit obiectul unor preocu
pări în vederea sporirii, în primul 
rind, a producției industriale, a micii 
industrii, a producției agricole, vege
tale și animale, asigurării stocurilor 
necesare, diversificării sortimentale 
si îmbunătățirii nivelului calitativ al 
produselor. Ca urmare, județul nos- 

.tru dispune în prezent de cantităti 
suplimentare fată de aceeași perioa
dă a anului trecut.

Acționind în lumina indicațiilor și 
orientărilor dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
in fiecare localitate a județului Bi
hor am trecut hotărit la valorifica
rea superioară a potențialului exis
tent, a tuturor resurselor locale pen
tru satisfacerea cit mai deplină a ne
cesităților generale ale fondului de 
stat și ale consumului propriu.

După ce a asigurat Marea Adunare 
Națională că și întreprinderea de 
confecții Oradea, din al cărei colec
tiv face parte, va acționa ferm pen
tru a-și îndeplini în mod exemplar 
sarcinile care-i revin, vorbitoarea a 
spus : Cu convingerea fermă că. prin 
întregul lui conținut, programul su
pus dezbaterii înaltului for legislativ 
al țării răspunde cerințelor creșterii 
continue a nivelului de trai al tutu
ror oamenilor muncii, mă declar pe 
deplin de acord cu prevederile sale, 
pe care le susțin și le voi vota, ex
primînd angajamentul tuturor biho- 
renilor de a acționa cu toată răspun
derea pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din acest program.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democrate Populare Laos
z (Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acredi
tare, ambasadorul THONGSAVATH 
KHAYKHAMPHITHOUN a transmis 

1 tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
salutări prietenești și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Kaysone 
Phomvihane, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.P. Laos, și a tovarășului Soupha- 
nouvong, președintele Republicii De
mocrate Populare Laos, iar poporu
lui român succese in înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
și in îndeplinirea celui de-al VIII-lea 
plan cincinal.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador sint evidențiate relațiile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Republica Democrată Popu
lară Laos și Republica Socialistă 
România.

Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 
adresat secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, 
și președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, 

a fost inminat reprezentanților diplomatici ai U.R.S.S. și S.U.A. la bucurești
O delegație a Marii Adunări Na

ționale. condusă de Maria Gheorghe, 
vicepreședinte al M.A.N., a înmî- 
nat, vineri. 15 noiembrie, ambasado
rului U.R.S.S. Ia București, E M. Tia- 
jelnikov, și însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al S.U.A.. Henry Clarke, 
Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România adre
sat secretarului generai a.1 Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Mihail

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Belgiei, ambasadorul acestei 
țări la București. Frans Maes, a ofe
rit. vineri, o recepție.

Au participat membri ai condu
cerii unor ministere si instituții cen
trale. oameni de cultură si artă, 
ziariști.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
; diplomatice acreditați în tara noas- 
' tră. membri ai corpului diplomatic.

★
La București a avut loc ședința 

j Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniul industriei si
derurgice, la care au participat de
legații din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia. Lucrările șe
dinței au fost conduse de tovarășul 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice.

Cu acest prilej s-au examinat 
stadiul realizării acțiunilor de cola- 

1 borare convenite la Consfătuirea e- 
conomică la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R.. sarcinile ce 
revin comisiei din hotărîrile sesiunii 
C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv 
al consiliului, probleme ale colabo
rării în domeniul dezvoltării produc
ției de minereuri de mangan, de 
pulberi și produse magneziene. de 
laminate deficitare și economice, pre
cum și direcțiile colaborării privind 
dezvoltarea și adîncirea specializă
rii si cooperării internaționale în si
derurgie.

Comisia a analizat, de asemenea, 
rezultatele colaborării tehnico-știin- 
țifice privind creșterea calității șine
lor de cale ferată, a adoptat planul 
colaborării tehnico-științifice în do
meniul siderurgiei pe perioada 
1936—1990 și a aprobat planul său de 
lucru pe anii 1986—1987.

Conducătorii delegațiilor partici
pante au fost primiți de tovarășul 
Nicolae Constantin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, cu care prilej 
au fost abordate probleme ale dez
voltării, în continuare, a colaborării 
economice reciproce.

★
în perioada 11—15 noiembrie, la 

invitația Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, ne-a vizitat țara 
o delegație a Comitetului Cehoslovac 
al Păcii, condusă de prof. Bohumir
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TURNEU. într-o declarație făcu
tă la incheierea turneului său în 
America Latină, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang. a relevat că acesta și-a a- 
tins obiectivul, constind in adîn
cirea înțelegerii. întărirea priete
niei. promovarea cooperării si salv
gardarea păcii. El a adăugat că 
relațiile chino—latino-americane 
sint importante pentru cauza co
mună a păcii și dezvoltării, pentru 
o mai strînsă colaborare Sud- 
Sud și pentru lupta împotriva or
dinii economice internaționale .ira
ționale existente.

O ÎNTtLNIRE a reprezentanților 
organizațiilor foștilor combatanți 
și veterani din războiul antifascist 
din țările socialiste din Europa a 
avut loc la Varșovia. Din partea 
Comitetului român al foștilor

■ Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rindul său, tovarășilor 
Kaysone Phomvihane și Soupha- 
nouvong cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și bunăstare pentru poporul 
laoțian prieten.

în cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se arată că. acțio- 
nînd larg pentru construirea cu 
succes a noii orînduiri, România 
dezvoltă colaborarea și conlucrarea 
sa cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe,baza deplinei ega
lități în drepturi, a respectării stricte 
a independenței si suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. în 
acest cadru — se arată în cuvin- 
tare — se înscrie și preocuparea per
manentă a României pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie, solida

Gorbaciov, și președintelui Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan, 
în vederea transmiterii acestui Apel 
celor doi conducători.

Adoptat in cadrul actualei sesiuni 
a Marii Adunări Naționale și expri- 
mind voința și năzuințele de pace 
ale poporului român. Apelul eviden
țiază preocuparea statornică a tării 
noastre, a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui

Janousek, membru al Prezidiului 
Comitetului Cehoslovac al Păcii.

în timpul șederii în țara noastră 
delegația a avut convorbiri la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Universitatea București. Con
siliul județean Teleorman al F.D.U.S., 
a vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din București și ju
dețul Teleorman.

★
Vineri s-a deschis. în Capitală, ex

poziția filatelică ..Ziua mărcii poșta
le românești11 ediția ’85. Sint prezen
tate peste o sută de exponate apar- 
ținind unor colecționari din întreaga 
tară, cu tematică inspirată din lupta 
pentru independență și suveranitate 
a poporului român, din mărețele re
alizări obținute de oamenii muncii 
din patria noastră în anii construc
ției socialiste.

*
în organizarea Comitetului Uniu

nii sindicatelor din presă, poligra
fie si edituri si a Centralei industriei 
poligrafice, s-a desfășurat la Bucu
rești. în ziua de 15 noiembrie 1985, 
faza pe țară a concursului de pro
tecție a muncii intitulat „Cunoscind 
și aplicînd normele de protecție a 
muncii prevenim accidentele11.

La sfirșitul acestei acțiuni, juriul a 
consemnat următoarele echipaje 
cîstigătoare :

Locul I — echipajul de la Combi
natul poligrafic ..Casa Scînteii11 
București : Locul II — echipajul de 
la întreprinderea poligrafică Iași ; 
Locul III — echipajul de la Între
prinderea poligrafică „Arta grafică11 
București.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, vi
neri. o expoziție cu lucrări realizate 
de artistul american contemporan 
Paul Caponigro, aflate in patrimoniul 
Muzeului internațional de fotografie 
„George Eastman11 din Rochester. Or
ganizată în cadrul relațiilor de cola
borare culturală româno-americană, 
expoziția este reprezentativă pentru 
creația cunoscutului peisagist. pentru 
tematica operei sale aflate într-un 
permanent și original dialog cu 
natura. (Agerpres)

mânii în primă audiție © ..Oa
meni de la noi“ — reportaj © Tele- 
sport O Autograf muzical

14.45 Săptămina politică
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (partial color)
19.50 Film artistic (color), ..Fiica adop- 

tivă“
21.50 Telejurnal
22,00 Romanțe, romanțe, romanțe (co

lor)
22.30 închiderea programului

luptători și veterani din războiul 
antifascist a participat o delegație 
condusă de președintele comitetu
lui, general-locotenent (r) Neagu 
Andrei. A fost subliniată necesita
tea intensificării acțiunilor in fa
voarea destinderii, dezarmării și 
păcii, a luptei pentru eliminarea 
armelor nucleare și neadmiterii mi
litarizării Cosmosului.

GRUPUL PARLAMENTAR SO
VIETIC a adresat parlamentarilor 
americani un apel în care îsi ex
primă îngrijorarea fată de situația 
periculoasă care se menține in su
dul Africii. Parlamentarii americani 
sint chemați să condamne acțiuni
le agresive ale rasiștilor de la Pre
toria împotriva statelor vecine, să 
ceară acordarea independentei Na
mibiei si lichidarea regimului de 
apartheid. 

ritate și colaborare dintre partidele, 
guvernele și țările noastre, atit pe 
plan bilateral, cit și in viața inter
națională, spre binele popoarelor 
român și laoțian, în interesul gene
ral al cauzei socialismului, colabo
rării și păcii in întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului Republicii De
mocrate Populare Laos deplin succes 
in îndeplinirea misiunii sale in 
România, asigurîndu-1 de intregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Thongsavath 
Khaykhamphithoun. care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Ilie Văduva, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

rea dezarmării. în primul rind a ce
lei nucleare, și asigurarea păcii, pro
blema fundamentală a epocii noas
tre.

Ambasadorul U.R.S.S. și însărcina
tul cu afaceri ad-interim al S.U.A. 
la București au asigurat delegația 
Marii Adunări Naționale că Apelul 
va fi transmis. în cel mai scurt 
timp, secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. și, respectiv, președintelui 
S.U.A.

Propunerile României 
privind sporirea încrederii 
și securității în Europa
— prezentate la Conferința 

de Ia Stockholm
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — La 

Stockholm continuă lucrările celei 
de-a opta sesiuni a Conferinței pen
tru măsuri de încredere si secu
ritate si pentru dezarmare in Eu
ropa.

în ședința plenară de vineri, șeful 
delegației române a expus propune
rile si ideile tării noastre privind a- 
doptarea unui ansamblu de măsuri 
de sporire a încrederii si securității 
ne continentul european, domeniile 
de posibil consens care se conturea
ză din lucrările conferinței de la 
Stockholm și necesitatea trecerii 
neîntîrziate la negocierea si elabo
rarea unui acord substanțial si echi
librat.

In acest context, delegația română 
a înfățișat pe larg concepția si pro
punerile tării noastre vizind limi
tarea activităților militare din Eu
ropa. ca parte integrantă a unui a- 
semenea acord. Evidențiind faptul că 
pe continentul european se înregis
trează cea mai mare concentrare de 
forte armate si armamente, precum 
si cele mai intense pregătiri mili
tare. vorbitorul a subliniat că a ac
ționa cu adevărat pentru sporirea în
crederii si securității, potrivit obli
gației statelor participante de a nu 
recurge la forță sau la amenințarea 
cu forța — asa cum cere mandatul 
conferinței de la Stockholm — în
seamnă. in mod necesar, a adopta și 
măsuri concrete de limitare a acti
vităților militare din Europa. Refe- 
rindu-se la propunerile de largă per
spectivă prezentate de România în 
acest scop. încă de Ia deschiderea 
conferinței, reprezentantul român a 
înfățișat sugestiile si ideile tării 
noastre vizind limitarea în acest sta
diu a efectivelor forțelor armate si 
armamentelor participante la marile 
manevre militare, a numărului și 
duratei acestor manevre.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru trecerea. încă in cursul ac
tualei sesiuni, la elaborarea textului 
unui acord general acceptabil, sub
liniind hotărirea tării noastre de a 
contribui. în continuare, constructiv, 
alături de toate celelalte state parti
cipante. la încheierea cu succes a 
conferinței de la Stockholm.

în aceeași ședință plenară, șeful 
delegației cipriote a prezentat un 
document care însumează propune
rile Austriei. Ciprului. Elveției. Fin
landei. Iugoslaviei. Suediei. Maltei si 
San Marino privind măsurile de în
credere si securitate, care ar trebui 
cuprinse în viitorul acord.

NOI MANIFESTAȚII ALE TI
NERETULUI Șl MUNCITORILOR 
DIN SEUL au avut loc miercuri, 
cind citeva sute de studenți și 
muncitori au demonstrat pe stră
zile unde se află sediile unor orga
ne guvernamentale, cerind liberta
tea de organizare sindicală și înce
tarea represiunilor polițienești îm
potriva luptătorilor pentru demo
crație din Coreea de sud.

PARTIDUL PROGRESIST AL 
OAMENILOR MUNCII DIN CIPRU 
(AKEL) va acționa în continuare 
pentru un Cipru cu adevărat in
dependent. suveran, nedivizat, ne
aliniat si demilitarizat, a declarat 
secretarul general al AKEL. Eze- 
kias Papaioannou. AKEL, a ară
tat el. se pronunță împotriva ori
cărei soluționări a problemei ci
priote pe baza» ideilor N.A.T.O. sau 
De calea „unui acord separat11.

CONFERINȚA. La Berlin s-au 
desfășurat lucrările unei conferin
țe internaționale asupra noilor 
tendințe și contradicții ale capita
lismului monopolist de stat in anii 
’80, la care au luat parte reprezen
tanți ai partidelor comuniste din 
mai multe țări vest-europene.

Ample și rodnice dezbateri 
în cadru! Conferinței Mondiale a O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — N. Chilie transmite: La sediul 
din New York al Națiunilor Unite continuă lucrările Conferinței Mon
diale a O.N.U. pentru A.I.T., important eveniment politic internațional, 
care are la origine o VALOROASĂ Șl PRESTIGIOASĂ PROPUNERE A 
ROMÂNIEI LA O.N.U. ÎNTREPRINSA LA INIȚIATIVA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După cum s-a anunțat, dezbaterile Conferinței Mondiale au fost 
deschise de tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T., care a făcut o amplă prezentare a obiecti
velor generoase pe care și le-a propus A.I.T., a interesului suscitat de 
această importantă manifestare la scară mondială, a căilor concrete de 
acțiune ale OiN.U. pentru a se asigura continuitatea preocupărilor și 
acțiunilor generate de Anul Internațional al Tineretului.

într-o alocuțiune, președintele ac
tualei sesiuni a Adunării Generale, 
Jaime de Pinies. a apreciat că „este 
un moment memorabil in istoria 
Națiunilor Unite faptul că sînt 
celebrate. în 1985. atit punctul 
culminant al Anului Internațional 
al Tineretului, cit și cea de-a 40-a 
aniversare a O.N.U. Amîndouă a- 
ceste evenimente ne permit să 
ne reafirmăm angajamentul față 
de cadrul multilateral oferit de Na
țiunile Unite .și față de coopera
rea internațională, într-o lume paș
nică, să ne dedicăm din nou efortu
rile materializării telurilor și prin
cipiilor Cartei O.N.U. și să conso
lidăm recunoașterea contribuției ines
timabile pe care tineretul o poate 
aduce la modelarea viitorului ome
nirii11.

Referindu-se la multiplele semni
ficații ale inițiativei României de 
proclamare și marcare a A.I.T., la 
numeroasele acțiuni de prestigiu pri
lejuite in întreaga lume de această 
manifestare, vorbitorul a spus: Aces
te acțiuni au atras atenția opiniei 
publice și au generat un sprijin la 
scară globală. Larga gamă de activi
tăți întreprinse in cadrul A.I.T. in 
întreaga lume, la nivel național, re
gional și internațional, demonstrea
ză un angajament pe plan mondial 
fată de ameliorarea situației tinere
tului și asigurarea rolului ce i se 
cuvine în lumea contemporană, în 
progresul omenirii. Anul Interna
tional al Tineretului a deschis noi 
perspective pentru tineret, privit nu 
ca un grup social care ridică pro
bleme, ci ca o forță creatoare, că 
membru activ, cu o contribuție im
portantă in societate.

în cuvîntul său, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a relevat că marcarea A.I.T. a 
pus in mișcare o suită de ac
țiuni la scară globală, la toate ni
velurile, deosebit de necesare pen
tru ameliorarea statutului tinere
lor și tinerilor, și pentru asigu
rarea participării lor la efortu
rile vizind întărirea păcii, promova
rea justiției și accelerarea progresu
lui in întreaga lume. Așa cum au 
arătat-o tinerii înșiși, care și-au 
făcut auzit glasul lor pe parcursul 
A.I.T.. și-au prezentat problemele și 
speranțele lor. omenirea se află în
tr-un moment în care trebuie să se 
înțeleagă cu claritate că pacea și 
viitorul tinerei generații sînt. inse
parabile. Tinerii sînt cei care plătesc 
cel mai mare tribut în conflictele 
internaționale. Ei sînt cei care, mai 
mult decît alte categorii ale societă
ții. suferă consecințele cele mai dra
matice ale războaielor. Chiar in 
condițiile actuale de pace, cursa ne
stăvilită a înarmărilor reprezintă o 
grea povară, care, în numeroase 
cazuri, are ca rezultat amputarea 
unor programe vitale, necesare pen
tru integrarea efectivă a tinerilor în 
societate.

Așa cum subliniază tinerii din în
treaga lume. în numeroase mesaje 
și scrisori ce mi-au fost adresate — 
a declarat secretarul general al 
O.N.U. — trebuie să considerăm 
A.I.T. ca un început. Actuala Con
ferință Mondială, care marchează 
momentul culminant al celebrării 
A.I.T.. deschide prima fază a unui 
proces pe termen lung. Activitățile 
se cer continuate pe baza recoman
dărilor judicioase făcute prin liniile 
directoare pregătite de Comitetul 
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. 
la ultima să sesiune.

Reprezentantul Luxemburgului, vor
bind din partea celor zece țări 
membre ale Comunității Economice 
vest-europene. a arătat că A.I.T. a 
stîrnit un viu și larg interes în în
treaga lume, atrăgind atentia state
lor, guvernelor, opiniei publice 
asupra problemelor specifice tinerei 
generații: El a relevat. în context, 
că. în cazul țărilor dezvoltate occi
dentale, A.I.T. a contribuit la „sub
linierea necesității unor eforturi pe 
termen lung pentru rezolvarea pro

In legătură cu eventuale convorbiri Intre R.D. Germană 
si R. F. Germania5

în problemele
BERLIN 15 (Agerpres). — R.D. 

Germană este gata să accepte pro
punerea R.F. Germania ca delegații
le celor două țări la Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva să aibă 
convorbiri asupra problematicii ar
melor chimice, informează agenția 
A.D.N., arătînd că această poziție 
este conținută într-o notă a Guver
nului R.D.G. transmisă Cancelariei

PROTEST. Activiști ai mișcării 
pentru pace din Austria, veterani 
antifasciști si reprezentanți ai sin
dicatelor, partidului comunist și ai 
altor organizații progresiste din a- 
ceastă tară si-au exprimat protes
tul în legătură cu crearea la Linz 
a unui centru al partidului na
tional-democrat neonazist. Ei au ce
rut autorităților să pună capăt ori
cărei propagande naziste in tară.

ACORD. Partidele majorității gu
vernamentale din Filipine si cele 
ale minorității au ajuns la un acord 
privind amînarea alegerilor prezi
dențiale de la 17 ianuarie.

GREVA. Acțiunile revendicative 
ale oamenilor muncii' eleni au 
atins un punct maxim joi. prin- 
tr-o grevă la care au participat 
aproximativ un milion și jumătate 
de salariați. Pe străzile Atenei au 
demonstrat aproximativ 100 000 de 
persoane. La aceasta „Zi națională 
de acțiune" au partiepat 48 dintre 
centralele sindicale ale tării. O de
legație sindicală a remis parla
mentului o moțiune in care se cere 
reexaminarea măsurilor economice 
luate de guvern, printre care și în
ghețarea salariilor. 

blemei șomajului în rindul tine
rilor11.

După ce a trecut în revistă mani
festările importante prilejuite de 
A.I.T. la scară mondială, vorbitorul 
a subliniat că A.I.T. a permis o largă 
mobilizare a eforturilor tineretului 
în favoarea menținerii și consolidă
rii păcii.

Reprezentantul U.R.S.S. a declarat: 
„Deviza A.I.T. — „Participare. Dez
voltare. Pace11 reprezintă o expresie 
concentrată a aspirațiilor vitale ale 
tinerei generații, ale omenirii. în a- 
celași timp, ea reflectă nevoile esen
țiale și obiective ale întregii omeniri, 
pentru că tineretul reprezintă nu nu
mai viitorul, ci și prezentul umani
tății11.

Scopurile nobile ale A.I.T.. a de
clarat el, au întrunit un sprijin ge
neral în Uniunea Sovietică. Inițiati
va • pentru marcarea A.I.T. este 
privită de țara noastră ca extrem de 
importantă și venită la timp — a 
subliniat vorbitorul, adăugind că ti
neretul sovietic și organizațiile sale 
au participat cu mare interes la 
manifestările desfășurate in cadrul 
A.I.T.

Relevînd apoi valoarea deosebită 
a liniilor directoare elaborate de 
Comitetul Consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T., apreciind că acestea 
reprezintă „un document echilibrat 
care conține recomandări concrete 
privind rezolvarea problemelor tine
retului la nivel național, regional și 
internațional11, vorbitorul a subliniat: 
„Considerăm de importanță funda
mentală acea parte a liniilor direc
toare care subliniază necesitatea 
sporirii participării active a tinerei 
generații și a organizațiilor sale la 
viața societății și, in special, la asi
gurarea și înfăptuirea păcii și a 
dezvoltării11.

Reprezentantul R.F. Germania a 
apreciat că A.I.T. a contribuit la 
stimularea interesului față de pro
blemele specifice ale tineretului din 
fiecare țară, la mai buna înțelegere 
a necesității de a se asigura tineri
lor un statut activ in viața poli
tică, economică și culturală a fie
cărei națiuni, inclusiv în procesul 
decizional.

O idee principală, dezvoltată de 
reprezentantul vest-german. a fost 
aceea a necesității educării tineretu
lui în spiritul înțelegerii și păcii, a 
participării sale active la apărarea și 
consolidarea păcii, ca o condiție a 
dezvoltării Și progresului fiecărei 
țări, a propășirii tinerilor din în
treaga lume, a tuturor popoarelor.

Reprezentantul Malayeziei a subli
niat că tineretul poartă o mare răs
pundere pentru apărarea conceptelor 
de independență și identitate națio
nală. pentru promovarea progresu
lui, dezvoltării de sine stătătoare a 
fiecărui popor. Vorbitorul a relevat 
marele interes generat de A.I.T., de
plina reușită a acestei inițiative, 
arătînd, in context, că, in Malayezia, 
au fost organizate numeroase activi
tăți pe parcursul A.I.T., care s-au 
bucurat de participarea entuziastă a 
tinerilor de la orașe și sate.

Reprezentantul Olandei a vorbit 
pe larg despre problemele complexe 
cu care este confruntat tineretul din 
statele occidentale și din alte țări ca 
urmare a fenomenelor alienării, șo
majului, lipsei unor mijloace și posi
bilități pentru educație și formare 
profesională, violenței, consumului 
de droguri și a altor factori. Vorbi
torul a dat o înaltă apreciere reco
mandărilor conținute în liniile direc
toare adoptate de Comitetul Consul
tativ al O.N.U. pentru A.I.T.

Reprezentanții Nepalului, Spaniei, 
Mexicului, Uruguayului. Danemarcei, 
Jamaicăi, Ecuadorului și Vaticanului 
au prezentat, de asemenea, diferite 
acțiuni întreprinse pentru marcarea 
A.I.T. și au relevat multiplele va
lențe pozitive ale desfășurării A.I.T. 
în întreaga lume, precum și deose
bita importanță a actualei Confe
rințe Mondiale pentru Anul Interna
țional al Tineretului de la Națiu
nile Unite.

armelor chimice
R.F.G. Totodată. Guvernul R.D.G. 
propune, in nota respectivă, ca re
prezentanți ai ministerelor de exter
ne ale R.D.G., R.F.G. și Cehoslovaciei 
să aibă, în paralel cu negocierile din 
cadrul Conferinței pentru dezarma
re de la Geneva, consultări asupra 
tuturor problemelor legate de edifi
carea unei zone libere de arme chi
mice in Europa centrală.

APEL. Principalele formațiuni 
politice de opoziție din Chile, ce 
alcătuiesc Alianța Democratică, au 
lansat un apel la organizarea, in 
ziua de 21 noiembrie, a unei ma
nifestații de protest la nivel națio
nal împotriva practicilor represive 
ale actualului regim militar.

CREAREA UNEI NOI FORMA
ȚIUNI POLITICE a fost anunțată 
la Ankara. Este vorba de Partidul 
Stîngiî Democratice. în fruntea că
ruia se află Rahsan Ecevit. soția 
fostului premier Biilent Ecevit.

RAVAGIILE ERUPȚIEI VULCA
NICE DIN COLUMBIA. Declanșată 
in cursul dimineții de joi, erupția 
vulcanulzii Nevada del Ruiz (Co
lumbia) a provocat, prin tempera
tura înaltă produsă, desprinderea 
de pe versanții muntelui a unor 
cantități uriașe de zăpadă și ghe
țari, care, împreună cu aluviunile 
formate, au acoperit, in proporție 
de peste 90 la sută, două localități 
— Armero și Chinchina. Deși nu 
s-a dat încă publicității un bilanț 
oficial, se estimează la 15 000—20 000 
numărul victimelor.

Excelenței Sale U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Vniunii Birmane

RANGOON
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in inalta funcție de președinte al 

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, vă adresez cordiale felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese in activitate.

Exprim și cu acest prilej convingerea că bunele raporturi existente intre 
țările noastre vor continua să se dezvolte și in viitor, in folosul popoare
lor român și birmanez, al cauzei păcii și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dâscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare președinte

în Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U.

Apel adresat conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— Nicolae Chilie transmite : Comite
tul politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat, fără nici un vot 
împotrivă, o rezoluție inițiată de 
țări nealiniate și România, prin 
care Adunarea Generală a O.N.U. 
adresează un apel conducători
lor U.R.S.S. și S.U.A. . — ce 
urmează să se intilnească. in curind. 
la Geneva — ca. prin Înțelegerile la 
care vor ajunge, „să dea un impuls 
decisiv negocierilor lor bilaterale in 
curs pentru ca acestea să ducă la a- 
corduri efective de încetare a cursei 
înarmărilor nucleare, de reducere a 
arsenalelor lor nucleare, prevenirea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic 
și folosirea acestuia in scopuri paș
nice11.

împreună cu recentul Apel solemn, 
adoptat in unanimitate de Adunarea 
Generală, la inițiativa României, pri
vind oprirea neintîrziată a conflicte
lor militare existente și Angajamen
tul statelor de a nu folosi forța și in
tervenția in raporturile dintre ele, 
aceasta este o nouă chemare adresată 
de Națiunile Unite la impulsionarea 
încheierii unor acorduri concrete, la 
stăvilirea cursei înarmărilor- si
la înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. Ea 
constituie un indemn la imprimarea 
unui curs rațional in viața internațio
nală. la folosirea tuturor posibilități
lor pentru diminuarea reală și eli
minarea definitivă a pericolului nu
clear. Ea reprezintă o afirmare za ro
lului O.N.U. în soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Concomitent, recunoscindu-se res
ponsabilitatea deosebită a principale
lor puteri nucleare față de oprirea 
actualei competiții accelerate in do
meniul producerii și perfecționării 
armamentului nuclear. Apelul adop
tat de Comitetul politic dă expresie 
grăitoare voinței și interesului țârilor 
mici și mijlocii, nenucleare, ale tu
turor statelor de a-și face auzit gla
sul.’de a se implica activ și de a-și 
aduce contribuția proprie la elimi
narea pericolelor fără seamăn ce a- 
menință întreaga omenire, de a apăra

In preajma întîlnirii la nivel înalt sovieto-americane
MOSCOVA 15 (Agerpres). — Bi

roul Politic al C.C. al P.C.U.S. a 
analizat rezultatele recentelor con
vorbiri de la Moscova dintre con
ducătorii sovietici și secretarul de 
stat al S.U.A., George Shultz, în 
probleme legate de viitoarea întâl
nire sovieto-americană la cel mai 
inalt nivel, de la Geneva. Relevind 
că, la intîlnirea conducătorilor celor

★
BONN 15 (Agerpres). — Ministrul 

vest-german de externe, Hans-Die- 
trich Genscher, și-a exprimat opti
mismul in legătură cu rezultatele 
convorbirilor la nivel inalt sovieto- 
americane de la Geneva. într-un in
terviu acordat revistei „Stern11, el a 
arătat că speră să se ajungă la pro
grese concrete, care să se reflecte 
în relațiile Est-Vest și în negocie
rile pentru dezarmare de la Geneva-

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit la Washington, 
fostul cancelar vest-german Willy 
Brandt, președinte al Partidului So
cial-Democrat din R.F. Germania, a 
cerut Statelor Unite și Uniunii So
vietice să convină in principiu, in 
cadrul apropiatei intîlniri la nivel 
înalt de la Geneva, asupra interzi
cerii armelor spațiale și a îngheță
rii arsenalelor nucleare ofensive — 
relatează agenția A.P. El a expri
mat dorința ca apropiatele convor
biri să ducă la depășirea impasului 
în care se află negocierile privind 
controlul armamentelor ; cei doi 
„trebuie să-i autorizeze pe negocia
torii americani și sovietici să elabo
reze un tratat care să prevadă re
ducerea la .jumătate a arsenalelor 
nucleare și să reia negocierile pen
tru interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare11, a spus el.

Willy Brandt a exprimat speranța 
că intîlnirea de la Geneva se va 
solda cu „rezultatele pe care ome
nirea le așteaptă din partea celor 
două țări11, apreciind că „orice acord 
pe care acestea îl sprijină va fi mai 
bun decit continuarea confruntării11. 
Chiar și reduceri de numai citeva 
procente în enormele cheltuieli mili
tare pot avea efecte binefăcătoare, 
folosindu-se fondurile eliberate in 
scopul dezvoltării mondiale, a 
spus el.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
O serie de membri proeminenți ai 
Congresului Statelor Unite și-au ex-

Sesiunea extraordinară a Consiliului Revoluționar al R. D. Afganistan
KABUL 15 (Agerpres). — La Ka

bul s-au desfășurat lucrările unei 
sesiuni extraordinare a Consiliului 
Revoluționar al R.D. Afganistan, care 
a aprobat declarația „Cu privire la 
caracterul national-democrat al Re
voluției din aprilie și sarcinile ei 
imediate11 — relatează agenția 
T.A.S.S. In cadrul sesiunii a luat 
cuvîntul Babrak Karmal, secretar 
general al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului, președintele 
Consiliului Revoluționar al R.D. Af
ganistan.

în declarație se subliniază că Re
voluția din aprilie 1978 a fost în
făptuită pentru traducerea în viată a 

lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
U Maung Maung Kha, cu prilejul 
reinvestirii in funcție.

viata și pacea — bunurile cele mai 
de preț ale tuturor oamenilor.

Apelul adoptat de Comitetul poli
tic afirmă că în negocierile dintre 
cele două puteri nucleare sint in joc 
interesele vitale ale tuturor po
poarelor, inclusiv ale celor două 
pârli angajate in aceste tratative. Se 
menționează, de asemenea, că nego
cierile bilaterale, intre cele două 
puteri nucleare, nu trebuie să dimi
nueze în nici un fel necesitatea ur
gentă de a iniția și continua trata
tive multilaterale pentru încetarea 
cursei Înarmărilor nucleare. reali
zarea dezarmării nucleare și prein- 
tîmpinarea cursei înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic. Cele două 
părți- sint invitate să informeze 
Adunarea Generală a O.N.U. in mod 
corespunzător asupra progresului în
registrat in cadrul negocierilor din
tre ele. Acest apel relevă îngrijo
rarea profundă — exprimată mai 
accentuat decit oricind la actuala se
siune a Adunării Generale de ma
joritatea covirșitoare a statelor 
membre ale O.N.U. — în legătură 
cu situația deosebit de gravă exis
tentă astăzi, cind omenirea este 
confruntată cu o amenințare fără 
precedent pentru însăși supravie
țuirea ei și care sporește neconte
nit. ca urmare a acumulării masive 
și continue a celor mai distrugă
toare arme de nimicire in masă. în 
document se relevă că această situa
ție este cu atit mai intolerabilă cu 
cit ea nu poate fi justificată prin 
nimic, dacă se are în vedere că, pe 
plan internațional, predomină opinia 
potrivit căreia la dimensiunile colo
sale ale actualelor arsenale nuclea
re. care încorporează o uriașă capa
citate de supraucidere, un război 
nuclear nu poate fi cîștigat și, ca 
atare, nu trebuie să fie purtat nici
odată.

Secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, 1 se cere să 
transmită acest apel conducătorilor 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite, 
înainte de întilnirea acestora de la 
Geneva.

două țări, atenția principală trebuie 
acordata înlăturării pericolului nu
clear pe baza preîntîmpinării cursei 
înarmărilor în Cosmos și încetării ei 
pe Pămînt, Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat năzuința părții 
sovietice de a face tot posibilul pen
tru ca intîlnirea de la Geneva să se 
încheie cu succes.

*
primat speranța că apropiata întîl- 
nire sovieto-americană la nivel înalt 
de la Geneva va duce la atenuarea 
pericolului unui război nuclear.

Președintele Camerei Reprezen
tanților, Thomas O’Neill, a declarat 
că săptămîna viitoare, la Geneva, 
Statele Unite și U.R.S.S. vor avea 
„posibilitatea istorică11 de a Întoarce 
cursul înarmării nucleare, de a de
duce încordarea și suspiciunea în re
lațiile dintre cele două țări, de a 
face posibilă excluderea folosirii 
forței ca mijloc de reglementare a 
problemelor internaționale.

Sperăm, se arată totodată într-o 
declarație a conducerii majorității 
democrate din Camera Reprezentan
ților, dată publicității la Washington, 
că intîlnirea de la Geneva va deveni 
un punct de plecare pentru înceti
nirea ritmului cursei înarmărilor 
nucleare, O prioritate absolută pe 
ordinea de zi a întîlnirii trebuie să 
fie acordată reducerii pericolului 
unui război nuclear — se arată în 
document.

BRUXELLES. — La Bruxelles s-au 
încheiat lucrările unui seminar con
sacrat problemelor actuale ale secu
rității europene, care s-a desfășurat 
din inițiativa Comitetului internațio
nal pentru securitate și cooperare in 
Europa. Participanții la seminar, re- 
prezentind 24 de organizații interna
ționale neguvernamentale și obștești, 
au subliniat că Actul final de la 
Helsinki constituie baza cea mai 
bună pentru dezvoltarea de relații 
pașnice intre toate statele europene, 
S.U.A. și Canada. Referindu-se la 
intîlnirea de săptămîna viitoare de 
la Geneva dintre Mihail Gorbaciov 
și Ronald Reagan, participanții și-au 
exprimat dorința și speranța înche
ierii ei cu succes. Adresindu-se a- 
cestora, delegații organizațiilor ne
guvernamentale prezente la seminar 
au relevat că se pronunță pentru în
cetarea cursei înarmărilor pe Pămint 
și oprirea militarizării Cosmosului.

intereselor naționale ale țării și sa
tisfacerea năzuințelor maselor largi 
ale poporului, in anii care au tre
cut de la revoluție, se spune in do
cument, s-au dezvoltat economia na
țională și cultura, a continuat pro
cesul democratizării vieții politice și 
a statului afgan.

Politica externă a Afganistanului, 
se arată în declarație, are ca scop 
întărirea păcii și dezvoltarea coo
perării internaționale, întărirea re
lațiilor cu alte state. îndeosebi cu 
cele vecine. R.D. Afganistan, se sub
liniază. năzuiește spre reglementa
rea politică a problemelor și conflic
telor.
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