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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri a avut loc

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, luni, 
16 decembrie, a avut ioc 
Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, 
transporturi, circulația măr
furilor și finanțe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați la sosirea in Sala Palatului Republicii, unde s-au desfășurat lucrările plenarei, cu deosebită căldură, cu urale și ovații. Cei prezenți au aclamat îndelung, cu însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, expri- mind vibrant sentimentele de nețărmurită dragoste, de profundă stimă pe care oamenii muncii, întreaga națiune le poartă secretarului general al partidului, președintele Republicii, pentru activitatea neobosită ce o consacră dezvoltării multilaterale a țării, edificării socialismului și comunismului pe pămintul patriei, ridicării bunăstării și gradului de civilizație ale întregului popor, afirmării tot mai puternice a României în rindul națiunilor lumii.
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe George Shultz,

secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, duminică, pe secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, George Shultz, care a făcut o vizită în țara noastră.Secretarul de stat american a înmi- nat președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan.Oaspetele a mulțumit pentru întrevedere, exprimindu-și satisfacția deosebită pentru • posibilitatea de a se reîntîlni cu președintele României, de a discuta împreună probleme ale relațiilor bilaterale, ale situației internaționale.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Ronald Reagan un mesaj de salut și cele mai bune urări.în timpul întrevederii a fost evidențiat faptul că, pe ansamblu, relațiile româno-americane cunosc un curs pozitiv, că există condiții pentru extinderea și amplificarea lor in diferite domenii de interes comun. S-a subliniat necesitatea de a se acționa, în continuare, pentru dezvoltarea acestor relații, in spiritul principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc,- convingerea că promovarea lar- _gă a colaborării româno-americane ' este în interesul ambelor țări și po

poare, slujește cauzei păcii. înțelegerii și cooperării intre națiuni.In cursul schimbului de vederi cu privire la situația internațională, președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat îngrijorarea deosebită a poporului român față de încordarea la care s-a ajuns ca urmare a intensificării cursei înarmărilor, a acumulării unor probleme nesoluționate încă, a menținerii și agravării unor stări conflictuale în diferite regiuni ale globului, adîncirii crizei economice mondiale, insistînd asupra răspunderii ce revine tuturor țărilor, de a acționa, fiecare în parte și prin e- forturi unite, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a diferendelor dintre state, a stărilor de încordare și conflict, pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din relațiile internaționale.O atenție specială s-a acordat, în cadrul întrevederii, problemelor păcii și dezarmării, evidențiindu-se în acest context necesitatea adoptării unor măsuri concrete de oprire a cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, de reducere a cheltuielilor militare, a armamentelor și efectivelor militare, de înlăturare a pericolului de război.Președintele Nicolae Ceaușescu a apreciat, în acest cadru, că întilni- rea de la Geneva dintre secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Go.rbaeiov, și președintele S.U.A., Ronald'Reagah,'s-a încheiat cu o se

rie de rezultate pozitive, un fapt deosebit de important reprezentindu-1 însăși desfășurarea ei, in condițiile actualei situații internaționale. A fost evidențiată însemnătatea ințelegeri- lor asupra unor probleme bilaterale, a creării perspectivei continuării tratativelor în domeniul armelor nucleare și nemilitarizării Cosmosului.Președintele României a arătat, în același timp, că problemele fundamentale continuă să rămină nesoluționate, și de aceea se impune intensificarea eforturilor pentru a se ajunge, într-un timp cît mai scurt, la acorduri reciproc acceptabile, pentru a se trece la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, o importanță deosebită avind oprirea producției, experimentării și amplasării de noi arme pe durata desfășurării negocierilor, sovieto-americane. In această privință, a subliniat președintele Nicolae Ceaușescu, o mare răspundere revine în primul rînd celor doua mari puteri. Uniunea Sovietică și S.U.A., de a trece de la declarații la fapte concrete in vederea opririi cursei înarmărilor. România, toate popoarele ar saluta orice măsuri .și inițiative in această direcție.Totodată, președi ntele Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României cu privire la necesitatea ca toate statele, .și îndeosebi țările europene, să conlucreze activ, să
(Continuare în pag. a Vil-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a dezbătut pe larg activitatea desfășurata, in toate sectoarele, pentru realizarea planului pe 1985 și pe întregul cincinal, precum și proiectul planului pe 1986 — primul an al celui de-al VIII-lea cincinal — și alte probleme privind perfecționarea întregii activități economico- sociale, în vederea înfăptuirii neabătute a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului.încheiem cincinalul 1981—1985 cu rezultate importante în toate domeniile. Producția netă crește cu circa 36 la sută, venitul național cu aproape 32 la sută, producția industrială marfă cu peste 20 la sută.Succese importante s-au obținut și în celelalte sectoare. S-au dezvoltat puternic știința, învățămîn- tul, cultura — factori hotărîtori în asigurarea progresului general al' patriei noastre.Subliniind toate aceste realizări, trebuie să spunem deschis că puteam să înfăptuim in condiții mai bune prevederile cincinalului pe care îi încheiem ; dar nu am reușit sa realizăm in cele mai bune condiții toate prevederile planului, datorită faptului că în diferite sectoare de activitate au continuat să se manifeste o serie de lipsuri, în plenară s-a vorbit atît critic, cît și — într-o anumită măsură — autocritic despre toate aceste lipsuri și neajunsuri în activitatea din diferite domenii. Consider că trebuie să subliniem, cu toată fermitatea. necesitatea de a se trage .toate învățămintele din stările de lucruri negative din ultimii ani — inclusiv din acest an — și să fie luate toate măsurile în vederea înlăturării lor. a îmbunătățirii întregii activități, pentru a asigura astfel înfăptuirea în întregime a prevederilor planului în perioada următoare. a programelor de activitate pe diferite sectoare, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Doresc să menționez și în cadrul plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii că realizările importante din acest cincinal le-am obținut în condițiile grele ale economiei mondiale, cît și în condițiile cînd a trebuit să acționăm pentru lichidarea unor contradicții care și-au făcut loc în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre.Realizările importante pe care le-am obținut demonstrează justețea liniei politice generale a partidului nostru, faptul că, în întreaga sa activitate, partidul se călăuzește neabătut după principiile socialismului științific, apli- cînd creator adevărurile generale

la condițiile concrete din România. Toate aceste realizări sînt rezultatul activității pline de abnegație a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, asigurînd. prin aceasta. înălțarea României ,pe noi culmi de progres și civilizație. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).Așa cum am menționat la ultima plenară a Comitetului Central al partidului, in actualul cincinal am obținut o consolidare importantă a remarcabilelor realizări din deceniul trecut, creînd astfel condițiile necesare pentru a trece, în perioada următoare, la o dezvoltare într-un ritm mai intens, mai înalt, în toate domeniile de activitate.Pentru toate realizările: obținute aș dori ca, și de la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, să adresez tuturor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate, întregului nostru popor cele mai calde felicitări pentru realizările obținute, precum și urarea de noi și noi .succese în viitor. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite : se scandează 
îndelung: „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,Planul cincinal 1986—1990 a- sigură trecere;! României intr-o nouă etapă de dezvoltare, de la stadiul de tară în curs de dezvoltare la . cel de țară mediu dezvoltată. La baza tuturor prevederilor planului și programelor stau hotăririie Congresului al XIII-lea al partidului. Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de creare a condițiilor înaintării patriei noastre spre comunism. țMenționez de la început că dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza în bune condiții hotă- rîrile congresului, planul pe cincinalul viitor, asigurînd astfel ridicarea țării noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare, creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului, întărirea bazei materiale, tehnice a României, a independenței și suveranității patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).în conformitate cu prevederile planului, vom pune în centrul atenției dezvoltarea intensivă a întregii activități din toate domeniile — industrie, agricultură și celelalte. Vom acționa cu toată hotă- rîrea pentru realizarea unei calități superioare a muncii și vieții poporului nostru.

Planul pe 1986 prevede creșterea producției industriale nete cu peste 12 la sută, a venitului național cu circa 10 la sută. Producția industrială-marfă urmează să crească cu 8—9 la sută. Sînt bine cunoscute prevederile planului, de aceea nu doresc să mă mai opresc asupra lor.în adunările generale ale oamenilor muncii s-au discutat amănunțit prevederile generale, precum și planurile fiecărei unități, iar plenara noastră a adoptat, în unanimitate, proiectul planului pe anul viitor.în dezbaterile din cadrul plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășii care au luat cuvîntul au subliniat realismul planului și au dat asigurări că vor lua toate măsurile pentru realizarea în bune condiții a prevederilor de plan pe primul an al noului cincinal.Consider că angajamentele plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii exprimă voința tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor de a asigura, din primul an, realizarea în cele mai bune condiții a planului, astfel incit în 1990 să ne putem prezenta cu îndeplinirea planului, cu. trecerea României — așa cum am menționat — la o etapă superioară de dezvoltare, asigurînd poporului nostru un nivel de trai, material și spiritual, superior. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).Deoarece la plenara Comitetului Central al partidului și la Congresul științei și învățămîntului m-am referit pe larg Ia o serie de probleme ale dezvoltării noastre și la măsurile ce trebuie luate în vederea perfecționării activității în toate domeniile, mă voi opri acum numai la cîteva probleme, a- supra cărora doresc în mod deosebit să atrag atenția.în primul rînd, este necesar să acordăm în continuare toată atenția problemei energiei, să acționăm în așa fel îneît, din primul an, să asigurăm condițiile necesare desfășurării în mod ritmic a activității, însă cu consumuri minime de energie, aplicând ferm măsurile stabilite in această privință.Trebuie să acționăm cu toată hotârîrea pentru buna funcționare a centralelor electrice, pentru asigurarea producției de cărbune, de petrol și de alte surse energetice, să înfăptuim neabătut prevederile planului pentru 1986 și pe întregul cincinal, privind dezvoltarea bazei energetice, care va asigura, pînă in 1990, realizarea in bune condiții a necesarului energetic, precum și a condițiilor dezvoltării în continuare a patriei noastre.Trebuie să acordăm atenție noilor surse de energie, așa cum s-a

subliniat și la Congresul științei și învățămîntului. Sînt cunoscute problemele, nu doresc să mă o- preșc asupra lor. Dar țin să subliniez, încă o dată, că toate organele care au atribuții în domeniul surselor de energie și al producerii energiei, cît și cei care consumă energie, trebuie să acționeze în deplină unitate pentru soluționarea în bune condiții a problemelor din aceșt sector de activitate.în aljdoilea rînd, este necesar să acordăm în continuare o atenție mai mare dezvoltării bazei de materii prime interne, prin valorificarea superioară a minereurilor și substanțelor utile existente în țara noastră. Totodată, trebuie să intensificăm preocuparea pentru recuperarea și refolosirea surselor de energie și de materiale. Am menționat nu o dată că în multe sectoare, prin recuperarea și refolosirea materialelor, putem — sau trebuie — să asigurăm peste 50 la sută din necesarul de materii prime. Deci nu sînt probleme care să fie tratate într-un mod benevol, ci sînt probleme obligatorii pentru toate organele de stat, pentru toți oamenii muncii, pentru toate organele de partid. De asemenea, prin refolosirea diferitelor surse de energie, putem să acoperim — mai cu seamă în domeniul energiei termice — o cantitate importantă de

energie termică și deci să obținem o reducere â consumului de combustibil ca atare.în general, trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre în direcția elaborării de noi tehnologii, de noi măsuri în vederea reducerii consumurilor energetice și materiale. Trebuie să se respecte neabătut normele de consum stabilite, elaborîndu-șe din timp măsurile necesare care să asigure încadrarea în aceste norme și reducerea în continuare a consumurilor.Pentru anul viitor s-au elaborat — împreună cu toate consiliile de conducere din ministere, cu organele centrale — noile norme de consum. Este adevărat, s-a făcut aceasta cu o întîrziere destul de mare, pentru că aceste norme trebuiau să fie stabilite cel1 puțin la jumătatea anului. Am stabilit ca, pentru 1987, normele de consum să fie elaborate și trimise ministerelor și unităților pînă în luna februarie, în așa fel ca pînă în mai — iunie să existe stabilite și măsuri, ce trebuie luate încă în anul viitor, pentru a putea ca, în 1987, să ne .încadrăm în normele ce vor fi prevăzute. Pentru acest an, deși încă din vară s-a atras atenția asupra necesității reducerii normelor de consum și s-au stabilit unele orientări procentuale,

de abia acum s-o.u definitivat normele de consum. De aceea, consider necesar' ca toate ministerele, toate centralele, toate unitățile economico-sociale să treacă imediat la concretizarea și stabilirea măsurilor ce se impun in vederea înscrierii în normele de consum. Cred că nu este nevoie să atrag atenția că orice depășire a consumurilor, într-un sector sau altul, va crea o dereglare în aprovizionarea tehnico-materială generală. Am discutat de mai multe ori în acest an cu toate ministerele care au depășit consumurile stabilite. Practic aproape toate aceste ministere dacă ar fi lucrat cu răspundere, dacă tovarășii din conducerea lor ar fi acționat ca ade- vărați conducători comuniști, cu răspundere în fața poporului pentru buna gospodărire și administrare a sectoarelor ce le-au fost încredințate, nu numai că nu trebuia să depășim normele de consum, dar puteam să realizăm o serie de reduceri suplimentare. Și dispunem de astfel de posibilități in toate domeniile. Chiar dacă o să ne critice presa străină, doresc să subliniez că consumurile noastre sînt mai mari decît în multe țări dezvoltate, deși avem o industrie nouă, în multe privințe superioară multor unități similare din aceste țări. Lucrăm încet, birocratic în

aplicarea noilor tehnologii, în asigurarea gospodăririi raționale a bunurilor ce aparțin întregii națiuni.în altă ordine de idei, este necesar să acordăm o atenție și mai mare ridicării calității și nivelului tehnic al. producției. Avem un program al calității și ridicării nivelului tehnic. La Congresul științei și învățămîntului s-au dezbătut pe larg aceste probleme, s-au adoptat programe speciale — și ele trebuie realizate in cele mai bune condiții. în toate domeniile. Toate unitățile, toate centralele, toate ministerele au obligația să stabilească măsuri concrete în vederea realizării prevederilor programelor din acest foarte important sector de activitate.Să ridicăm și mai mult rolul cercetării științifice și tehnologice în soluționarea diferitelor probleme legate de ridicarea nivelului calității și valorificării superi- oare a producției. Pe această bază, vom putea, intr-adevăr, să realizăm prevederile ca, în 1990. produsele românești să fi? comparative și competitive cu cele mâi bune produse pe plan internațional, și în unele domenii să putem chiar să ocupăm primele locuri.Știința și tehnica românească, oamenii muncii din întreaga țară
(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NAȚIONAL AI OAMENILOR MUNCII
Din cuvîntul participantilor la dezbateri 

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
LEONARD CONSTANTIN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși.Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii — expresie a sistemului original al democrației noastre socialiste — înscrie la ordinea de zi documente de excepțională insemnă- tate privind perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului tehnic al produselor, stadiul îndeplinirii planului pe 1985 și pregătirii pentru realizarea din prima zi a prevederilor pe 1986. precum și măsurile pentru creșterea productivității muncii, pe fondul generalizării acordului global, pe care le susținem întru totul, fiind hotărîți să acționăm neobosit pentru transpunerea in viață a sarcinilor care ne revin.Documentele supuse dezbaterii incorporează tezele, ideile și orientările adoptate de Congresul al XlII-lea al P.C.R., poartă amprenta gindirii și acțiunii de excepție, profund științifice și patriotice ce definesc personalitatea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., cit și la Congresul științei și invățămintului a jalonat direcțiile fundamentale ale eforturilor creatoare ale întregului popor pe anul 1986 și in viitorul cincinal, devenind un insu- flețitor program de muncă pentru transformarea bogatelor teze și idei în trăinicia unor realizări capabile să înscrie mai ferm edificiul devenirii noastre socialiste pe coordonatele progresului, ale bunăstării materiale și spirituale, spre care ne concentrăm acum întreaga capacitate de mobilizare a tuturor energiilor creatoare.Vorbitorul a raportat plenarei că oamenii muncii din județul Iași au obținut pe 11 luni ale acestui an o producție marfă industrială mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut cu 1.7 miliarde Iei. în condițiile in care. acționindu-se intens, s-a realizat o economie față ele norme de peste 34 000 MWh energie electrică și 26 000 tone combustibil convențional.Pe aceeași linie Înscriem activitatea consacrată adincirii gradului de prelucrare, reducerii consumurilor specifice, repro- iectării produselor și a tehnologiilor de fabricație în vederea utilizării mai eficiente a materiilor prime, materialelor și a energiei. în același timp, acordăm o mare atenție reintroducerii in circuitul economic a materialelor refolosibile, planul pe II luni realizindu-se în proporție de 104.3 la sută, fiind recuperate 226 000 tone oțel și fontă, 2 543 tone cupru, alamă, bronz și zinc. 4 300 tone hîrtie și cartoane, precum și alte produse.Sintem insă conștienți că in această direcție putem face mai mult și de aceea acționăm in spiritul indicațiilor dumneavoastră pentru a valorifica mai bine orice material, promovind în acest scop o amplă muncă politică și organizatorică în rin- durile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, cit și măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.La acest bilanț, o importantă contribuție au adus-o cercetarea științifică, legarea tot mai strin- să a acesteia de cerințele producției, pe seama cărora au fost omologate, in perioada la care ne referim, aproape 1 000 de produse noi. Rezultatele obținute sint o concretizare a modului in care acționează consiliile oamentlor muncii, cu sprijinul permanent primit din partea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, personal
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

COSTACHE TROTUȘ
Mult stimate și iubite 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Desfășurindu-și lucrările la sfirșitul ultimului an al cincinalului 1981—1985 și in prag de nou cincinal, plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii se înscrie ca un moment de importanță deosebită in viața politică și economico-socială a patriei, deschizind noi orizonturi înfăptuirii obiectivelor și sarcinilor fundamentate de către cel de-al XlII-lea Congres al partidului pentru trecerea României la un nou stadiu, superior de dezvoltare.Din conținutul documentelor supuse dezbaterii forumului reprezentativ al democrației muncitorești revoluționare din țara noastră descifrăm cu claritate spiritul vizionar și novator, profund științific al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, deosebita capacitate de a analiza și interpreta fenomenele și procesele noi ale economiei românești. in contextul realităților lumii contemporane și de a fixa liniile directoare, elementele definitorii ale noii strategii ale dezvoltării, de continuare neabătută a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în consens cu dezvoltarea economico-socială a patriei, ți colectivului de oameni ai muncii de la Combinatul siderurgic Galați ii revin sarcini deosebit de complexe in anul 1986. pe linia utilizării cu eficiență maximă a dotării tehnice, a bazei materiale și a forței de muncă, pentru accentuarea aportului factorilor intensivi, calitativi ai activității de producție.Organizarea și mobilizarea proceselor de producție, promovarea mai rapidă a progresului 

al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Prmtr-o temeinică analiză efectuată in primi parte a anului direct la fața locului, pe dorpeni, ale cercetării, am adoptat ir cadrul unei plenare a comitetului județean de partid, direcțiile de acțiune pentru cincinalul viitor. Totodată, au fost elaborate circa 2 000 de fișe privind ofertele cercetării în vederea preluării lor de către sectoarele producției materiale, cit și 1 700 fișe privind cererea unităților economice.în domeniu! investițiilor, unde prevederile inițiale ale cincinalului au fost realizate încă din luna august, îndeplinim sarcinile de plan pe acest an, acor- dînd cea mai mare atenție o- biectivclor din domeniile energeticii, de materii prime, cit și locuințelor.în continuare, au fost prezentate măsurile luate privind pregătirea temeinică a planului pe 1986, cind, față de realizările acestui an, sint prevăzute creșteri substanțiale, atit la producția fizică și marfă, cit și la indicatorii de eficiență și a fost informată plenara că din dezbaterile care au avut loc în adunările generale ale oamenilor muncii, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unități, din studiile efectuate de către organele locale de partid a rezultat că pentru județul Iași, rolul determinant pentru realizarea indicatorilor de plan pe anul 1986 și trecerea la economia de tip intensiv-calitativ îl are creșterea mai accelerată a productivității muncii.Pornind de la această cerință, am stabilit o gamă variată de măsuri cu caracter politic, teh- nico-economic și organizatoric in a căror materializare am antrenat intregul potențial de creativitate tehnică și economică existent în județ, reprezentat de specialiștii din unitățile de producție, din cele de invățămint și cercetare, astfel incit să înregistrăm o mai bună organizare a muncii, o mai rapidă implementare a rezultatelor cercetării și ale progresului tehnic, o mai fundamentată normare a muncii și o sistematică ridicare a gradului de pregătire și disciplină a întregului personal.Cu profundă satisfacție, a spus in încheiere vorbitorul, aprobăm politica externă Clarvăzătoare a partidului nostru, activitatea rodnică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, desfășurată neobosit pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între toate țările lumii, pentru realizarea dezarmării, problemă fundamentală a zilelor noastre, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, pentru întemeierea relațiilor internaționale pe principiile egalități’ ir. drepturi dintre toate statele, nerecurgerii la forță și li amenințarea cu forța, respectării independenței și suveranității fiecărei națiuni, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. Respectind aceste principii, țara noastră extinde, pe măsura creșterii necontenite a potențialului său economic și tehnico-științi- fic, schimbul de valori materiale și spirituale cu toate celelalte țări ale lumii, dezvoltă cooperarea internațională.Ca un profund omagiu adus secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru munca și activitatea sa neobosită, este angajamentul organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii din județul Iași de a acționa neabătut pentru îndeplinirea hotăriri- lor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, amplificindu-ne astfel contribuția la măreața operă de construire a socialismului și comunismului in patria noastră.

tehnic care a făcut și 'obiectul ședinței recente a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului vor sta in centrul preocupărilor noastre, convinși fiind că numai mer- glnd consecvenți pe această tale vom putea ridica productivitatea muncii la nivelul exigențelor societății socialiste multilateral dezvoltate, vom îmbunătăți calitatea produselor la nivelul cel mai inalt pe plan mondial și vom reduce substanțial cheltuielile de producție și in special cele materiale.Ne revine sarcina de a produce in 1986 cu aproape 20 la sută mai mult oțel și laminate finite pline, comparativ cu acest an, creșteri cu mult mai mari ur- mînd să înregistrăm la sortimentele cu valoare metalurgică ridicată, cum sint tabla groasă și medie din oțel inox, tablele și benzile laminate Ia cald din oțeluri inox, refractare și sili- cioase, precum și benzile laminate Ia rece.Obligația noastră esențială, așa cum ne-ați indicat cu prilejul vizitei de lucru la Galați, stimate tovarășe secretar general, o constituie acum găsirea tuturor soluțiilor tehnice și organizatorice pentru realizarea exemplară a acestor sarcini «și in primul rind asigurarea creșterii productivității muncii cu16,5 la sută, care in ultima instanță constituie expresia veridică a accentuării dezvoltării de tip intensiv.Au fost prezentate preocupările privind aplicarea și extinderea noilor tehnologii de mare randament și economicitate, a- sigurind tablele și oțelurile necesare pentru ramurile de virf ale economiei naționale, fiind subliniat sprijinul nemijlocit al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, personal al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. in extinderea acțiunilor de colaborare ale specialiștilor combinatului cu cercetătorii din unită

țile centrale și din invățămintul superior și in ce privește punerea la punct de soluții practice pentru raționalizarea consumurilor materiale și energetice, pentru creșterea randamentului energetic al agregatelor, a gradului de recuperare și valorificare a resurselor energetice refolosibileVă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că in acest an am acoperii din resurse proprii aproape 58 la sută din necesarul total de energie integrată, asigurindu-ne intre altele, din astfel de resurse, consumul propriu de energie termică. iar o parte însemnată a fost furnizată pentru lermofi- carea municipiului GalațiSintem conștienți că rezultatele acestui ar. nu sint pe măsura posibilităților noastre ; u- nele greutăți pe care le-am avut in această perioadă nu justifică rămînerile în armă in special la producția fizică, care au influențat negativ, practic, toți ceilalți indicatori. Nu sintem mulțumiți de nivelul pe care l-am atins la indicele de scoatere a metalului și a celui de calitate la unele sortimente. Nu am făcut totul pe linia reducerii consumurilor de materii prime și materiale.Avem obligația să perseverăm în găsirea de noi soluții pentru economisirea la maximum a
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ELENA BUZESCU
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to

varăși,Reflectind cu elocvență profundul democratism al societății noastre, și plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii dezbate astăzi probleme de o deosebită importanță pentru progresul multilateral al patriei, așa cum se prefigurează in planul pe 1986, primul an al celui de-al optulea cincinal, care marchează intrarea României intr-un nou stadiu de dezvoltare.Este o datorie de conștiință pentru mine să arăt, de la această înaltă tribună, că intregul nostru colectiv se află sub puternica impresie a recentei vizite de lucru efectuate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, la întreprinderea de confecții și tricotaje. Indicațiile și orientările primite cu prilejul vizitei dumneavoastră de lucru constituie pentru colectivul nostru un sprijin de o inestimabilă valoare in perfecționarea întregii activități, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1985 și demararea cu bune rezultate a producției anului viitor.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că sub conducerea comitetului de partid, ir. strtnsă colaborare cu organizațiile de masă și obștești, consiliul oamenilor muncii s-a preocupat cu perseverență pentru valorificarea resurselor teh- nico-materiale și umane eforturile Întreprinse materializin- du-se in realizarea, in acest cincinal, a unei producții-marfâ suplimentare de 1,320 miliarde lei față de prevederile inițiale și de 200 milioane lei față de prevederile actuale.în prezent, ne concentrăm Întreaga atenție spre realizarea integrală și livrarea cit mai rapidă a tuturor comenzilor care fac obiectul obligațiilor contractuale ale întreprinderii, precum și lansarea în devans a comenzilor de export pentru 1986, care intrunesc condiții de realizare in producție incă din acest an.în conformitate cu indicațiile pe care ni le-ați dat, am trecut la elaborarea programului complex de modernizare a producției și a muncii, care să fundamenteze sarcina de dublare a productivității muncii și de ridicare a calității produselor, obiective vitale pentru întreprinderea noastră.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN SURDU
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Avînd mereu in îtenție sarcinile deosebit de mportante ce revin sectorului energetic din hotărîrile Congresului tl XlII- lea al partidului și acționind In spiritul orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru din vara acestui an efectuată in unitatea noastră și analizelor ce au avut loc la Comitetul Central al partidului, consiliul oamenilor muncii din termocentrala Ro- vinari a întreprins o serie de acțiuni și măsuri menite să conducă la creșterea siguranței in exploatarea grupurilor -energetice, reducerea consumului de combustibil și furnizarea unor cantități mai mari de energie Sistemului energetic național.Vă încredințăm că organele și organizațiile de partid, conducerea colectivă, toți factorii de răspundere din unitate au tras toate invățămintele din concluziile și măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv in luna octombrie și sintem ferm hotăriți să lichidăm neajunsurile și greșelile, analizate și aspru criticate de conducerea partidului. Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, am reorganizat întreaga activitate de reparații, în cadrul unei subunități direct subordonată termocentralei, care execută lucrările de întreținere, revizii și reparații la instalațiile energe

metalului ș'i creșterea valorii obținute din fiecare tonă de materie primă, eoncomiten! cu dezvoltarea activității de recuperare a resurselor materiale refolosibile.întrucit problema reducerii consumurilor materiale, a respectării cu strictețe a normelor de consum și reduceri: in continuare a acestora privește întreaga noastră economie, apreciez că organele de sinteză, împreună cu ministerele și institutele de proiectare și inginerie tehnologică, trebuie să impună restricții prin plan in ceea ce privește distribuirea metalului in economie, pentru a limita repartițiile excesive la oțeluri înalt aliate 'nlocuindu-le cu oteluri echivalenteVă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să ză !ncre- dințez că, armind 'ntocmai indicațiile formulate de dumneavoastră, de a ridica la un nivel superior actul de conducere, manifestind fermitate exigență și spirit de răspundere acționăm pentru îmbunătățirea continuă a muncii noastre, perfecționarea activități: de programare urmărire și livrare ia beneficiari a laminatelor, la un nivel tehnic și calitativ superior, pentru a satisface deplin cerințele de metal ale economiei naționale.

Raportez că am trecut la extinderea sistemelor de organizare a unităților model experimentate in anul acesta, care asigură, față de anul precedent, o creștere de pină la 20 la sută a productivității muncii și, potrivit sarcinii date de dumneavoastră, am elaborat, împreună cu centralele industriale și institutele de cercetare de profil, programul de dotare a Întreprinderii cu linii tehnologice de inalt nivel tehnic, care să asigure creșterea substanțială a productivității muncii, atingerea nivelurilor realizate pe plan mondial in acest domeniu. O altă direcție in care ne vom intensifica preocupările este a- ceea a raționalizării tuturor consumurilor de materii prime, combustibil și energie. De asemenea, am organizat producția de valorificare superioară a materialelor recuperabile,Sintem pe deplin conștienți că, față de posibilitățile și condițiile de muncă și de viață create colectivului nostru, realizările obținute pină in prezent nu reflectă întreaga valoare a potențialului de care dispunem, că există incă importante rezerve insuficient valorificate, in special in ce privește organizarea producției și a muncii, Întărirea ordinii și disciplinei tehnologice. Aceasta obligă organul de conducere colectivă să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă, pentru eliminarea hotărită a neajunsurilor, pentru antrenarea *uturor oamenilor muncii Îs procesul de elaborare și implementare a progresului tehnic, la Îndeplinirea neabătută și in condiții de înaltă calitate și eficiență a sarcinilor de plan.îndeplinirea neabătută a planului implică, așa cum ați subliniat, tovarășe secretar general, și in cuvintarea rostită la forumul național al științei și invățâ- mintului, concentrarea in și mai mare măsură a eforturilor pentru modernizarea rapidă a întregii producții, pe baza Introducerii celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, direcție spre care se îndreaptă cu prioritate întreaga noastră activitate. Asigurăm plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, însuflețiți de mărețele perspective aflate în fața întregii noastre națiuni, vom face totul pentru transpunerea in viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, a planului pe 1986, sporindu-ne necontenit contribuția Ia propășirea «cumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

tice, participind in același timp la efectuarea programelor de modernizare și îmbunătățire aprobate, retribuția ’ormațiilor de lucru fiind in acord șlobal, condiționată de calitatea și cantitatea ucrărilor efectuate.întrucit în ictivitatea noastră s-au namfestat .țrave acte de indisciplină, ie lipsă le răspundere, de terespectare a .propriilor noastre programe, a Turmelor! egale în ogoare, acționăm cu fermitate pentru ntro- narea in ,-indul colectivelor noastre de muncă a unui climat sever de ordine și disciplină, prin dezbaterea in adunările generale ale oamenilor muncii și la nivelul formațiilor de lucru a unor probleme privind îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu, supravegherea permanentă și atentă a instalațiilor în timpul funcționării acestora, îmbunătățirea calității lucrărilor de Întreținere și reparații, reducerea absențelor nemotivate din producție, dezvoltarea și apărarea avutului obștesc.Vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe secretar general, să vă aduc și pe această cale mulțumirile noastre, ale celor ce muncim in domeniul producției de energie electrică, pentru grija pe care o acordați dezvoltării sectorului energetic, prin recentele măsuri adoptate in scopul îmbunătățirii funcționării Sistemului energetic național și in special a termocentralelor pe cărbune.
Vorbitorul s-a referit, în con

tinuare, Ia rezultatele concrete 
înregistrate în ultima perioadă, 
a prezentat preocupările și ac
țiunile consacrate pregătirii pro
ducției anului viitor.

Cu sprijinul institutelor de 

proiectare și cercetare, al unităților furnizoare de echipamente, vom acționa cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea la termenele stabilite a tuturor programelor de măsuri aprobate de conducerea partidului privind creșterea fiabilității grupurilor energetice și funcționarea normală a acestora, in scopul prevenirii avariilor, exploatării optime și în condiții de siguranță deplină a instalațiilor și agregatelor energetice la parametrii nominali ai acestora.Consiliul oamenilor muncii, sub îndrumarea comitetului județean de partid, va continua să acționeze cu mai multă fermitate pentru a lichida în cel mai scurt timp — așa cum dumneavoastră ne-ați cerut, mult stimate tovarășe secretar general — deficiențele care mai persistă In funcționarea instalațiilor energetice, prin instaurarea la fiecare loc de muncă a unui climat de răspundere, or-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EMILIAN-FERDINAND TOTH
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și tovarăși,Prin problemele de importanță majoră înscrise pe ordinea de zi, actuala plenară a forumului democrației muncitorești revoluționare constituie un eveniment de insemnătate deosebită in ampla activitate desfășurată de întregul nostru popor pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor strategice stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, a orientărilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru pregătirea temeinică a trecerii la o etapă nouă, superioară, a devenirii României socialiste.Vă sintem profund recunoscători, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru faptul că, potrivit proiectului Planului național unic, ritmurile și proporțiile dezvoltării in profil teritorial a județului Caraș- Severin ne dau posibilitatea să punem in valoare mai deplin resursele naturale, potențialul tehnico-productiv de care dispunem și competența profesională a oamenilor muncii, a cadrelor de specialitate. Investițiile alocate și eforturile făcute de colectivele de oameni ai muncii pentru dezvoltarea sectorului extractiv și modernizarea capacităților in siderurgie și construcția de mașini, organizarea superioară și Înzestrarea tehnică a producției vor asigura obținerea unor sporuri substanțiale la principalele produse fizice și realizarea ritmică, integrală a producției destinate exportului, corespunzător clauzelor contractuale stabilite cu partenerii externi.Sintem conștienți că o premisă esențială a înfăptuiri: exemplare a prevederilor pentru 1986 o reprezintă încheierea cu rezultate cit mai bune a cincinalului actual și a anului in curs. Pe ansamblul cincinalului 1981— 1985, valoarea producției-marfă industriale a județului crește cu 7,1 la sută, iar producția netă cu 9.8 la sută, față de ultimul an al cincinalului precedent. Ca urmare a activității politico-ideo- logice de ridicare a conștiinței socialiste a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, a măsurilor de îmbunătățire a organizării producției, de întărire a ordinii și disciplinei, luate de consiliile oamenilor muncii, majoritatea întreprinderilor din Județ au Îndeplinit și chiar depășit sarcinile pe primele 11 luni la producția industrială, in condițiile creșterii productivității muncii, fiind realizată, de asemenea, întreaga producție contractată la export, la un nivel calitativ ridicat.Prezentind aceste rezultate, vorbitorul a evidențiat, totodată, în spirit critic și autocritic, că în activitatea desfășurată s-au manifestat și unele neajunsuri, cu efecte negative asupra îndeplinirii sarcinilor de plan la producția-marfă industrială, producția fizică și în investiții. Este adevărat că ne-am confruntat cu o serie de probleme de aprovizionare tehnico-mate- rială care in anumite perioade ale snului au generat tntîrzieri în fabricarea unor produse și folosirea incompletă a capacități-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE MIHAIL GEORGESCU

Mult âtimate tovarășe secretar 
general,

stimată tovarășă
Elena Ceaușescu. 

Stimate iovarășc. 
Stimați tovarăși.. Importantele documente pe ! care le dezbatem astăzi in plenara Consiliului Național al Gamenilor Muncii iemonstreazâ incă o dată £rija deosebită pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, Nicolae Ceaușescu, o acordați indeplinirii neabătute a hotărîrilor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, asigurării unui ritm susținut de dezvoltare a economiei, progresului armonios al tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate — condiții hotăritoare pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Caracteristicile stabilite în planul național unic de dezvoltare economico-socială a României in primul an al celui de-al optulea cincinal se regăsesc și în prevederile pentru județul Argeș. Pe baza acestor prevederi. județul nostru iși va consolida și mai mult profilul economico-social, va dezvolta baza tehnico-materială și potențialul de producție, își va spori contribuția la creșterea avuției naționale.în acest cadru, sarcini tot mai mari și complexe revin și Combinatului petrochimic din Pitești, care în 1986 trebuie să realizeze o producție-marfă de circa 40 la sută din producția 

dine și disciplină, ridicarea nivelului de pregătire și perfecționarea profesională a lucrătorilor, educarea in spiritul bunei gospodăriri și păstrării avutului obștesc, reducerea consumurilor și a cheltuielilor de producție, care în final să conducă la mărirea eficienței activității noastre.în încheiere, in numele colectivului de oameni ai muncii din cadrul termocentralei Ro- vinari, vă rog să-mi îngăduiți să asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că rom acționa cu toată răspunderea pentru înfăptuirea in cele mat bune condiții a sarcinilor de plan ce ne revin pe anul viitor din Planul național unic de dezvoltare și programele privind asigurarea energiei electrice necesare economiei naționale.

lor. Cauza principală a nerea- lizărilor se regăsește insă în deficiențele de organizare a producției, in răspunderea scăzută a unor cadre de conducere din unități față de îndeplinirea planului.Ținind seama de concluziile desprinse din activitatea acestui an, de sarcinile care ne stau in față, măsurile luate de comitetul județean de partid, acțiunile întreprinse de consiliul județean al oamenilor muncii in industria extractivă vor asigura in 1986 îndeplinirea integrală a planului la producția de cărbune și de cupru in concentrate. Au fost stabilite măsuri pentru creșterea indicelui de utilizare a celor patru linii tehnologice de la Uzina de preparare a minereurilor cuprifere din Moldova Nouă, precum și pentru creșterea randamentelor de exploatare in carieră. De asemenea, o preocupare deosebită acordăm realizării producției de energie electrică.în siderurgie, în paralel cu începerea unor lucrări de modernizare a oțelăriilor de la Reșița și Oțelul Roșu, vom acționa pentru eliminarea opririlor accidentale la agregate și respectarea riguroasă a programelor de fabricație, pentru îmbunătățirea calității produselor. Au fost luate măsuri de pregătire corespunzătoare a fabricației în construcția de mașini, incit să putem realiza la timp și la un nivel calitativ superior întreaga gamă de motoare și grupuri electrogene prevăzute în programul naval, precum și echipamentele energetice și utilajele tehnologice.în cadrul acțiunilor întreprinse de consiliul județean al oamenilor muncii, o preocupare de prim ordir, o constituie modernizarea proceseloi de producție și a procluselot în siderurgie, construcțiile de mașini, extracția și prepararea minereurilor neferoase, precum și in alte ramuri industriale avind obiective reprezentative în județul nostru, urmărind atingerea. unor parametri calitativi mai lnalți, de performanțe tehnice ridicate, în condițiile unei eficiențe economice superioare, cu costuri și consumuri mai reduse și asigurind, totodată, o competitivitate superioară.în același timp, comitetul județean de partid desfășoară o intensă activitate politică in scopul creșterii rolului consiliilor oamenilor muncii, ca organe de conducere colectivă, al sporirii eficienței activităților acestora, menită să asigure întărirea răspunderilor fiecărui om al muncii in gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și a forței de muncă, în consolidarea și dezvoltarea proprietății obștești, temelia progresului continuu al patriei, a ridicării nivelului de viață material și spiritual al întregii populații a țării.Exprimind deplina aprobare față de documentele supuse dezbaterii, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de hotărirea fermă a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Caraș-Severin de a duce la îndeplinire in mod exemplar sarcinile ce ne revin in anul viitor și în cincinalul 1986—1990, hotărîrile istorice ale celui de-al XlII-lea Congres al partidului.

industrială a județului, precum și o pondere insemnată in volumul de producție al Ministerului Industriei Petrochimice.Conștienți de această mare răspundere, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că consiliul oamenilor muncii din combinat s-a preocupat permanent de găsirea soluțiilor și iplicarea de măsuri care să creeze premisele realizării e- xemplare a sarcinilor de plan ale anului 1986.Vorbitorul a prezentat apoi preocupările colectivului pentru asigurarea continuității în funcționarea proceselor de producție, modernizarea și îmbunătățirea performanțelor instalațiilor tehnologice, creșterea valorificării fiecărei tone de materie primă, reducerea consumurilor energetice mai ales prin recuperarea cit mai avansată a resurselor energetice secundare, mărirea permanentă a gradului de siguranță in funcționarea instalațiilor. O preocupare prioritară o va constitui și in anul viitor creșterea permanentă a valorificării tonei de țiței avînd in vedere faptul că unitatea are o pondere deosebită in prelucrarea țițeiului. Cunoaștem și sintem conștienți de eforturile valutare pe care economia națională Ie face pentru a asigura importul de țiței și la rindul nostru asigurăm plenara că vom depune toate eforturile spre a crește permanent valorificarea fiecărei tone, că vom face totul ca procesele de prelucrare secundară să funcțio

neze permanent și la întreaga capacitate.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că în acest an, respectind indicațiile dumneavoastră, am acordat o atenție deosebită și prioritate absolută realizării producției contractate cu beneficiarii externi, fapt ce ne-a dat posibilitatea să ne realizăm obligațiile ce le-am avut și să depășim planul de export pe 11 luni cu 34 milioane lei.De asemenea, prin concentrarea mijloacelor materiale și a forței de muncă am realizat și sintem în fază de finalizare, ur- mind să punem în funcțiune în această lună încă trei capacități de producție pentru recuperarea resurselor energetice secundare.Exprimăm și cu această ocazie mulțumirile călduroase ale colectivului de oameni ai muncii din combinatul nostru tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru sprijinul permanent și neprecupețit pe care ni-1 acordă, pentru modul în care Institutul Central de Chimie participă alături de noi în rezolvarea problemelor majore ale proceselor de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
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academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.Noi, cei care lucrăm în cercetarea metalurgică, am beneficiat in această perioadă de programe de activitate bine conturate, de îndrumare competentă, ceea ce a permis creșterea eficienței activității de cercetare în producția materială. Cu toate acestea, munca noastră și îndeosebi rezultatele transpunerii in industrie a cercetărilor și tehnologiilor realizate de noi nu s-au ridicat în totalitate la nivelul exigențelor cerute de etapa actuală, de sarcinile stabilite de Congresul partidului, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia analizelor periodice efectuate pe principalele probleme ale activității noastre economice.Documentele supuse dezbaterii în această plenară au o importanță deosebită in aplicarea istoricelor botâriri ale celui de-al XlII-lea Congres al partidului, in pregătirea condițiilor de înfăptuire a planului pe anul 1986, primul an al cincinalului viitor. Am regăsit in sarcinile cuprinse în aceste documente materializarea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., precum și cu ocazia vizitelor de lucru efectuate in unități economice, inclusiv din ramura noastră de activitate.în continuare, vorbitorul a înfățișa*  preocupările cercetătorilor, specialiștilor institutului pentru realizarea unor produse care pină nu de mult so procurau din import, pentru crearea cadrului tehnologic corespunzător în vederea creșterii capacității de producție la oțelurile speciale, pentru înfăptuirea programului la oțelurile inoxidabile. pentru promovarea procedeelor moderne in procesele de producție. Totodată, au fost relevate neajunsurile manifestate în activitatea institutului, precum și măsurile întreprinse » pentru lichidarea lor, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin in viitorul cincinal.Avem însă rămineri în urmă
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Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, 
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Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii dezbate probleme deosebit de importante ale dezv-hării economico- sociale a României în această perioadă hotăritoare pentru încheierea planului pe 1985 și actualul cincinal, pentru trecerea la Înfăptuirea mărețelor obiective ale noului an și cincinal.Doresc să exprim înalta apreciere față de programele supuse dezbaterii plenarei, la a căror elaborare o contribuție hotăritoare ați adus-o dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, fapt ce constituie garanția supremă a profundului lor caracter științific și revoluționar, a înfăptuirii cu succes a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român,Am mandatul oamenilor muncii hunedoreni să informez plenara că, urmînd îndeaproape indicațiile conducerii partidului, îndemnurile adresate de secretarul general al partidului, activitatea colectivelor de muncă din județul nostru a fost orientată spre realizarea sarcinilor din minerit, siderurgie, energetică, ramuri de mare însemnătate în ansamblul economiei naționale Astfel, au fost livrate în această perioadă însemnate cantități suplimentare de cărbune energetic, s-au furnizat în pluș față de plan pe 11 luni din acest an peste 200 milioane kWh energie electrică, iar prin aplicarea programelor stabilite s-au produs cantități mai mari de oțeluri cu caracteristici superioare destinate ramurilor de vîrf ale industriei.Prin aplicarea măsurilor indicate de dumneavoastră,mult ■ stimate tovarășeNicolae Ceaușescu, producțiapentru export pe 11 luni afost realizată în întregime și au fost onorate aproape în totalitate contractele, în prezent acționind ferm pentru onorarea în întregime a contractelor pe decembrie și a unora în devans.Referindu-se la unele neim- pliniri din activitatea economi

producție, în asimilarea în fabricație a noi produse.Analizind cu toată răspunderea activitatea desfășurată in anul 1985, am trecut cu hotă- rire la eliminarea lipsurilor ce s-au manifestat in munca noastră. Sintem conștienți că nerea- lizarea integrală a sarcinilor de plan la producția-marfă, pe lingă unele greutăți apărute in aprovizionarea cu unele materii prime, a fost determinată și de o serie de neajunsuri manifestate in activitatea noastră, a consiliului oamenilor muncii, care nu a acționat întotdeauna cu un inalt simț de răspundere, cu mai multă fermitate pe linia sarcinilor ce ne revin.Exprimind adeziunea la materialele supuse dezbaterii, vorbitorul a asigurat pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de hotărirea fermă a petrochimiștilor din Pitești de a acționa cu dăruire și competență profesională, cu înaltă răspundere muncitorească pentru realizarea exemplară a planului pe 1986, a tuturor sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului.

în privința industrializării tehnologiilor de tratare a oțelului lichid cu pulberi speciale desul- furante și dezoxidante, procese de mare însemnătate pentru creșterea sensibilă a procentului de produse plate cu garanții la control ultrasonic, mult solicitate în industria noastră și pe piața externă. Considerăm că, dacă împreună cu proiectarea metalurgică, am fi acționat mai din vreme, mai operativ, prin omologarea unei instalații pilot, acum, la industrializare, rezultatele ar fi fost mult mai eficiente. Așa am procedat cu instalația, iar eu tehnologia de la oțelurile inoxidabile cu carbon scăzut și prelucrarea industrială a acestui procedeu nou, robust și eficace, a fost mult mai ușoară.Sarcini de mare însemnătate, în vederea indeplinirii cărora va trebui să depunem eforturi și mai susținute, ne revin și pe linia lărgirii bazei de materii prime pentru siderurgie, atit în ceea ce privește utilizarea minereurilor sărace în fier și mangan, cit și în creșterea ponderii cărbunilor indigeni, energetici, foarte slab cocsificabili șt slab cocsificabili în fabricarea cocsului metalurgic, în economisirea energiei in procesele de producție siderurgice.Vă rog să-mi permiteți să informez plenara că, pe baza sarcinilor rezultate din cuvintarea dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, Nicolae Ceaușescu. a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la recentul Congres al științei și invățămintului, comitetul de partid și consiliul științific din institut au elaborat 16 programe prioritare proprii care să asigure economiei naționale produsele siderurgice necesare de calitate și eficiente din punct de vedere economic pe perioada 1986—1990.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și pe dumneavoastră. mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, că planul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pe anul 1985 va fi realizat integral, in prezent în institutul nostru fiind deja abordate teme de cercetare prevăzute in anul viitor.

că, vorbitorul a arătat că existența lor se datorează și faptului că organele de conducere colectivă din unele unități nu au acționat cu toată exigența pentru întărirea ordinii și disciplinei in muncă, a răspunderii față de realizarea sarcinilor de plan.în lumina hotăririlor recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central, care a adoptat sistemele orientative privind organizarea și modernizarea proceselor de producție, elaborate cu contribuția determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid va depune eforturi susținute în vederea organizării și modernizării proceselor de producție, creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii consumurilor specifice de materii prime, materiale și energie, a tuturor cheltuielilor de producție.Vom acționa hotărit pentru dezvoltarea activității de cercetare geologică și descoperirea de noi rezerve de zăcăminte de cărbuni, de minereuri de fier și metale neferoase, precum și de substanțe nemetalifere.în acest domeniu de activitate se Impune grăbirea elaborării de noi soluții și tehnologii, care să asigure înfăptuirea integrală a programului geologic, așa cum pe bună dreptate a subliniat tovarășa Elena Ceaușescu în cuvintarea rostită Ia încheierea lucrărilor Congresului științei și învățămintului.Au fost înfățișate, în continuare, preocupările pentru asigurarea producției de cărbune prevăzute in Valea Jiului prin elaborarea de noi tehnologii, lărgirea gamei de mașini miniere cu fiabilitate mai ridicată. cit și perfecționarea instalațiilor de preparare în vederea creșterii randamentului acesto- tora, prin continua perfecționare a muncii in toate schimburile. aplicarea acordului global, folosirea la capacitate a tehnicii din dotare și întărirea ordinii și disciplinei în producție.Urmărim cu toată atenția realizarea producției de metal în sortimentația planificată, punind accent pe respectarea programelor de livrare a laminatelor pentru construcția
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I) au demonstrat că au aceste posibilități — și avem convingerea că putem ca în 1990 să ne prezentăm cu mari realizări în domeniul științei, tehnicii, în ce privește calitatea și nivelul tehnic al producției. Trebuie ca aceasta să devină o problemă centrală a muncii de zi cu zi, în toate sectoarele de activitate ! (Aplauze puternice, prelungite).Sîntem într-o nouă etapă a revoluției tehnico-științifice. Continuăm procesul revoluționar de transformare a societății noastre — și trebuie să acționăm în toate domeniile ca revoluționari ! A fi comunist — așa cum am subliniat și la Congresul științei și învăță- mîntului — înseamnă să fii în primele rînduri ale promovării noului în toate domeniile, să-ți însușești tot ce este mai nou și avansat în domeniul științei, tehnicii, al cunoașterii umgne ! Nu poți fi revoluționar, nu poți conduce procesul revoluționar, nu poți fi comunist, nu poți fi conducător comunist, fără a stăpîni cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ! Trebuie să facem totul pentru ca toate cadrele noastre, toți oamenii muncii din patria noastră să-și însușească și să stăpînească noile cuceriri tehnico-științifice, să le aplice în viață, în toate domeniile ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !**).în scopul realizării acestor o- biective și a celorlalte prevederi din plan, Comitetul Politic Executiv a stabilit recent trecerea la măsuri concrete, practice, de organizare științifică a întreprinderilor, a producției, a muncii, de modernizare a lor și de perfecționare a nivelului tehnic în toate sectoarele. Ați luat cunoștință de aceste prevederi. Am constituit o comisie centrală care să urmărească realizarea acestor obiective. Am stabilit să se constituie, în fiecare județ, comisii județene, cu participarea cadrelor corespunzătoare din județe și care, sub conducerea primilor secretari și cu sprijinul cercetării științifice și al ministerelor, să acționeze în vederea înfăptuirii acestor măsuri. Desigur, aceasta presupune ca și în fiecare minister să existe un colectiv care să asigure urmărirea realizării acestor prevederi pe sectoarele ministerului respectiv. Avem în vedere ca pînă la jumătatea anului viitor să încheiem întreaga activitate de organizare științifică a producției și a muncii, pornind de la dotarea existentă, de la ceea ce avem acum, perfecționînd unele utilaje și dispozitive de lucru.în criteriile despre care ați luat cunoștință — și care vor fi trimise tuturor ministerelor, centralelor, întreprinderilor și județelor — sînt prevăzute orientările în vederea realizării acestui obiectiv, urmînd ca, în etapele următoare să continuăm realizarea măsurilor de dotare cu mașini și utilaje noi, de modernizare a mașinilor și utilajelor existente, de aplicare a noi tehnologii, de introducere a automatizării, mecanizării și robotizării în sectoarele unde va fi necesar să facem acest lucru.Dorim însă ca în fiecare unitate să se stabilească — nu în general, ci în spiritul criteriilor de care am vorbit — măsuri concrete și să acționăm în această direcție.Pe baza experienței pe care o avem de acum in unele unități, chiar acolo unde nu am aplicat pînă la capăt măsurile stabilite, am obținut o creștere de peste 2 ori a productivității muncii, iar la încheierea măsurilor de organizare apreciem că vom ajunge la o creștere de peste 3 ori a productivității muncii — și aceasta fără niște lucruri deosebite, ci pornind de Ia buna organizare a producției, de la folosirea rațională a mijloacelor existente, de la perfecționarea lor. Desigur, nu vreau să fiu înțeles greșit ; trebuie să acționăm cu toată fermitatea, acolo unde este necesar, să aplicăm programul de automatizare, de robotizare, spre a fi la nivelul tehnicii generale pe plan internațional. Dar nu trebuie să se înțeleagă că trebuie să lăsăm la o parte ce avem, că trebuie să așteptăm pînă vom introduce altă tehnică sau robotizare, ci, cu ceea ce avem, să realizăm o organizare superioară, o creștere a nivelului tehnic, a productivității muncii și, pe această bază, o sporire generală a producției, o reducere a consumurilor, o creștere a rentabilității. Experiența pe care o avem demonstrează că numai prin folosirea, îndeosebi, a inteligenței, a spiri

tului de răspundere, de organizare și prin modernizarea a ceea ce avem putem să obținem o creștere puternică a producției, a eficienței economice, a productivității în general, a întregii noastre activități. în acest spirit doresc să fie înțelese măsurile și în acest spirit să se acționeze îndată cum Vii întoarceți acasă.Pe această bază trebuie să acționăm în continuare pentru o creștere mai puternică a productivității muncii sociale. Prevederile planului sînt importante — inclusiv pe cincinal — dar trebuie să pornim de la necesitatea de a dubla, cel puțin în acest cincinal, productivitatea muncii. Este un domeniu unde avem multe de făcut și unde trebuie să acționăm cu toată hotărîrea. Am subliniat, nu o dată, că este necesar să înțelegem că avem obligația să realizăm o productivitate superioară, mai înaltă decît cea pe care o realizează capitaliștii. Poporul nostru, oamenii muncii sînt proprietari, sînt producători, sînt stă- pînii a tot ceea ce se produce în țara noastră — și trebuie să acționeze pentru a realiza aceasta cu cheltuieli și cu consumuri minime — inclusiv cu consum de ..muncă minim — pentru o creștere puternică a productivității muncii. Aceas,ta constituie o problemă deosebit de importantă pentru înfăptuirea planului, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Comunismul nu se poate realiza decît pe baza celei mai înalte tehnici, dar și a celei mai înalte productivități a muncii în -toate domeniile. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar ca în toate sectoarele să se acționeze pentru reducerea generală a cheltuielilor materiale și de producție. Realizările din cincinalul pe care îl încheiem nu sînt mulțumitoare și trebuie să facem totul pentru ca din primul an al celui de-al optulea cincinal să obținem o reducere mult mai puternică a cheltuielilor materiale și de producție, să asigurăm creșterea eficienței și rentabilității tuturor unităților, a fiecărui sector de activitate.în acest sens se impune să acționăm cu mai multă hotărîre în direcția perfecționării autocondu- cerii și autogestiunii, pentru aplicarea noului mecanism economico- financiar. La ședința sa recentă, Comitetul Politic Executiv a stabilit, și în această direcție, o serie de măsuri care au în vedere o creștere mai puternică a spiritului de răspundere, a inițiativei fiecărui colectiv de oameni ai muncii, faptul că fiecare unitate trebuie să funcționeze pe principiile autogestiunii, că toate colectivele de oameni ai muncii trebuie să gospodărească mai bine, cu rezultate superioare, avuția încredințată de popor în administrare. Să facem astfel încît nu numai să păstrăm și să apărăm proprietatea socialistă și bunurile încredințate, dar să asigurăm dezvoltarea continuă a avuției naționale, a proprietății socialiste de stat și cooperatiste — a- ceasta constituind baza hotărîtoare fără de care nu se pot concepe socialismul și comunismul, nu se poate asigura ridicarea generală a țării, creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului ! Deci consolidarea, dezvoltarea și creșterea mai puternică a proprietății socialiste de stat și cooperatiste constituie una din îndatoririle centrale ale fiecărui colectiv de oameni ai muncii, ale cadrelor de conducere, ale partidului, în toate sectoarele de activitate ! Prin felul cum vom ști să facem acest lucru vom demonstra că acționăm ca a- devărați revoluționari, că ne îndeplinim îndatoririle față de popor, față de viitorul patriei noastre socialiste ! (Aplauze< puternice, prelungite).în spiritul acestor principii de autoconducere și autogestiune, a- vem in vedere o creștere mai puternică a răspunderii cadrelor de conducere, a consiliilor oamenilor muncii și adunărilor generale ale oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, de stăpîni ai tuturor bogățiilor naționale, de adevărați făuritori ai viitorului liber și comunist al României ! (Aplauze puternice, prelungite).Este, de asemenea, necesar să a- plicăm cu mai multă fermitate principiile socialiste de retribuție, să trecem cu hotărîre la generalizarea acordului global în toate sectoarele în prima parte a anului 1986. Avem deja rezultate bune ; am vorbit și la plenara Comitetului Central al partidului și doresc să menționez și aici că în construcții, unde s-a aplicat în mod corespunzător acordul global, am 

obținut rezultate importante, inclusiv o creștere în acest an de peste 10 la sută a productivității muncii — și nu este totul făcut nici aici.Iată de ce se impune să se asigure aplicarea fermă a principiilor socialiste de retribuție, a acordului global. Este necesar să fie bine înțeles faptul că veniturile oamenilor muncii trebuie să fie nemijlocit legate de realizarea producției, că nimeni nu poate cîștiga mai mult fără muncă, că nimeni nu poate cîștiga nimic fără muncă ! Fiecare — indiferent unde se găsește — trebuie să înțeleagă că veniturile nu pot fi legate decît de producție și de muncă ! Cu eît vom produce mai mult, mai bine, mai ieftin, cu atît vor putea crește și' veniturile. Cu cit vor crește beneficiile, rentabilitatea, cu atît vor putea spori și veniturile ! Or, unde se va lucra prost nu se vor putea asigura veniturile corespunzătoare.Prin sistemul nostru de retribuție generală asigurăm, în toate sectoarele, în raport de ramuri, aceleași venituri pentru aceeași muncă. Dar nimănui nu-i putem asigura venituri fără a realiza a- ceeași cantitate de muncă sau de produse. Așa cum nu limităm nimănui posibilitatea ca, producînd mai mult, pe baza muncii să poată să aibă venituri mai mari. Acesta este principiul socialist care stă la baza orânduirii noastre și trebuie să-l aplicăm cu toată fermitatea ! Noi am înlăturat exploatarea, cîștigul pe seama asupririi altora, prin speculă sau orice alte căi de venituri ilicite ! Singura sursă de venit este munca, activitatea în slujba poporului, pentru popor, pentru societate, pentru înălțarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze și urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).în întreaga activitate trebuie să se acorde o atenție deosebită înfăptuirii prevederilor planului privind comerțul exterior și cooperarea în producție. Trebuie să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții prevederile privind exportul — atît în eliring, cît și în devize convertibile — pornind de la faptul că numai pe această bază vom putea dispune de mijloacele necesare pentru realizarea importurilor de care avem nevoie și pentru a putea să realizăm și celelalte plăți, inclusiv reducerea datoriei externe.Trebuie să dezvoltăm puternic cooperarea în producție. în această direcție, aș atrage atenția asupra programului privind colaborarea în C.A.E.R., adoptat la Consfătuirea la nivel înalt de anul trecut. Acest program prevede că, în cadrul C.A.E.R.-ului — pe baza unei mai bune colaborări și cooperări în producție — să putem soluționa cu forțe comune o serie de probleme privind dezvoltarea fiecărei economii naționale și, în primul rînd, problemele energetice, de materii prime, problemele ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor. De altfel, în aceste zile urmează să fie adoptat un program special în domeniul științei și tehnologiei.Va trebui, în același timp, să dezvoltăm larg relațiile cu celelalte țări socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, să intensificăm cooperarea în producție, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul principiilor deplinei egalități și avantajului reciproc. Trebuie să ținem seama că avem obligația să asigurăm participarea permanentă Ia diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și științifice. Să facem a- ceasta acționînd în mod corespunzător în direcția unui comerț echitabil, reciproc avantajos, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și a muncii poporului nostru !în această privință, răspunderi mari revin comerțului exterior, întreprinderilor de comerț, dar și ministerelor producătoare, centralelor, tuturor unităților, care au datoria să înțeleagă că realizarea producției de export, cooperarea internațională trebuie să se afle pe primul loc în activitatea lor ! Avînd în vedere numărul mare de programe de cooperare în producție și în alte domenii, va trebui să asigurăm toate măsurile necesare în vederea realizării lor în cele mai bune condiții. Dispunem și în această privință de tot ce este necesar ! Avem o industrie care poate și trebuie să realizeze produse de înalt nivel tehnic, competitive — și, subliniez încă o dată, este necesar să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții exportul, cooperarea în producție, întreaga activitate de 

comerț exterior! Aceasta constituie o parte importantă a întregii activități de producție, un factor de cea mai mare însemnătate pentru înfăptuirea cu succes a planului și pentru dezvoltarea generală a patriei noastre! (Aplauze puternice, prelungite).în toate domeniile se cere să acționăm cu mai multă răspundere și exigență, să se perfecționeze stilul de muncă, să se repartizeze mai bine cadrele și forțele, să se urmărească cum se realizează programele, hotărîrile. să se asigure un control calificat și un sprijin real în soluționarea operativă a problemelor care se ridică în procesul complex al activității de dezvoltare a patriei noastre. Să acționăm pentru întărirea ordinii, a disciplinei revoluționare, muncitorești în toate sectoarele de activitate !Am putea spune, tovarăși, că dispunem de tot ce este necesar ; avem un plan care corespunde posibilităților poporului nostru și necesităților dezvoltării patriei. Acum hotărîtor este felul în care se va acționa pentru realizarea acestui plan. Avem forțe suficiente, avem cadre tehnice, avem buni specialiști, o cercetare bună. Mai presus de toate, avem o clasă muncitoare cu un nivel ridicat de cunoștințeț profesionale și tehnice, cu o înaltă conștiință revoluționară, muncitorească. Pe această bază, avem deplina convingere că vom putea realiza in bune condiții planul pe 1986 și noul cincinal pînă în 1990 ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung : „Ceaușescu și poporul !“.).
Stimați tovarăși,Creșterea venitului național va asigura mijloacele necesare ridicării bunăstării poporului și dezvoltării forțelor de producție. Din venitul național, 70 la sută va fi repartizat pentru fondul de consum și 30 la sută pentru fondul de dezvoltare. Păstrarea acestor proporții constituie o necesitate obiectivă în vederea continuării dezvoltării patriei noastre, a creării bazei tehnico-materiale pentru trecerea la comunism, pentru ridicarea continuă a nivelului de civilizație, a bunăstării poporului nostru. Subliniez din nou și , în acest cadru că fără a ne preocupa permanent de dezvoltarea bazei materiale, a ^fondurilor fixe, fără a aloca mijloacele necesare acumulării și dezvoltării riscăm să tăminem în urmă, cu implicații mari asupra nivelului general de dezvoltare a patriei, asupra viitorului națiunii noastre socialiste ' Și nu avem dreptul să facem acest lucru, și nu vom face acest lucru ! Vom face totul pentru a asigura dezvoltarea forțelor de producție, întărirea proprietății socialiste, a bazei tehnico-materiale. fiind conștienți că numai astfel asigurăm viitorul patriei, viitorul poporului nostru, victoria comunismului, independența și suveranitatea României ! (Urale și aplauze puternice, îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !**  ; „Stima noastră și mîn- dria — Ceaușescu, România !“).în planul cincinal și în planul pe anul viitor sînt prevăzute măsurile necesare în privința creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii, al poporului — în toate domeniile de activitate. De aceea, nu doresc să mă opresc acum asupra lor. Voi sublinia numai faptul că, în cadrul acestor măsuri, vom acorda o atenție deosebită familiilor cu mai mulți copii. Luăm a- ceste măsuri pornind de la necesitatea de a asigura o îmbunătățire a situației demografice a țării, o creștere corespunzătoare a natalității și a sporului natural al populației,_ păstrarea tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste. Așa cum am menționat și în alte împrejurări, avem răspunderea — și trebuie să ne gîn- dim la viitorul națiunii noastre — de a asigura un spor natural corespunzător, de a păstra tinerețea poporului ! Avem nevoie de mai mulți copii, tovarăși — și trebuie să se nască mai mulți copii ! De aceasta depinde viitorul patriei noastre ! (Aplauze și urale puternice).Desigur, vom lua unele măsuri pentru înlăturarea unor căi care duc la diminuarea natalității. Dar, în același timp, hotărîrile Comitetului Politic Executiv au în vedere măsuri care să ducă la o creștere a alocațiilor pentru familiile cu mai mulți copii și a indemnizațiilor pentru mamele cu mai mulți copii. Și avem în vedere o creștere destul de importantă. Vom publica zilele următoare această creștere. Vom ajunge ca mamele cu patru copii să primească pentru al patrulea co

pil și următorii cîte 500 de lei, iar mamele care au trei-patru copii să primească lunar circa 400 de lei, și cu 5 copii, 500 de lei, ea indemnizație, pentru a se putea consacra în parte și creșterii acestora. Sînt măsuri importante care cer însemnate eforturi financiare, dar considerăm că trebuie să facem a- cest lucru tocmai pornind de la răspunderea pe care o avem față de viitorul poporului nostru. (A- plauze puternice, prelungite).Am stabilit și unele măsuri în ce privește sistemul de construcții de locuințe proprietate personală, care au în vedere îndeosebi să stimuleze construcția unor asemenea locuințe de către muncitorii care lucrează în orașe și personalul care lucrează în marile o- rașe, în comunele din raza acestor orașe, așa cum prevede legea — și să nu mai acordăm, de regulă, credite pentru construcția de locuințe în orașele mari.De altfel, în domeniul construcției de locuințe avem realizări foarte importante. Deja avem orașe unde avem un surplus de locuințe, ceea ce înseamnă că, în linii generale, am rezolvat — și realmente, pînă în 1990, vom rezolva în fond problema locuințelor pentru toți oamenii muncii. Pornim de la faptul că este bine ca, în orașele mari, să avem un fond puternic de locuințe ale statului, care să poată fi repartizat întreprinderilor și să grupăm oamenii muncii în jurul acestora, pentru a evita un transport costisitor, care creează multe probleme. De altfel, consider necesar ca, încă de anul viitor, să luăm măsuri ca, pînă în 1987, să realizăm hotărîrea pe care o avem, ca toate întreprinderile să dispună de locuințe de serviciu pentru cadrele de bază — așa cum a fost întotdeauna în România. Nu este posibil ca directorul unei întreprinderi, • care trebuie să intervină în 3 minute, să stea la 3—4 km depărtare sau nu știu unde. El, pe tot timpul cît e director, trebuie să stea în fabrică, lingă fabrică ; la fel, și alte cadre de conducere. Trebuie să luăm măsuri și obligatoriu să realizăm aceste hotărîri, care vor contribui mult la întărirea răspunderii în toate sectoarele. (Aplauze puternice).Am adoptat în aceste zile noi măsuri privind dezvoltarea mai puternică a industriei alimentare, înfăptuirea programului privind producerea de mîncăruri care să poată fi cumpărate de cetățeni, pentru a evita greutățile în activitatea casnică și a asigura o bună aprovizionare.Prin toate aceste măsuri — și altele pe care le-am luat sau le avem în vedere — urmărim să înfăptuim neabătut obiectivul fundamental al partidului nostru, de a face ca tot ceea ce se realizează să servească poporului, bunăstării sale, să asigure atît întărirea bazei materiale, cît și ridicarea continuă a nivelului de trai — aceasta constituind țelul politicii partidului nostru, esența socialismului ! Facem totul pentru om și cu oamenii ! Dar bunăstarea depinde de munca noastră, de ridicarea generală a patriei ! (Aplauze și urale puternice).în realizarea tuturor acestor obiective trebuie să ridicăm și mai puternic rolul conducător al partidului, răspunderea membrilor de partid în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea programelor și a planurilor de dezvoltare a patriei noastre.Să dezvoltăm mai puternic munca politico-educativă de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului !Să întărim și mai puternic sentimentul de răspundere, de mîn- drie patriotică, socialistă pentru tot ce înfăptuim prin munca unită a poporului nostru 1Să facem astfel încît constructorii socialismului din patria noastră, întregul popor, stăpîn pe destinele sale, să acționeze, într-o strînsă unitate, cu o tot mai mare fermitate și hotărîre pentru făurirea conștientă a viitorului liber, fericit, a comunismului în România ! (Aplauze și urale puternice; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!**,  „Ceaușescu și poporul!**).
Stimați tovarăși,La plenara Comitetului Central și la Congresul științei și învăță- mîntului am vorbit despre unele probleme ale situației internaționale, de aceea nu doresc să mă opresc mai mult asupra lor. Am dat, cu acest prilej, și aprecierea partidului nostru cu privire la întâlnirea de la Geneva dintre conducătorii sovietic și american. Acum însă se pune întrebarea ce se întâmplă după Geneva,. avînd 

in vedere că problemele fundamentale au rămas nesoluționate, că, de fapt, continuă producerea și amplasarea armelor nucleare.Angajamentele asumate de cele două mari puteri la Geneva sînt importante, dar noi, și toate popoarele, așteptăm trecerea la măsuri. concrete pentru a opri cursa înarmărilor, pentru încetarea amplasării de noi rachete în Europa, de noi arme nucleare, pentru trecerea la distrugerea celor existente. Numai în măsurii în care se va trece la măsuri concrete și reale în această direcție se va demonstra importanța istorică a acestei întîlniri.Noi dorim, realmente, să se treacă cît mai curînd la măsuri de dezarmare. Continuarea cursei înarmărilor ar însemna să se folosească această întîlnire ca un paravan pentru a produce noi arme nucleare, pentru creșterea pericolului catastrofei nucleare, care ar duce la distrugerea întregii omeniri.lată de ce nu putem fi liniștiți, nu putem să avem sentimentul că, după Geneva, lucrurile ar fi bune ; dimpotrivă, avem sentimentul că trebuie să intensificăm activitatea politică, trebuie să acționăm, împreună cu toate forțele din întreaga lume, cu toate popoarele, pentru a determina trecerea la dezarmarea nucleară, la dezarmare în general.Am menționat, cu acel prilej, în ce direcție considerăm noi că trebuie acționat. Desigur, în primul rind avem în vedere oprirea amplasării armelor nucleare în Europa. Ambele părți au declarat că vor să reducă 50 Ia sută din armele strategice nucleare. Dacă doresc a- cest lucru, de ce trebuie să producă alte armamente, de ce vor să aibă un număr mai mare de arme de distrus ? De ce trebuie să cheltuiască noi mijloace materiale, financiare, de ce să ceară oamenilor muncii, oamenilor de știință noi e- forturi pentru a produce arme care trebuie distruse ? ! Noi considerăm că numai în măsura în care se trece la reducerea acestor armamente sau — cel puțin pe timpul tratativelor — la oprirea producerii armelor și a noi experiențe nucleare se va demonstra seriozitatea acestor angajamente și declarații, se va vedea că se dorește, într-adevăr, să se obțină o reducere a armelor nucleare ! Sperăm că vom asista la măsuri reale în această direcție.Ne pronunțăm ferm pentru întărirea încrederii și colaborării în Europa, pentru încheierea cu succes a conferinței de la Stockholm, pentru rezultate cît mai bune la negocierile de la Viena.Acționăm pentru a transforma Balcanii într-o zonă fără arme nucleare, a colaborării pașnice. Susținem crearea unor zone fără arme nucleare în nordul și centrul Europei, precum și pe alte continente.Dorim să acționăm mai activț împreună cu celelalte state, la Conferința de la Geneva pentru dezarmare, pentru realizarea unor acorduri concrete in această direcție.Ne pronunțăm pentru oprirea acțiunilor militare din diferite zone, pentru încetarea conflictelor și soluționarea problemelor dintre state numai prin tratative. Considerăm necesar să se treacă cît mai grabnic la organizarea unei conferințe internaționale pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu.Sîntem foarte preocupați de situația economică mondială și, mai cu seamă, de înrăutățirea situației țărilor în curs de dezvoltare. Ne pronunțăm pentru o conferință internațională, în cadrul O.N.U., între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, în vederea unei soluționări globale a problemelor subdezvoltării, inclusiv a problemei datoriei externe a acestor țări, precum și pentru noua ordine economică mondială.Ținînd seama de complexitatea problemelor, și pornind de la faptul că opinia publică a demonstrat deja că reprezintă o puternică forță de care trebuie să se țină seama, ne pronunțăm pentru intensificarea activității pe plan internațional a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, pentru unirea eforturilor tuturor popoarelor spre a impune pacea și dezarmarea.Avem convingerea că forțele care acționează pentru pace sînt puternice și pot să schimbe cursul evenimentelor, să asigure triumful rațiunii, dreptul suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la viață, la pace și libertate ! (Aplauze și urale prelungite : se scandează îndelung : „Ceaușescu — pace !“).Am vorbit îndeosebi despre problema păcii, pentru că aceasta constituie problema fundamentală, 

fără de care nu putem să avem garanția realizării programelor noastre. Nici un popor nu-și poate concentra forțele pentru dezvoltare decît în condiții de pace 1 De aceea, dezarmarea și pacea constituie astăzi problema fundamentală, căreia trebuie să-i acordam întreaga atenție în. activitatea internațională.Vom acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orânduire socială. Dar vom fi hotărîți și fermi în asigurarea acestor relații pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Ne pronunțăm ferm pentru renunțarea la forță, la amenințarea cu forța, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî calea dezvoltării in mod liber, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Nimeni nu poate avea pretenția de a impune altui popor felul său de gîndire, orinduirea sa, politica sa, în nici un domeniu 1 Fiecare popor trebuie să-și poată hotărî în mod liber, independent, calea dezvoltării, politica sa de dezvoltare, să-și asigure bunăstarea și fericirea 1 Vom conlucra, pe aceste principii și în această direcție, cu toate națiunile lumii ! Dar nu vom admite niciodată ca cineva să se amestece în treburile noastre interne ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung : „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).încă o dată, doresc să reafirm hotărîrea partidului, statului și poporului nostru de a conlucra activ cu toate forțele realiste, cu toate popoarele care doresc pacea, pentru a asigura dezarmarea, pacea, libertatea și independența fiecărei națiuni, pentru a asigura dezvoltarea economico-socială a fiecărui popor ! (Aplauze și urale puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,în încheiere, aș dori să exprim încă o dată convingerea că lucrările plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, hotărîrile adoptate în unanimitate vor determina o îmbunătățire a muncii în toate domeniile de activitate. Este necesar ca toți participanții la plenară să plece cu hotărîrea fermă de a acționa. în sectoarele lor de activitate, pentru unirea tuturor oamenilor muncii în vederea încheierii în cele mai bune condiții a planului pe acest an, pentru pregătirea temeinică și trecerea din prima zi la realizarea cu bune rezultate a noului plan ! Să facem în așa fel încît să asigurăm ca planul pe 1986 să fie realizat la toți indicatorii — și să creăm astfel o bază 'trainică pentru întregul cincinal !Subliniez, încă o dată, că avem tot ceea ce este necesar pentru aceasta. Depinde de munca noastră, a tuturor, de activitatea pe care o vom desfășura în sectoarele respective de activitate !Am convingerea că întregul Consiliu Național al Oamenilor Muncii va acționa cu toată răspunderea și va face ca, într-adevăr, acest forum democratic, revoluționar, al oamenilor muncii să-și demonstreze forța și capacitatea sa creatoare, de unire a- întregului popor în jurul partidului, pentru socialism, pentru comunism, pentru pace 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung : „Ceaușescu, și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !**).Cu această convingere vă urez dumneavoastră, consiliilor oamenilor muncii și tuturor oamenilor muncii succese tot mai mari în întreaga activitate 1 (Aplauze puternice, prelungite).Fiind în ajunul noului an — și aceasta fiind ultima plenară a consiliului nostru — doresc să folosesc, acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, consiliilor oamenilor muncii, întregului nostru popor cele mai bune urări cu prilejul Anului Nou, urarea de sănătate, fericire și „La mulți ani Spor la muncă !(Aplauze puternice, prelungite : se scandează îndelung : „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu — pace !“. într-o atmosferă de puternică însuflețire și unitate, toți cei pre- zenți în sală se ridică in picioare și ovaționează minute în șir, pentru Partidul Comunist Român, pen tru secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NAȚIONAL AI OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. a Il-a)de mașini și a oțelurilor speciale necesare ramurilor de virf ale economiei naționale.In energetică, atenția principală este îndreptată spre asigurarea funcționării la capacități ridicate a termocentralelor Mintia și Paroșeni, în vederea livrării energiei electrice constante, în cantități cit mai mari în sistemul energetic național.De asemenea, am stabilit măsuri în toate sectoarele de activitate privind creșterea productivității muncii, aplicarea acordului global, normarea personalului muncitor, perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului tehnic al produselor, care vor asigura condițiile trecerii la un nou stadiu calitativ al economiei românești, așa cum în mod magistral a fost definită această etapă în cuvîntarea rostită de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Piena- ra Comitetului Central al P.C.R. din 13—14 noiembrie a.c.Asigurăm plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de hotărirea fermă a comuniștilor, a consiliilor oamenilor muncii din toate unitățile județului Hune

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MORARU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varășiînsemnătatea problemelor supuse dezbaterii in cadrul acestui larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare reprezintă o nouă și strălucită expresie a preocupării permanente a conducerii partidului și statului nostru, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor trasate de Congresul al XIII-lea al partidului, a dialogului viu, nemijlocit pe care îl purtați cu toți oamenii muncii in problemele de cea mai mare însemnătate privind dezvoltarea social-economică a întregii țări.De la această înaltă tribună doresc să exprim omagiul fierbinte, sentimentele de profund respect șl prețuire, de aleasă recunoștință pe care detașamentul muncitoresc al industriei de utilaj greu vi le adresează. mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru inestimabila contribuție pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, de dezvoltare multilaterală, economico-socială a țării noastre, de ridicare a României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.în continuare, vorbitorul a prezentat succesele înregistrate de colectivele de muncă din cadrul M.I.U.G. în creșterea producției-marfă, a productivității muncii, în realizarea unor produse și grupe de produse determinante in asigurarea dezvoltării altor ramuri ale economiei naționale.Analizind cu responsabilitate comunistă munca desfășurată și rezultatele de ansamblu obținute in anul 1985, trebuie să recunoaștem deschis că acestea nu sint pe măsura condițiilor create, a bazei tehnico-materiale de care dispunem, a capacității organizatorice și de creație a colectivelor de oameni ai muncii din industria de utilaj greu, a spus vorbitorul. Cu toate eforturile depuse de oamenii muncii, trebuie să arăt, în mod autocritic, că față de importantele sarcini și înaltele exigențe pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați formulat in strălucita cuvintare rostită la plenara C.C. al P.C.R. din luna noiembrie a acestui an avem incă multe neimpliniri. Sîntem conștienți că nu am reușit să ne ridicăm activitatea la nivelul înaltelor îndatoriri și răspunderi care ne-au revenit. Nu am realizat o serie de indicatori de eficiență, un număr de sortimente fizice au rămas neindeplinite, nu au fost respectate termenele de livrare ia unele mașini, utilaje și piese de schimb. Aceste neimpliniri iși au explicația in neajunsurile manifestate in munca dusă de consiliul de conducere al ministerului și de organele de conducere colectivă ale centralelor și intreprinderilor, care nu au reușit să imprime cel mai inalt spirit de ordine și disciplină, de responsabilitate și exigență in îndeplinirea de către fiecare colectiv de muncă a sarcinilor planificate, de organizare și conducere științifică, exigentă a producției și a muncii, pentru asigurarea in cele mai bune condiții a producției fizice de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TEODOR PAVELESCU

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Participăm la acest larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare cu sentimente de adincă mindrie patriotică, de profundă satisfacție pentru transformările înnoitoare ce au avut loc in toate domeniile vieții economico-sociale în anii ce se constituie în cea mai fertilă epocă a istoriei multimilenare a patriei noastre, epocă ce poartă numele de glorie al celui mai strălucit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Importanța problemelor supuse dezbaterii înscrie această plenară ca un moment de referință, acum, cind întregul nostru popor, strins unit in jurul partidului, al secretarului său 

doara, a tuturor celor ce muncesc pe aceste meleaguri de a acționa cu fermitate revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, in scopul creșterii bunăstării și fericirii întregului popor — țelul suprem al politicii partidului și statului nostru,Permiteți-mi, a spus în încheiere vorbitorul, să exprim de la această înaltă tribună a forumului la care luăm parte adeziunea totală față de înțeleaptă și clarvăzătoarea politică externă a partidului și statului nostru, intemeiată pe principiile egalității in drepturi a tuturor statelor, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, respectării independenței și suveranității fiecărei națiuni, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceste principii sint pentru societatea omenească de astăzi, pentru relațiile de colaborare din lume așa cum sint apa și aerul pentru existenta omului. Nu putem renunța la aceste principii, adăuga tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru că ele constituie condiția vieții noastre independente și libere, a tuturor națiunilor libere.

mașini și utilaje de înaltă calitate și nivel tehnic. Trăgind concluziile din activitatea depusă, insușindu-ne pe deplin justețea criticilor exprimate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., sîntem ferm hotărîți să ne concentrăm toate forțele pentru mobilizarea Ia cote superioare a întregului potențial tehnic și uman de care dispunem, pentru recuperarea restanțelor, scurtarea duratelor de fabricare și livrare a producției fizice și marfă, realizarea de mașini și utilaje de înaltă performanță, calitate și competitivitate, pentru demararea în cele mai bune condiții â producției în viitorul an.Proiectul planului de dezvoltare a industriei de utilaj greu pe anul 1986, primul an al viitorului cincinal, care poartă amprenta gindirii cutezătoare, a spiritului dumneavoastră revoluționar, novator, mult stimate tovarășe secretar general, prevede implicarea mai puternică a ramurii noastre în înzestrarea tehnică a economiei naționale, cu accent deosebit pe realizarea programelor prioritare privind asigurarea bazei proprii de materii prime, materiale, combustibil și energie. în acest context, urmează să realizăm în anul 1986 un spor de aproape1.5 miliarde lei la utilaj petrolier. reprezentind o creștere de circa 26 la sută față de acest an ; la utilajele tehnologice pentru metalurgie creșterea va fi de circa 20 mii tone, la turbine cu abur va trebui să dublăm producția, urmînd să realizăm primele turboagregate de 700 MW, iar producția industrială va spori cu circa 8 miliarde lei.Am analizat cu toată răspunderea sarcinile care ne revin în viitorul an, a subliniat vorbitorul, și, în lumina prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații, am organizat colective de specialiști din întreprinderi, institute de cercetare și proiectare, din centrale industriale și minister, care examinează noi posibilități de diversificare a structurii producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de organizare mai bună a proceselor tehnologice, de reducere a consumurilor materiale și energetice, de valorificare superioară a tuturor resurselor. Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că cercetarea din sectorul nostru de activitate este puternic angajată in realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor însemnate care ne revirr In lumina indicațiilor cuprinse în strălucita cuvintare pe care ați rostit-o de curind Ia Congresul științei și învățămintului.Si cu acest prilej. aducem mulțumirile noastre cele mai calde tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu, președintele Consiliului Stiintei si învățămintului. pentru sprijinul si prețiosul ajutor adus la realizările obținute de cercetarea din ministerul nostru.Exprimîndu-mi acordul deplin cu întreg conținutul documentelor dezbătute de'plenară, ne angajăm să fim mai hotărîți, mai exigenți cu noi înșine, cu fiecare cadru de conducere, cu fiecare om al muncii, pentru a asigura desfășurarea in cele mai bune condiții a activității productive în etapa următoare, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor care ne revin, sporind substanțial contribuția noastră la dezvoltarea multilaterală a patriei.

general, acționează cu toate forțele pentru îndeplinirea la toți indicatorii a planului pe acest an. pentru a pune baze trainice trecerii la o etapă calitativ superioară, marcată prin cel de-al 8-lea plan cincinal.Aplicînd in practică măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de plenarele Comitetului Central, orientările și sarcinile trasate de secretarul general al partidului, energeticienii de la Porțile de Fier au luat măsuri ferme pentru asigurarea unei puteri cit mai mari la dispoziția Sistemului energetic național, prin îmbunătățirea supravegherii agregatelor, eliminarea tuturor punctelor slabe din instalații și a cauzelor ce ar putea conduce la micșorarea siguranței in funcționare a acestora. Am acționat, pentru întărirea formațiilor de lucru, pentru perfecționarea pregătirii profe

sionale a lucrătorilor în vederea asigurării intervențiilor și urgentarea terminării lucrărilor de reparații.Raportăm plenarei că pe cele 11 luni ale anului 1985 am obținut o producție suplimentară de energie electrică de peste 372 milioane kWh, reducerea normei de consum cu 610 mii kWh și am pus la dispoziția Sistemului energetic o putere mai mare cu 8,5 la sută decit prevederile graficului stabilit.Sîntem conștienți că rezultatele obținute în activitatea de producție puteau fi și mai bune și in acest spirit organizăm și pregătim in prezent producția anului viitor.Colectivul de energeticieni de la întreprinderea electrocentra- le Porțile de Fier, acționind cu toată hotărirea pentru realizarea programelor privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice, a acordat toată atenția sarcinilor de creștere a capacităților de producere a energiei electrice in cadrul centralelor de pe Dunăre și a amenajării Cerna-Motru-Tismana,La sistemul. hidroenergetic șî de navigație Porțile de Fier II, obiectiv prioritar pentru energetica românească, pentru a cărui realizare am fost permanent ajutați de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in aceste momente se finalizează lucrările de punere in funcțiune a hidroagregatului nr. 5, urmînd ca in această lună să aibă loc prima conectare la Sistemul energetic național.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE ȘTEFAN
Mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,Permiteți-mi, încă de la început, să-mi exprim deplina adeziune ia documentele supuse dezbaterii plenarei, care marchează un eveniment deosebit de important in activitatea rodnică desfășurată de întregul nostru popor pentru realizarea integrală a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a sarcinilor și orientărilor formulate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, la plenara Comitetului Central al partidului și Congresul științei și învățămintului pentru pregătirea temeinică a trecerii la o etapă nouă, superioară de dezvoltare economico-socială.Planul pe 1986, direcțiile lui prioritare, care poartă amprenta gindirii creatoare, profund științifice șl novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. strălucit strateg aJ ridicării României pe noi trepte de civilizație și progres, dă expresie prin conținutul său cerințelor înfăptuirii obiectivului fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea — continuarea fermă a procesului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a spus vorbitorul.Transpunind in viață indicațiile și sarcinile pe care ni le-ați dat in repetate rinduri, oamenii muncii din județul Dîmbovița se prezintă la încheierea celui de-al 7-lea plan cincinal cu un bilanț demn de epoca pe care o trăim și o numim cu mindrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". Prezentînd pe larg realizările obținute ne primele 11 luni din acest an în ceea ce privește producția marfă industrială, producția netă, productivitatea muncii, vorbitorul a subliniat că in actualul cincinal consiliile oamenilor muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acordat o atenție deosebită modernizării și introducerii în fabricație a unor produse noi, ponderea acestora in producția-marfă pe județ ajungind Ia 51.5 la sută.Avînd în vedere faptul că din producția industrială totală a județului peste 40 la sută revine unităților care aparțin bazei de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION PĂȚAN

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Expunerea tovarășului secretar general Ia Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 13—14 noiembrie a.c., sinteză strălucită a problemelor esențiale ale economiei țării noastre în etapa actuală, direcțiile și măsurile necesare îndeplinirii sarcinilor de bază din economie, criticile îndreptățite în care ne regăsim și noi, constituie și pentru Consiliul de conducere al Ministerului Industriei Ușoare jaloane precise și clare, asupra modului cum trebuie să acționăm pentru a ne ridica la nivelul sarcinilor și exigențelor pe care conducerea partidului le pune in fața industriei ușoare.Proiectul planului pe anul 1986 — supus dezbaterii Consiliului Național — prevede continuarea procesului de dezvoltare intensivă a Industriei — în cadrul căreia industriei ușoare îi revin sarcini de mare răspundere — cu privire la creșterea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor și energiei electrice, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, diminuarea consumurilor și a cheltuielilor de producție, sporirea mai accentuată a productivității muncii, extinderea exporturilor și creșterea susținută a eficienței economice a întregii activități.Raportez Consiliului Național, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că în acest an uni

La hidrocentrala Tismana aval s-a pus în funcțiune și cel de-al doilea hidroagregat, o dată cu acesta finalizîndu-se întreaga capacitate a centralei.Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1986, prin nivelurile și obiectivele stabilite, ilustrează preocupările partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru fundamentarea științifică a acestuia. pentru a asigura ritmuri înalte de dezvoltare a economiei naționale, in condiții de calitate și de eficiență superioare.Sarcina de producție de energie electrică pentru anul 1986 ce ne revine din Planul național este mobilizatoare și ne angajăm să muncim mai bine și să depunem toate eforturile pentru a asigura exploatarea, întreținerea și repararea hirfro- agregatelor . in condițiile cele mai bune, pentru a îndeplini și depăși prevederile planului.Declarîndu-mă de acord cu materialele supuse dezbaterii plenarei, exprim angajamentul ferm al comuniștilor, al hidro- energeticienilor de pe Dunăre de a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîrî ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și sarcinilor stabilite de dumneavoastră, iubite conducător Nicolae Ceaușescu. convinși fiind că numai astfel vom contribui la înflorirea patriei noastre, la creșterea prestigiului international al României socialiste.

materii prime șî producției de energie, comitetul județean de partid a acționat cu prioritate in aceste sectoare. O atenție cu totul deosebită am acordat realizării producției de energie electrică. Sintem conștienți că și în acest domeniu sint încă multe rezerve, in special in ce privește calitatea reparațiilor la grupurile energetice, întărirea disciplinei de producție, aprovizionarea ritmică cu cărbune ș.a. Totodată, au fost adoptate măsuri pentru diversificarea producției metalurgice, pentru creșterea indicelui de utilizare a capacităților de producție, pentru ridicarea nivelului calitativ și sporirea eficienței economice.Fiind pe deplin conștienți că mai avem incă multe de făcut pentru a ne situa la nivelul sarcinii încredințate de dumneavoastră, vă asigurăm că im- preună cu Ministerul Industriei Metalurgice vom acționa mai hotărit pentru perfecționarea tehnologiilor de elaborare, turnare și laminare a oțelurilor, pentru îmbogățirea întregii activități de asimilare a noi mărci de oțel, pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, astfel incit producția planificată pentru 1986 la nivelul combinatului să fie realizată exemplar.In conformitate cu sarcinile și indicațiile formulate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, la plenara Comitetului Central al partidului, la Congresul științei și învățămintului, vom acționa pentru sprijinirea îndeaproape a consiliilor oamenilor muncii, astfel incit acestea să dezbată și să decidă operativ asupra problemelor apărute in procesul îndeplinirii planului, pentru mai buna organizare a producției și a muncii, îmbunătățirea aprovizionării tehnico- materiale, folosirea intensivă a capacităților de producție, sporirea mai puternică a productivității muncii, pentru lichidarea lipsurilor care mai dăinuie in activitatea întreprinderii.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretat general, că oamenii muncii din județul Dîmbovița vot depune toate eforturile pentru transpunerea in practică a sarcinilor de mare răspundere ce le revin pe 1986, atit la nivelul fiecărei unități economice in parte, cit și la nivelul județului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea și mai puternică a patriei noastre socialiste.

tățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare au continuat să se dezvolte, producția de marfă preliminată prezentind față de realizările anului 1984 o creștere de circa 5 ia sută, iar exportul total de circa 10 la sută. Dezvoltarea potențialului productiv al industriei ușoare s-a realizat concomitent cu îmbunătățirea structurii producției și acoperirea cererii solvabile a populației, reducerea costurilor de producție și valorificarea mai eficientă a resurselor materiale și de muncă.Analiza exigentă, responsabilă a rezultatelor obținute in 1985 scoate insă în evidență un șir de neajunsuri in activitatea ministerului, intreprinderilor și centralelor industriale.Explicația, a spus vorbitorul, constă și in stilul și metodele noastre de muncă, in lipsa de fermitate, de angajare deplină a unor cadre de conducere la sarcinile de plan, menținîndu- se uneori, chiar și în consiliul de conducere al ministerului, un spirit de motivări și justificări a nerealizărilor pe seama greutăților in aprovizionarea tehnico-materială și ne- luîndu-se măsuri severe, organizatorice pentru lipsurile constatate in organizarea, programarea și conducerea producției.Față de realizările preliminate pe anul 1985, in proiectul Planului națidnal unic de dezvoltare pe anul 1936 sint prevăzute ritmuri de creștere la toți indicatorii principali din planul și bugetul de stat.Referindu-se la măsurile luate in vederea asigurării realizării în bune condiții a planului pe anul 1936, vorbitorul 

a arătat că s-a acționat pentru elaborarea colecțiilor de prospectare și contractare a fondului de marfă pe întreprinderi, în locul unor colecții generale — pe centrale, ceea ce conduce Ia implicarea directă a cadrelor tehnice și economice din unitățile producătoare pentru export in activitatea de contractare și realizare 
a acestuia.Preocupări de primă însemnătate le constituie îmbunătățirea structurii fondului de marfă prevăzut pentru export, reducerea consumurilor și a greutății produselor, extinderea utilizării materialelor refolosibile și ieftinirea rețetelor de fabricație, prin diversificarea amestecurilor de fibre și fire și, pe aceste căi, de creștere a valorificării resurselor materiale și energetice, prin realizarea de produse mai elaborate, mai complexe, cu grad ridicat de prelucrare și finisare. Pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, au fost definitivate în toate sectoarele tehnologiile ce urmează a Se aplica, atit pentru modernizarea celor existente, cit și pentru dezvoltările și unitățile noi prevăzute în plan.Pentru asigurarea condițiilor de aplicare a noilor tehnologii, împreună cu Ministerul Industriei Electrotehnice, s-a elaborat programul de asimilare privind automatizarea și modernizarea mașinilor, utilajelor și liniilor tehnologice.în vederea reducerii în continuare a consumurilor au fost asimilate noi sortimente de țesături din fire de finețe foarte mare, care au permis, pe lingă reducerea greutății țesăturilor, și utilizarea unor sorturi de materii prime mai ieftine.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DINU

Mult Iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,Lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii se desfășoară la finele actualului cincinal și începutul celui de-al optulea ciricinal, în atmosfera mobilizatoare creată de magistralele cuvintări ale tovarășului secretar general Nicolae Ceausescu la recenta Plenară a Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român și la Congresul științei și în- vățămlntului. Secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, a prezentat liniile directoare care au Stat Ia baza cincinalului în care ne aflăm, rezultatele obținute în această perioadă, înfățișind, totodată, lipsurile în organizarea producției și a muncii, in stilul ți metodele de muncă ale organelor de conducere colectivă și sarcinile care ne revin in perioada viitorului cincinal.Documentele prezentate plenarei. care au fost elaborate sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reflectă glndirea revoluționară, spiritul novator și hotărirea fermă pentru progres și prosperitate. prevăzlnd sarcini de mare însemnătate pentru industria chimică privind asigurarea necesarului de produse chimice pentru Întreaga economie națională șl export. Pentru realizarea acestor sarcini, baza materială este creată prin mijloacele materiale și financiare acordate pentru dezvoltarea producției, a unităților de cercetare. proiectare și pregătire a personalului muncitor.O importanță deosebită în activitatea consiliului de conducere și a biroului executiv ale mintsterului o au studiile și analizele efectuate pe baza îndrumărilor și orientărilor tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltate șî fundamentare a indicatorilor tehnico-economici ai planului cincinal 1986—1990, prin care se prevede menținerea unui ritm inalt de creștere a producției industriei chimice.Ca urmare a eforturilor colectivelor de oameni ai muncii din industria chimică, a sprijinului primit în anul 1985 s-au obținut realizări mai bune decit în anul 1984. Producția fizică a fost depășită la 16 sortimente, producția-marfă industrială s-a realizat cu o creștere de peste 2 miliarde lei față de realizările anului 1984. Se vor asimila, pină la sfîrșltul anului. 132 produse noi și vor fi modernizate 58 de tehnologii. Sarcina acestui an privind recuperarea, recon- diționarea și refolosirea pieselor de schimb se va realiza cu o depășire de 10 la sută.Cu toate rezultatele arătate mai sus, in activitatea organelor de conducere colectivă a ministerului, centralelor și intreprinderilor s-ati manifestat neajunsuri, care au influențat nivelul de realizare a Indicatorilor de plan, în special la producția fizică, și unele norme de consum de materii prime și energetice. O parte din nereali- zări se datoresc și răminerilor in urmă la înfăptuirea programului de Investiții și puneri in funcțiune a noilor capacități de producție.Din analiza indicatorilor de - plan rezultă că stilul de muncă

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
STELIAN NECULA

Mult stimate șî iubite 
tovarășe secretar general, 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele colectivelor de muncă ale intreprinderilor componente ale Centralei industriale de utilaj chimic și alimentar, să vă 

în același timp se va asigura realizarea integrală, in structura sortimentală contractată cu organele comerțului de stat, a programului de aprovizionare a populației aprobat de ultima Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, preocupindu-ne permanent, în paralel cu diversificarea sortimentelor de mărfuri, și de îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor industriei ușoare livrate la fondul pieței.Sîntem conștienți, a spus în încheiere vorbitorul, că pentru asigurarea tuturor sarcinilor a- rătate se impune introducerea unui stil de muncă de maximă responsabilitate, punctualitate și competență, în rezolvarea tuturor problemelor, îndeosebi a celor externe și interne legate de export — atit in aparatul ministerului, cit și al centralelor industriale — astfel ca acestea să fie urmărite, analizate și soluționate operativ și eficient, asigurindu-se pe această bază, realizarea integrală a tuturor indicatorilor prevăzuți în planul pe anul 1986.Vom demonstra în acest mod atașamentul tuturor cadrelor din industria ușoară față de politica internă și externă a partidului, avind Ia bază principiile respectării independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne, deplina egalitate în drepturi, renunțarea la forță în soluționarea problemelor internaționale, respectul dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea economico-socială corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară, precum și stima și devotamentul nețărmurit față de cel mai iubit fiu al poporului, cel care acordă permanent uh inestimabil sprijin industriei ușoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

al consiliului de conducere și biroului executiv ale ministerului, al consiliilor oamenilor muncii din centrale și întreprinderi nu s-a ridicat la nivelul sarcinilor și exigențelor actuale puse de conducerea partidului.Din analizele efectuate în adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi, în consiliile oamenilor muncii din centrale și in consiliul de conducere al ministerului, au rezultat o serie de măsuri menite să asigure începerea în condiții mai bune a planului pe anul 1986.S-au stabilit măsuri și acțiuni pe linia îmbunătățirii organizării și conducerii producției și a muncii, asigurarea bazei tehnico-materiale necesare realizării producției ritmic din primele zile ale anului, asigurarea contractelor necesare planului, atit la intern, cit și la export.Proiectul de plan pe 1986 prevede continuarea procesului de dezvoltare intensivă a industriei, lărgirea bazei de materii prime și energetice, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, diminuarea cheltuielilor de producție, sporirea mai accentuată a productivității muncii, dezvoltarea exportului și reducerea importului.Un aport important la realizarea sarcinilor care ne revin ii are aplicarea in practică a rezultatelor cercetării științifice. Elaborat sub Îndrumarea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, planul Institutului Central de Chimie are ca direcții principale de cercetare reducerea consumurilor materiale și de energie, modernizarea tehnologiilor și produselor, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea importurilor.Au fost analizate și stabilite măsuri de modernizare a instalațiilor și tehnologiilor, în special cele energointensive, și am constituit colective de specialiști care au analizat și .analizează la fiecare întreprindere gradul de folosire a capacităților de producție, modul de organizare a fluxurilor în vederea creșterii indicelui de utilizare la fiecare instalație, consumurile specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie.In încheiere, dați-mi voie să exprim acordul deplin al oamenilor muncii din industria chimică față de proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a patriei noastre pe anul 1986 și să vă asigur, tovarășe secretar general, că, în spiritul indicațiilor dumneavoastră, vom lua toate măsurile să realizăm In anul viitor sarcinile in mod ritmic, la nivelul prevederilor de plan, la nivelul cerințelor economiei naționale.De asemenea, permiteți-mi să mă alătur acordului deplin al tuturor oamenilor muncii din patria noastră față de politica internațională a Partidului Comunist Român, față de activitatea desfășurată de țara noastră pentru Instaurarea in viața internațională a principiilor respectului. independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și amenințarea cu torța, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc.

adresez, tovarășe secretar general. cele mai vii mulțumiri pentru repetatele vizite de lucru făcute in unitățile noastre, pentru dialogul nemijlocit purtat cu oamenii muncii și consiliile oamenilor muncii, pentru indicațiile inestimabile și orientările pe care ni le-ați dat.Vă raportăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că aceste indicații și orientări, izvorite din 

cunoașterea temeinică a realităților, au fost detaliate in programe concrete de lucru in vederea promovării mai puternice a progresului tehnic și dublării productivității muncii, că toate întreprinderile centralei noastre sint implicate in înfăptuirea exemplară a sarcinilor prevăzute în aceste programe.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toate energiile de care dispunem pentru ca întreprinderile centralei noastre să-și onoreze, in mod Integral, obligațiile ce le revin din planul de stat, depunind eforturi stăruitoare in vederea încheierii cu succes a sarcinilor pe anul 1985 și pentru pregătirea temeinică a realizării sarcinilor de plan pe 1986.Trăgind toate concluziile din lipsurile manifestate, îndeosebi în prima jumătate a acestui an, din criticile pe care le-ați formulat și la recenta plenară a Comitetului Central, am adoptat măsuri organizatorice și teh- nico-economice pentru a asigura ca fiecare întreprindere a centralei să se înscrie în mod ferm în sarcina trasată de Congresul al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea intensivă și sporirea substanțială a eficienței economice.Creșterea și mai accentuată a rolului organelor de conducere colectivă, sporirea răspunderii personalului de conducere a fiecărui om al muncii în gospodărirea cu eficiență maximă a părții din avuția națională încredințată spre administrare și gospodărire fiecărei unități economice, așa cum s-a subliniat și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ne obligă să ne intensificăm în și mai mare măsură eforturile pentru întărirea autoconducerii muncitorești, pentru aplicarea cu eficiență sporită a noului mecanism economico-financiar.Raportăm plenarei că în toate unitățile au fost mobilizate eolectiveie din cadrul activului de partid, care au adlncit studiile efectuate în vederea creșterii mai accentuate a productivității muncii, că au fost elaborate soluții pentru reproiec-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu.
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,Pe ordinea de zi a actualei plenare a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cel mai larg forum al democrației noastre muncitorești, creație originală a gindirii novatoare, revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, sint inscrise probleme de o Însemnătate deosebită.Industria electrotehnică se regăsește in documentele supuse analizei plenarei cu sarcini importante, ce decurg din necesitatea dezvoltării economiei romanești, sub semnul unei înalte exigențe calitative.O asemenea abordare a întregii activități este posibilă astăzi ea urmare a faptului că în tot ceea ce am făcut și facem, în orientarea și concretizarea muncii noastre am beneficiat întotdeauna de sprijinul de o deosebită valoare, de prezența neobosită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de Îndemnurile sale mobilizatoare privind perfecționarea organizării și creșterii producției, sporirea permanentă a eficienței economice, a laturilor ei calitative, participarea mai activă la diviziunea Internațională a muncii, o contribuție tot mai pronunțată a industriei electrotehnice, de mașini-unelte și mecanică fină Ia creșterea potențialului economic al țării, al bunăstării celor ce muncesc.Raportăm plenarei că pe anul 1985 preliminăm să realizăm o producție-marfă cu peste 8 la sută mai mare față de anul 1984, o creștere a productivității muncii cu peste 11 la sută, realizarea producției de export pe ambele relații, precum și a planului de investiții.Făcînd însă analiza activității desfășurate pe anul 1985, ultimul an al cincinalului, la nivelul ministerului, centralelor și întreprinderilor industriale, prin prisma exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară a Comitetului Central, apreciem că rezultatele obținute pe ansamblu nu justifică cu nimic unele lipsuri și neajunsuri ce s-au manifestat în activitatea noastră, a spus vorbitorul. Aceste nerealizări se regăsesc îndeosebi in deficiențele proprii din activitatea ministerului, centralelor și intreprinderilor.Prevederile de plan pentru anul 1986 accentuează și in ramura noastră de activitate direcțiile creșterii noii calități in sporirea continuă a eficienței economice, in creșterea cit mai mare a productivității muncii, în reducerea consumurilor materiale și energetice.Anul 1986 va insemna pentru industria electronică și electrotehnică, de mașini-unelte și mecanică fină mutații deosebit de Importante prin creșterea gradului de automatizare, electronizare, robotizare.
CUVlNTUL 

IULIANA
Mult stimate tovarășe secretar 

general, Nicolae Ceaușescu, 
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii dezbate probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea și înflorirea 

tarea și modernizarea întregii game de utilaje, stabilind, de asemenea, pentru fiecare produs, tehnologii perfecționate de lucru. Vom ridica nivelul pregătirii tehnico-profesionale a personalului muncitor și nivelul calitativ al produselor, vom introduce metode moderne de control, vom acționa pentru reducerea consumurilor specifice, îndeosebi de energie și combustibil, precum și a costurilor de producție.In ansamblul măsurilor adoptate, a căror realizare o urmărim zilnic, acordăm o atenție deosebită exportului, depunind eforturi pentru creșterea ponderii acestuia in volumul total al producției centralei noastre. In acest scop sint fundamentate soluții care ne dau certitudinea. îndeplinirii sarcinilor de plan sporite, în condițiile creșterii eficienței întregii activități economice.Dispunem de o industrie capabilă să asigure in cea mai mare măsură necesarul de mijloace de producție și de consum ale economiei naționale, dotată cu fonduri fixe și tehnologii la nivel mondial, creată în ultimii 20 de ani Ia inițiativa și permanenta îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Existența unor mari capacități de producție, ce beneficiază de mașini și utilaje printre cele mai moderne din Europa, creează perspective favorabile pentru automatizarea și robotizarea proceselor de producție, deschizi nd calea amplificării cooperării economice internaționale, a cooperării de producție cu alte state pe baza principiilor avantajului reciproc, a schimbului egal și echitabil de valori care să răspundă cerințelor actuale ale progresului economic din fiecare țară.Exprimindu-mi deplina adeziune față de documentele supuse dezbaterii plenarei noastre, in numele colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile centralei, ne angajăm să acționăm cu toată puterea de muncă pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a sarcinilor trasate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.
VAIDESCUAportul industriei electrotehnice, de mașini-unelte și mecanică fină la înfăptuirea unui salt calitativ important in industria românească in anul 1986 se concretizează in realizarea sarcinilor privind asimilarea in producție a 2 200 produse și tehnologii noi și modernizate, în ridicarea gradului de valorificare a producției, fiecare milion de lei producție- marfă urmind să se asigure cu 700 kg de metal mai puțin in comparație cu acest an, asigurarea unui grad de înnoire a fabricației de peste 80 la sută pe cincinal, creșterea ponderii produselor de nivel mondial la 96,5 la sută fn anul 1990. prin această răspunzind sarcinilor și îndemnurilor formulate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu la Congresul științei și învățămîn- tului.La efortul general care se întreprinde pentru dublarea productivității muncii, sporirea rentabilității și eficienței in- tregii activități economice, industriei electronice ii revin sarcini cu totul deosebite.Pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, a spus vorbitorul, raportez plenarei că am procedat la efectuarea de analize critice pe domenii de activitate a situației existente in fiecare întreprindere, stabilindu-se măsuri tehnice și organizatorice care să conducă la realizarea sarcinilor de creștere a productivității muncii, ridicarea calității produselor, reducerea cheltuielilor de producție și a consumurilor de materiale, de energie și combustibil, utilizarea maximală a tuturor capacităților, resurselor materiale și energetice.Producția pentru export și exportul reprezintă în continuare coordonata principală a activității noastre, aceasta insem- nind o mai largă participare la diviziunea internațională a muncii, prin implicarea intr-o măsură mai mare a întreprinderilor noastre in acțiunile de cooperare economică cu celelalte state, în spiritul hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al partidului privind extinderea și diversificarea relațiilor economice externe ale țării noastre pe baza avantajului reciproc, condiție decisivă a realizării unui tip nou de relații intre state, a făuririi unei noi ordini economice internaționale.Doresc in acest cadru să aduc un profund omagiu activității deosebite a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru afirmarea României pe plan internațional, pentru ințe- leapta politică externă pe care o promovează in interesul poporului român și al întregii omeniri.Exprimind deplina adeziune față de documentele aflate pe ordinea de zi, vă rog să-mi permiteți, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm profunde mulțumiri pentru tot ce a-ți făcut și faceți ca industria electrotehnică să-și poată Îndeplini rolul încredințat, asigurindu-vă că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.
TOVARĂȘEI 
BUCURcontinuă a patriei, într-un moment in care întregul popor — strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, acționează cu abnegație și devotament, in spirit revoluționar, pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a actualului cincl-(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSUM NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. a IV-a) nai, pentru pregătirea temeinică a activității anului viitor.Vă raportăm că, în perioada ce a trecut din acest an, Consiliul oamenilor muncii și biroul executiv din Centrala industriei linii, așa cum ne-ati cerut, mult stimate tovarășe secretar general, au inițiat și aplicat un ansamblu de măsuri in vederea asigurării bazei materiale necesare desfășurării normale a proceselor de producție în Întreprinderile noastre. Mă simt însă datoare să arăt, in spirit autocritic, că nu toate măsurile luate de noi au dus la obținerea rezultatelor prevăzute. Cu toate că încheiem acest an cu rezultate superioare celor obținute in anul precedent, înregistrăm rămîneri în urmă față de plan la unele din principalele poziții fizice.Principalele cauze, a spus vorbitoarea, constau în deficientele muncii noastre, in aceea că n-am acționat sistematic și eficient pentru înlăturarea imediată a neajunsurilor manifestate în activitatea unora dintre întreprinderile subordonate. Sintem pe deplin conștient! că această situație ne obligă să desfășurăm o activitate mai eficientă pentru a imprima peste tot un nou stil de muncă, mai dinamic, mai revoluționar. în baza rezultatelor obținute în anul 1985, al concluziilor și sarcinilor desprinse din analiza neajunsurilor cu care ne-am confruntat in acest an, al măsurilor politico-organizato- rice, tehnice și economice întreprinse pentru pregătirea producției anului viitor, avem certitudinea că putem realiza în condiții de înaltă eficiență sarcinile de plan pe anul 1986, cind urmează să realizăm o producție marfă industrială superioară celei obținute in acest an, concretizată în însemnate creșteri ale producției fizice.în lumina sarcinilor și orientărilor date de dumneavoastră vom acționa cu toată hotărirea pentru ca întreaga producție planificată să o realizăm cu încadrarea strictă in consumurile materiale și energetice aproba

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IULIAN COSTESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului.

Stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să vă raportez că, in spiritul indicațiilor dumneavoastră și ca urmare a întăririi răspunderii in îndeplinirea planului producției de cărbune, situația de ansamblu a Combinatului minier Valea Jiului a intrat pe un făgaș bun, fapt ce ne permite să încheiem anul in care ne aflăm cu rezultate superioare celor din anii anteriori. La producția de huilă netă, de exemplu, depășim realizările anului 1984 cu 200 mii tone, la lucrările de deschideri cu peste 7 000 ml, iar la cele de pregătiri cu peste 1 000 ml. Efectuarea acestor lucrări ne-a permis să creștem linia de front activă cu mai mult de 1 000 ml față de cea existentă la începutul anului.în această perioadă, cu sprijinul comitetelor de partid județean și municipal și al ministerului, am introdus programul de lucru continuu la toate întreprinderile producătoare de cărbune. Aceasta ne va permite să folosim mai bine utilajele din dotare și forța de muncă și să exploatăm mai eficient straturile de cărbune.Desigur, bilanțul activității noastre pe acest an putea fi și mai rodnic dacă acționam mal intens pentru înfăptuirea hotă- ririlor organelor superioare și ale noastre proprii. Ne-am confruntat cu multe greutăți determinate de aprovizionarea neritmlcâ cu utilaje, materiale și piese de schimb și altele. Dar în activitatea noastră au 

te, folosind cu chibzuință utilajele tehnologice din dotare, mijloacele materiale și bănești care ne sînt puse la dispoziție.Doresc să exprim acordul deplin față de documentele prezentate plenarei și să subliniez că măsurile de perfecționare a mecanismului economico-finan- ciar, adoptate recent de Comitetul Politic Executiv, în care se reflectă contribuția inestimabilă a secretarului general al partidului ne oferă un cadru favorabil pentru ca începînd cu anul 1986 să asigurăm întărirea autoconducerii muncitorești, creșterea și mai accentuată a rolului adunărilor generale și a consiliilor oamenilor muncii, sporirea răspunderii personalului de conducere, a fiecărui om al muncii în gospodărirea cu maximă eficiență a resurselor materiale, energetice și umane de care dispunem, in ridicarea calității produselor, in executarea integrală și la termen a contractelor economice.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe , secretar general, că vom munci astfel incit să realizăm exemplar sarcinile ce ne revin în anul 1986 din planul național unic de dezvoltare eco- nomico-socială, aducindu-ne contribuția la ridicarea României pe cele mai inalte culmi de progres și civilizație.Permiteți-mi ca de la tribuna acestui înalt forum al democrației noastre socialiste să-mi exprim deplina adeziune la politica de pace și înțelegere între popoare, promovată consecvent de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică bazată pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului in treburile interne, nerecurgeril la forță și la amenințarea cu forța.într-o viziune strălucită, înalt umanistă, președintele României concepe pacea și dezarmarea ca expresii ale apărării omului, ca drept fundamental al omului și al popoarelor, dreptul la viață. Aceasta face ca principiile politice externe românești să se bucure de larg răsunet pe plan mondial.

existat o serie de lipsuri, mai ales in privința respectării riguroase a ordinii și disciplinei in muncă, în realizarea programelor proprii de pregătire, perfecționare, calificare și stabilizare a personalului, fapt ce a generat neajunsuri în folosirea utilajelor din dotare la întreaga lor capacitate, în îndeplinirea ritmică a sarcinilor de extracție a cărbunelui.Aceste neajunsuri, a arătat vorbitorul, au constituit obiectul unor ample și profunde analize in cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii din unitățile miniere și pe combinat. S-au adoptat programe de măsuri pe care sîntem ho- tărițl să le aplicăm integral, în interesul major al realizării obiectivelor ce ne revin în anul 1986.Așa cum ne-ati indicat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, concomitent cu acțiunile întreprinse pe linia recuperării restanțelor ne preocupăm cu toată răspunderea de asigurarea condițiilor necesare valorificării, la un nivel superior, a resurselor naturale, a întregului potențial material și uman de care dispunem, inclusiv cel pe care-l vom crea in viitor, îndeosebi folosirea la nivel mai înalt a utilajelor din dotare, in special a acelora din subteran.Din investițiile programate pe anul 1986 vom efectua peste 29,3 km lucrări miniere de deschidere. Vom acționa și pune in funcțiune utilaje, mașini și instalații cu o valoare mai mare cu 33,9 la sută decit in anul acesta, cele mai mari sume fiind prevăzute a se investi in complexe mecanizate. 

combine de abataj și de înaintare, mașini de extracție, ventilatoare de mină.Pentru creșterea indicilor intensivi și extensivi de folosire a complexelor și a combinelor miniere, am luat măsuri ca, în tot anul 1986, să lucreze permanent 30—32 complexe mecanizate, să realizăm pe a- ceastă bază cei puțin 40 la sută din producția totală de cărbune ; randamentul combinelor de înaintare și de abataj va spori cu 25—30 la sută, se vor extinde tehnologiile și procedeele noi de extracție și preparare a cărbunelui în scopul îmbunătățirii calității produselor.Concomitent, acordăm atenție asigurării și folosirii eficiente a forței de muncă, creșterii gradului de stabilizare a acesteia, calificării și perfecționării calificării, îmbunătățirii organizării și normării producției și muncii, aplicării ferme a acordului global, in genere a stimulentelor materiale și morale
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

MARIA GHEORGHE
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Proiectul de plan pe anul 1986, precum și celelalte documente de la ordinea de zi evidențiază In mod strălucit rolul determinant al dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, in conducerea procesului complex și amplu de perfecționare continuă a întregii activități econo- mico-sociale corespunzătoare exigențelor etapei actuale de dezvoltare a țării.Planul pe anul următor marchează intrarea României în cel de-al 8-lea cincinal, a cărui caracteristică fundamentală constă in accentuarea dezvoltării intensive a economiei in realizarea unei calități superioare a muncii și vieții în toate domeniile de activitate.Ca urmare a grijii permanente pe care dumneavoastră, tovarășe secretar general, o acordați dezvoltării armonioase a tuturor județelor și zonelor țării, în anul 1986 și județul Neamț cunoaște in continuare o puternică dezvoltare. Vor fi date în funcțiune noi și importante obiective economice în chimie, metalurgie, construcții de mașini, energie. Pentru grija statornică pe care o acordați dezvoltării e- conomico-sociale a județului nostru, pentru căldura cu care ne înconjurați, vă adresez dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar generai, in numele tuturor oamenilor muncii din județul Neamț, cele mai alese si profunde sentimente de recunoștință.Informez plenara, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că in prezent acționăm cu hotărîre pentru realizarea sarcinilor economice pe acest an. Un număr de 51 unități economice și-au realizat planul, ur- mînd ca pînă la sfirșitul anului să obțină o producție suplimentară de pește 500 milioane lei. De asemenea, avem asigurate toate condițiile pentru buna desfășurare a planului pe 1986, în continuare au fost reliefate în spirit autocritic unele lipsuri și neajunsuri din activitatea economică a județului.în mod autocritic, a spus vorbitoarea, trebuie să arăt insă deschis în fața plenarei că sintem nemulțumiți de faptul că planul pe cele 11 luni din acest an nu a fost realizat, că am înregistrat restante la producția fizică, cu implicații deosebite în economia națională. Necorespunzător am acționat pentru a- plicarea fermă a mecanismului economico-financiar, ceea ce a avut implicații negative în realizarea indicatorilor de eficiență.Ideile și indicațiile date, spiritul critic, analitic, de inaltă răspundere și exigență comu

de care beneficiem, întăririi răspunderii, ordinii și disciplinei la toate nivelurile organizatorice.în scopul asigurării condițiilor necesare creșterii productivității muncii la nivelul planificat, este necesară urgentarea asimilării și trecerea la fabricarea utilajelor care să permită mecanizarea lucrărilor auxiliare din subteran.în Încheiere, doresc să vă încredințez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului și Minerul nostru de Onoare, că minerii, tehnicienii, maiștrii și inginerii, întregul personal muncitor din unitățile Combinatului minier Valea Jiului sint hotăriți să îndeplinească planul pe 1986 la toți indicatorii cantitativi și calitativi și să-și aducă întregul aport la transpunerea in viață a programelor privind asigurarea bazei de materii prime, combustibili și energie a țării.

nistă rezultate din magistrala dumneavoastră expunere Ia plenara Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie, a spus vorbitoarea, constituie programul concret de acțiune al tuturor organelor și organizațiilor dș partid, al tuturor consiliilor oamenilor muncii.Recentele adunări generale ale oamenilor muncii, așa cum ați indicat, au analizat cu exigență modul in care au acționat consiliile oamenilor muncii pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le au în conducerea și gestionarea unităților economice.Organele și organizațiile de partid sînt în mai mare măsură concentrate spre înfăptuirea în cele mai bune condiții a programelor speciale, spre introducerea măi rapidă în producție a rezultatelor cercetării, a tehnologiilor celor mai avansate, in vederea ridicării calității și nivelului tehnic al tuturor produselor, spre valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor.Folosim acest prilej pentru a adresa tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, proeminentă personalitate a vieții politice, cele mai fierbinți mulțumiri pentru sprijinul pe care ni-1 acordă în promovarea cuceririlor științei și tehnicii, în modernizarea producției, pentru prodigioasa sa activitate pusă în slujba dezvoltării și înfloririi patriei noastre.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom acționa cu mai multă hotărîre pentru afirmarea spiritului revoluționar de muncă șl luptă, de fermitate șl exigență în îndeplinirea ' hotă- ririlor partidului și legilor statului, pentru a asigura in toate domeniile, la toate locurile de muncă un climat de inaltă răspundere, de cinste și sinceritate, de disciplină și de ordine.Toți locuitorii acestor străvechi meleaguri românești, asemenea întregii noastre națiuni, aprobă unanim politica externă promovată cu clarviziune științifică, revoluționară, de eminentul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea întronării in viața internațională a principiilor egalității fn drepturi intre toate statele, nerecurgerii la forță și amenințarea cu forța, respectării independenței și suveranității fiecărei națiuni, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, principii care, constituie temelia politicii externejro- mânești.Exprimîndu-mi acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii plenarei, vă încredințez că oamenii muncii din județul Neamț vor face totul pentru îndeplinirea planului pe acest an, pentru temeinica pregătire a planului pe 1986, conștienți fiind că în acest fel ne aducem și noi contribuția la dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei noastre.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN NIȚĂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Documentele aflate pe ordinea de zi a plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii pun în atenția noastră probleme de o deosebită însemnătate, ne îndeamnă la o analiză profundă a activității pe care am desfăsurat-o in anul 1985 și ne impun să stabilim cele mai corespunzătoare" măsuri pentru asigurarea condițiilor optime îndeplinirii planului pe 1986, primul an al celui de-al 8-lea cincinal.Sindicatele sint pe deplin conștiente că alături de o seamă de realizări ale oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, mai sint încă destule neajunsuri, că nu s-au ridicat întotdeauna la înălțimea cerințelor și exigențelor puse în fața lor de către conducerea superioară de partid.Prevederile proiectului Planului național unic de dezvoltare ecpnomico-socială a țării pe anul 1986, ale planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare, ca și cele din bugetul pe anul viitor sînt realiste, puternic mobilizatoare, întemeiate pe forța și capacitatea actuală a economiei noastre naționale.Fundamentate sub îndrumarea directă și cu aportul decisiv al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, proiectele de plan evidențiază cu elocvență înalta și consecvența preocupare pe care o manifestați pentru progresul continuu al patriei noastre socialiste, pentru creșterea bunăstării poporului, a gradului de civilizație materială și spirituală al întregii noastre societăți.în lumina prevederilor acestor documente, economia națională va cunoaște noi progrese pe calea dezvoltării ei intensive, cu accente determinante pe laturile calitative și de înaltă eficiență. Un rol de primă mărime în acest sens îl au introducerea susținută a progresului tehnic în toate sectoarele, aplicarea pe scară largă a rezultatelor cercetării științifice și tehnologice, îndrumată și condusă cu competență de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului.Trăgind toate concluziile necesare din experiența dobîndi- tă, și mai ales din neajunsurile din activitatea noastră, sindicatele vor acționa cu toate forțele pentru creșterea rolului și răspunderii adunărilor generale ale oamenilor muncii, foru
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ALEXANDRU MĂRGĂRITESCU
Mult iubite și stimate tovarășe 

secretar general,
Stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,în numele celor aproape 60 000 de oameni ai muncii care lucrează în întreprinderile din cadrul Centralei industriale de vagoane și material rulant, informez că In acest an vom realiza o producție marfă mai mare cu 9 la sută față de anul trecut. Au fost introduse în fabricație unele produse de înaltă tehnicitate ca locomotivele Diesel electrice destinate exportului, mașini de refacere a căilor ferate, noi tipuri de motoare și grupuri electrogene și unele tipuri de vagoane.Toate aceste realizări au fost posibile ca urmare a sprijinului permanent pe care l-am primit din partea conducerii 

mul democrat suprem de conducere din întreprinderi, în înfăptuirea politicii economico- sociale a partidului, vor organiza și dezvolta mai bine întrecerea socialistă pentru a-și spori capacitatea de unire a eforturilor oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1986, a programului energetic și de asigurare a bazei de materii prime. Intrînd într-un nou cincinal, considerăm că trebuie să aducem unele îmbunătățiri criteriilor întrecerii socialiste, astfel îneît acestea să fie in concordanță cu exigențele stabilite de Congresul al Xlîl-Iea al partidului, cu orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului.Organele și organizațiile sindicale, a arătat vorbitorul, vor acționa mai hotărît, la toate nivelurile, pe baza sârcinilor care le revin din Legea privind creșterea productivității muncii, pentru organizarea rațională a fiecărui loc de muncă, a fluxului de producție, aplicarea și generalizarea procedeelor moderne in producție, valorificarea inițiativei creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.Vom intensifica mai puternic activitatea pentru dezvoltarea creației tehnico-științifice de masă, a mișcării inventatorilor și inovatorilor, în scopul promovării progresului tehnic, a mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de producție. în spiritul indicațiilor dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, vom acționa pentru mai buna organizare și desfășurare a activității de pregătire și perfecționare a forței de muncă, inclusiv însușirea celei de-a doua meserii, pentru a folosi la un nivel de înaltă productivitate și eficiență moderna dotare tehnică de care dispun întreprinderile industriei noastre socialiste.în încheiere, vă asigurăm, mult stimate și iubită tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele, conștiente de marile îndatoriri ce le revin in sistemul autoconducerii muncitorești. în aplicarea noului mecanism economico-financiar, vor acționa cu întreaga lor capacitate organizatorică și politico-educativă, cu energie și răspundere revoluționară, pentru unirea eforturilor tuturor oamepiloi- muncii, membri ai sindicatelor, din toate sectoarele de activitate, pentru a realiza exemplar sarcinile de plan pe anul 1986, astfel îneît acesta să constituie o puternică bază de pornire în înfăptuirea obiectivelor mărețe ale cincinalului 1986—1990, contribuind astfel la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

superioare de partid, personal din partea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în întreprinderile noastre și a mobilizării maselor de oameni ai muncii din întreprinderi de către consiliile oamenilor muncii sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a spus vorbitorul.Cu toate aceste realizări, trebuie să arătăm că nu ne putem declara mulțumiți de ceea ce am realizat, că dispunem încă de mari rezerve nevalorificate, înregistrăm unele nerealizări la producția fizică, nu ne-am încadrat în totalitate în normele de consum ; în activitatea noastră se mai manifestă o serie de neajunsuri pe linia organizării producției și a muncii, ne mai confruntăm cu o serie de minusuri pe linia calității producției.

Deși am trecut la întocmirea pe fiecare întreprindere de programe pentru modernizarea producției și de introducerea de tehnologii moderne, trebuie să arăt că avem încă unele în- tîrzieri în finalizarea acestora.Va trebui să revedem aceste programe la toate întreprinderile din centrală, pornind de Ia analiza tuturor locurilor de muncă, de la intrarea în depozite a materiilor prime pină Ia punerea in funcțiune a utilajelor pe care le producem. Un accent deosebit vom pune pe reducerea muncii manuale, pe introducerea mecanizării, automatizării și robotizării, pe extinderea poliservirii mașinilor.Aceste aspecte au reieșit in evidență și cu ocazia recentei vizite pe care ați făcut-o, tovarășe secretar general, la întreprinderea „23 August", unde, deși avem programe bune și am realizat unele dintre ele, avem încă rămîneri în urmă, pe care le vom recupera așa cum ne-am angajat cu prilejul vizitei.Doresc să vă mulțumesc și cu acest prilej în numele colectivelor de oameni ai muncii din cadrul centralei noastre pentru indicațiile pe care ni le-ați dat, pentru grija pe care ne-o pur- tați, asigurîndu-vă că ne vom mobiliza exemplar pentru ridicarea muncii pe o treaptă superioară, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin.O atenție deosebită am acordat și vom acorda dezvoltării cercetării științifice, prin preocupările
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DUMITRU ALECU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,Raportez cu mîridrie că, apli- cînd cu consecvență linia politică a partidului, indicațiile secretarului general al partidului, Gorjul a cunoscut in ultimele două decenii în glorioasa „Epocă Ceaușescu", o ascensiune fără precedent. Județul nostru este astăzi o zonă prioritar energetică, cu o mare pondere în producția națională de energie electrică, lignit, țiței și gaze naturale și în alte domenii de mare importanță pentru economia națională.Ca urmare a activității desfășurate, a preocupărilor consiliilor oamenilor muncii, pe 11 Ipni ale acestui an, producția- marfă industrială a județului nostru este mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, productivitatea muncii a crescut cu 10 544 lei pe persoană. investițiile din fondurile statului, materializate în noi capacități de producție, sînt mai mari cu peste 1,3 miliarde lei.Sub conducerea directă a comitetului județean de partid, consiliile oamenilor muncii au acționat cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în direcția asigurării transpunerii în viață a hotărîrilor de partid și de stat, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. a programelor speciale pentru creșterea producției de energie electrică, lignit, petrol și gaze.Raportez plenarei Consiliului Național, vă raportez dumneavoastră, tovarășe secretar general, că in spiritul măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv, al indicațiilor care ni le-ați dat în ultimul timp, activitatea din termocentrale s-a îmbunătățit simțitor, oamenii muncii fiind ferm angajați în creșterea stabilității în funcționarea grupurilor energetice și pentru producerea unor cantități tot mai mari de energie.Vorbitorul a prezentat felul cum s-a acționat pentru punerea la punct a liniilor tehnologice de extragere a cărbunelui din 

pe care le avem pentru ridicarea performanțelor produselor noastre la nivel competitiv. Pentru tot ce s-a înfăptuit în domeniul cercetării științifice, mulțumim tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, exprimindu-ne încă o dată adeziunea față de hotărîrile recentului Congres al științei și învățămîntului.Cu privire la sarcinile de plan ce revin centralei noastre pentru anul 1986, sarcini posibile de realizat, am acționat pentru fundamentarea fiecărui indicator în parte, stabilind măsuri corespunzătoare pentru realizarea integrală a programelor prioritare, pentru asigurarea la timp a obligațiilor asumate la obiectivele de pus în funcțiune.Acționăm pe linia îmbunătățirii calității, pentru diversificarea producției destinate exportului, pentru încadrarea în normele de consum planificate, pentru îmbunătățirea continuă a noului mecanism financiar.Legat de documentele pe care le dezbatem astăzi în cadrul plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, vreau să-mi exprim adeziunea și să mă declar întru totul de acord cu conținutul lor. convins fiind că prin realizarea nivelurilor și sarcinilor de plan pentru anul 1986 și, apoi, an de an, avem garanția că țara noastră va trece de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la stadiul de țară mediu dezvoltată.

cariere, executarea reparațiilor la excavatoare, amenajarea căilor de acces, îmbunătățirea calității cărbunelui.Analizind însă ceea ce am înfăptuit, în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, nu putem fi mulțumiți de activitatea. Consiliului județean al oamenilor muncii, a celorlalte consilii ale oamenilor muncii din județ. Rezultatele înregistrate nu sint pe măsura potențialului tehnico- material existent, a sprijinului permanent primit din partea conducerii partidului. Cauzele principale ale nerealizărilor constau în insuficienta folosire a utilajelor din dotare, neapli- carea cu toată exigența a cerințelor acordului global. Nu am reușit să asigurăm un nivel corespunzător de pregătire a întregului personal, să asigurăm forța de muncă pentru toate unitățile, secțiile și sectoarele. Totodată, consiliile oamenilor muncii nu au acționat cu suficientă hotărîre pentru înlăturarea în întregime a actelor de indisciplină, care au influențat negativ bunul mers al producției.în anul 1986, județului Gorj îi revin sarcini deosebite in energetica țării. Comitetul județean de partid, Consiliul județean al oamenilor muncii, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi au întreprins o multitudine de măsuri pentru pregătirea realizării producției a- nului 1986 și avem garanția înfăptuirii sale exemplare, așa incit să sporim contribuția Gor- jului la dezvoltarea economico- socială a patriei.Reafirmînd sentimentele de dragoste și neprețuită stimă pe care toți cetățenii Gorjului Ie nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, vă încredințez că vom acționa cu toată răspunderea pentru mobilizarea întregului potențial material, tehnic și uman existent în județ, în scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului, de plenara Comitetului Central al partidului din noiembrie anul acesta, a inestimabilelor indicații pe care ni le-ați dat.
DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR PLENAREI

(Urmare din pag. I)împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. in prezidiu au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, membrii Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.în sală s-au aflat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.La plenară au luat parte, ca invitați, primii secretari și secretarii cu problemele economice ai comitetelor județene de partid care nu sînt membri ai Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cadre cu munci de răspundere din centrale industriale, întreprinderi și unități de cercetare, din sistemul financiar- bancar, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.Lucrările plenarei au fost deschise de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare a fost aprobată, in unanimitate, următoarea ordine de zi :
1. Raport cu privire la măsurile 

întreprinse de organele de condu
cere colectivă din ministere, cen
trale șl întreprinderi pentru per
fecționarea organizării producției și 
a muncii și înfăptuirea prevederi
lor programului de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor in toate sectoarele de activitate.

2. Raport privind îndeplinirea 
Planului național unic de dezvolta
re economico-sociaiă pe anul 1985 și 
proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-sociaiă a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1986.

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

4. Raport privind îndeplinirea și depășirea prevederilor programelor speciale de asigurare a producției de cărbune, a producției de petrol, gaze, minereuri neferoase, de energie.5. Raport privind realizarea productivității muncii planificate, aplicarea corectă a acordului global și respectarea prevederilor legale privind normarea personalului muncitor.— Proiectul Legii cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii.6. Măsuri organizatorice.Lucrările s-au desfășurat In plen, precum și in cadrul a nouă secțiuni organizate pe ramuri economice și pe domenii de activitate.în cadrul dezbaterilor in plen au luat cuvîntul tovarășii Leonard Constantin, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Costache Trotuș, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriale siderurgice Galați, Elena Buzescu, prim-vice- președinte al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de confecții și tricotaje București, loan Surdu, prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii Electrocentrale Rovinari, județul Gorj, Emilian-Ferdinand Toth, secretar pentru probleme economice al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Petre Mihail Georgescu, prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii al Combinatului petrochimic Pitești, lancu Drăgan, prim-vicepreședinte al consiliului științific al Institutului de cercetări metalurgice București, Radu Bălan, prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Mihai Moraru, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei de 

Utilaj Greu, Teodor Pavelescu, președintele consiliului oamenilor muncii al întreprinderii Electrocentrale Porțile de Fier I, județul Mehedinți, Nicolae Ștefan, secretar pentru probleme economice al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., Ion Pățan, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Ușoare, Ghcorghc Dinu, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Chimice. Stclian Necula, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriale de utilaj chimic și alimentar — București, Nicolae Vaidcscu, membru al consiliului de conducere al Ministerului Industriei Electrotehnice, Iu- liana Bucur, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriei linii — București, Iulian Costescu, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii al Combinatului minier Valea Țiului, județul Hunedoara. Maria Gheorghe. prim-secretar al Comitetului județean Neamț ai P.C.R., Constantin Niță, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Alexandru Mărgăritescu, președintele consiliului oamenilor muncii al Centralei industriale de vagoane și material rulant — București, Dumitru Alecu. prim- secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R.Participanții la plenară au dat o inaltă apreciere contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la fundamentarea și realizarea marilor obiective ale dezvoltării țării, la perfecționarea întregii activități economico-sociale, Ia mobilizarea energiilor și forțelor creatoare ale națiunii pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 

al partidului, care asigură progresul neintrerupt al patriei, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.în același timp, ei au relevat aportul esențial al secretarului general al partidului la adincirea democrației noastre muncitorești- revoluționare, în cadrul căreia oamenii muncii iși îndeplinesc rolul ce le revine in societate, de proprietari, producători și beneficiari, participind direct la decizia economică, socială și politică, la opera istorică de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României, spre comunism.în spiritul Indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții Ia plenară au dezbătut, cu exigență și răspundere muncitorească, problemele inscrise ia ordinea de zi, mai ales programele care trebuie realizate anul viitor.A fost analizată activitatea desfășurată de organele de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi, de toți oamenii muncii pentru realizarea prevederilor planului pe anul 1985, pentru încheierea cu succes a actualului cincinal, fiind evidențiată experiența dobindită de colective muncitorești din întreaga țară.S-a subliniat că succesele înregistrate demonstrează justețea politicii partidului, forța economiei noastre socialiste, voința fermă a celor ce muncesc de a transpune neabătut in viață orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, planurile și programele de dezvoltare economi- co-socială a patriei.în cuvîntul lor, vorbitorii au pus în evidență măsurile stabilite in vederea înlăturării neîntîrziate a neajunsurilor manifestate, pentru ridicarea întregii munci la cote superioare de calitate și eficiență.

Dezbaterile au reliefat preocuparea susținută a colectivelor de oameni ai muncii pentru înfăptuirea programelor prioritare privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, introducerea pe scară largă a cuceririlor revoluției tehnico- științifice, utilizarea cu maxim randament a tuturor resurselor, sporirea competitivității mărfurilor românești pe piața externă, creșterea mai accentuată a productivității muncii, diminuarea consumurilor, a posturilor de producțieiParticipanții la plenară și-au ex- primit aprobarea unanimă față de prevederile proiectului Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială a țării și proiectului Bugetului de stat pe anul 1986, apreciind că acestea reflectă Intru totul orientările secretarului general al partidului și sint in deplină concordanță cu hotăririle Congresului al XIII-lea al P.C.R.Participanții și-au manifestat totala adeziune la politica externă a partidului și statului nostru, promovată cu strălucire de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, slujind cu inepuizabilă energie și devotament patriotic interesele vitale ale poporului român, cauza edificării socialismului și comunismului in tara noastră, s-a afirmat, totodată, in conștiința lumii ca un neobosit luptător pentru promovarea păcii, destinderii, dezarmării. securității, înțelegerii și colaborării internaționale, pentru realizarea idealurilor de libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor.în continuarea lucrărilor, la propunerea prezidiului, care a informat că în cadrul dezbaterilor în 

plen și în secțiuni au luat cuvîntul 198 de tovarăși, participanții au aprobat sistarea discuțiilor.Plenara a adoptat apoi, in unanimitate, documentele supuse dezbaterii.Trecindu-se la ultimul punct de pe ordinea de zi, plenara, avinej in vedere faptul că unii tovarăși din Biroul Exăcutiv ah Consiliului Național al Oamenilor Muncii și-au schimbat locul de muncă, a aprobat următoarele măsuri organizatorice :— eliberarea tovarășului Uie Verdeț din funcția de vicepreședinte a! Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și alegerea in această funcție a tovarășului Stefan Andrei, secretar al Comitetului Central al partidului. președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale ;— eliberarea tovarășei Elena Burtea din funcția de vicepreședinte al Biroului Executiv al Consiliului Național âl Oamenilor Muncii și alegerea în această funcție a tovarășei Lina Ciobanu, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor ;— eliberarea tovarășului Mihai Moraru din funcția de secretar al Biroului , Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și alegerea în această funcție a tovarășului Dimitfie Ancuța, consilier al secretatului general al partidului și președintele Republicii.
Primit cu multă căldură, a 

luat cuvîntul, in încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu vie satisfacție, cu unanimă aprobare, fiind subliniată in repetate rinduri cu entuziaste și îndelungi aplauze, cu urale și ovații.Cei prezenți au aclamat din nou, cu înflăcărare, pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general.într-o impresionantă unitate de cuget și simțire, ei scandează „Ceaușescu, la multi ani !“. Este exprimată urarea fierbinte pe care toți cetățenii României o adresează conducătorului iubit, dorindu-i, din inimă, deplină putere de muncă și nesecată energie, ani mulți in fruntea partidului și statului, pentru a călăuzi, pe mai departe, cu aceeași strălucire, țara și poporul pe drumul luminos al socialismului și comunismului. In aceste clipe de profundă semnificație și vibrație patriotică se reafirmă voința neclintită a întregii noastre națiuni de a urma cu credință și devotament pe secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in tot ce întreprinde spre binele și fericirea poporului, spre gloria și măreția țării, a neamului românesc.Puternic însuflețiți de aprecierile și îndemnurile, de urările tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții au dat glas hotăririi oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, din domeniul circulației mărfurilor și al finanțelor de a acționa cu dăruire și fermitate revoluționară pentru înfăptuirea exemplară, încă din primeie zile ale noului an, a sarcinilor prevăzute pentru 1986, pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.
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LUCRĂRILE PLENAREI^ CONSILIULUi BJiOML ĂL OAMENILOR MUNCH
Dezbaterile din secțiunileParticipanții la dezbateri în cadrul celor nouă secțiuni au dat o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, la elaborarea și fundamentarea strategiei dezvoltării economico-sociale a patriei, ia stabilirea cu clarviziune și înalt spirit revoluționar a direcțiilor de acțiune pentru realizarea exemplară a măre- țeloi- obiective stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Vorbitorii au subliniat că plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, convocață din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o expresie elocventă a profundului democratism al orinduirii noastre socialiste, a participării active și cu inaltă răspundere a oamenilor muncii la conducerea vieții economice și sociale, la soluționarea problemelor majore ale dezvoltării economice și sociale a țării noastre.A fost , exprimată deplina adeziune față de documentele supuse dezbaterii și aprobării plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.în lumina orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului nostru, participanții au analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată in toate ramurile și sectoarele economice în anul 1985 și pe întregul cincinal, efectuînd un larg schimb de experiență în acest sens și au exprimat. în numele milioanelor de oameni ai muncii, hotă- rirea de a acționa cu inaltă răspundere comunistă în îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin în 1986, primul an al celui de-al optulea cincinal, pentru transpunerea neabătută în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

La Secțiunea „Baza de mate
rii prime - mine, petrol, geologie", participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri privind creșterea bazei de materii prime minerale prin identificarea de noi zăcăminte de substanțe minerale utile, utilizarea mai bună a capacităților de producție existente și construirea de noi capacități, privind extracția și valorificarea substanțelor respective, îmbunătățirea pregătirii profesionale, întărirea ordinii și disciplinei.Cei care au luat cuvîntul s-au angajat să acționeze pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de lucru ale consiliilor oamenilor muncii din unități și ale consiliilor de conducere ale ministerelor minelor, petrolului și geologiei, prin sporirea e- xigenței și a combativității față de neajunsurile care se mențin în activitatea productivă, creșterea răspunderii in realizarea sarcinilor și soluționarea problemelor ridicate de Întreprinderi, mobilizarea tuturor forțelor umane și materiale în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan.Vorbitorii au făcut o analiză critică și autocritică a cauzelor care au determinat rămîneriie in urmă in realizarea programelor de creștere a producției de cărbune, petrol, minereuri și metale neferoase, evidențiind căile de acțiune pentru îndeplinirea prevederilor acestora.S-a subliniat necesitatea intensificării ritmului de execuție a lucrărilor la noile obiective privind dezvoltarea extracției și valorificării materiilor prime minerale, prin asigurarea forței de muncă necesare, organizarea mai bună a activității.Au fost înfățișate, de asemenea, o serie de probleme care trebuie să-și găsească ne'intirziat rezolvarea.Participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să depună toate eforturile pentru înfăptuirea indicațiilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor pe anul 1986 și în cincinalul viitor, mobili- zîndu-se in special pe linia îmbunătățirii organizării proceselor de producție, a fluxurilor tehnologice, raționalizării transportului, creșterii productivității muncii și îmbunătățirii indicilor- de folosire a utilajelor și instalațiilor din dotarea unităților miniere, petroliere și din sectorul geologic.în cadrul dezbaterilor din Secțiu
nea „Energia electricei" s_au in_ 

fățișat direcțiile de acțiune in vederea creșterii producției de energie electrică pe cărbune prin utilizarea mai bună a capacităților de producție și punerea in funcțiune a noilor capacități energetice, îmbunătățirea întregii activități din sistemul energetic național.în spiritul indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vorbitorii s-au angajat să acționeze cu toată hptărîrea pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor de plan in domeniul energetic, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de lucru ale consiliilor oamenilor muncii din. unități și consiliului de conducere al Ministerului Energiei Electrice, prin sporirea exigenței și a combativității față de neajunsurile care se mențin in activitatea lucrătorilor din sistemul energetic național, creșterea răspunderii în realizarea sarcinilor și soluționarea problemelor ridicate de întreprinderi.-Vorbitorii au făcut o analiză critică și autocritică a cauzelor care au determinat rămînerile în urmă în realizarea programului de creștere a producției de energie electrică pe bază de cărbune și au arătat modul în care se acționează pentru îndeplinirea prevederilor acestuia, pentru realizarea măsurilor aprobate de conducerea partidului privind creșterea siguranței în funcționarea grupurilor energetice, realizarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de reparații și întreținere, întărirea ordinii și disciplinei in muncă.S-a subliniat necesitatea intensificării ritmului de execuție a lucrărilor pe șantierele energetice, prin a- sigurarea integrală a forței de muncă, organizarea mai bună a activității, asigurarea la timp a utilajelor și materialelor pe șantiere, ceea ce va permite grăbirea punerii în funcțiune a noilor capacități de producție.Vorbitorii s-au referit la unele dificultăți întîmpinate de către unitățile din sectorul energetic și au făcut propuneri pentru eliminarea a- cestora.Participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să depună toate eforturile pentru înfăptuirea indicațiilor și a sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1986 și în cincinalul viitor, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.
In Secțiunea „Industria meta

lurgică și a construcțiilor de 
mașini" participanții au subliniat importanța deosebită a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, referitoare la constituirea comisiilor pentru asigurarea condițiilor de modernizare, automatizare și robotizare a proceselor de producție din unitățile constructoare de mașini și metalurgie.In cuvîntul lor, vorbitorii și-au exprimat hotărîrea de a munci neabătut pentru Înfăptuirea integrală a acestor indicații, pentru modernizarea produselor, ridicarea permanentă .a nivelului tehnic și calitativ al produselor, îmbunătățirea fluxurilor de fabricație, perfecționarea organizării transporturilor interne, sporirea productivității muncii pe baza introducerii in mai mare măsură a tehnologiilor noi de mare eficiență, accentuarea specializării și integrării producției și altele.Participanții la dezbateri s-au angajat să depună, în continuare, toate eforturile pentru realizarea in condiții exemplare a sarcinilor ce le revin in acest an, și in cincinalbl 1986—1990, să militeze permanent pentru ridicarea nivelului eficienței economice a întregii activități.Au fost formulate și unele critici la adresa organelor centrale și ministere, care nu au sprijinit operativ unele unități in soluționarea problemelor ridicate, legate de activitatea de aprovizionare și cooperare în producție, de dezvoltarea și creșterea operativității in derularea exportului, asigurarea contractelor de desfacere a produselor și mai ales la export.S-au făcut propuneri care să conducă la creșterea eficienței muncii, care vizează îndeosebi îndeplinirea exemplară a prevederilor programelor prioritare aprobate de conduce

rea partidului, a sarcinilor de creștere necontenită a productivității muncii, in condițiile ridicării permanente a nivelului tehnic și calitativ al produselor, prin creșterea gradului de mecanizare, automatizare și robotizare a proceselor de producție, cu prioritate în sectoarele grele și cu volum mare de muncă, aplicării tehnologiilor moderne cu efecte pozitive în reducerea consumurilor materiale, energetice și de manoperă.
La Secțiunea „Industria chi

mică și petrochimică", participanții la dezbateri au exprimat sentimentele de recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru indicațiile și îndrumările prețioase date cu prilejul vizitelor de lucru In platformele industriei chimice și petrochimice, raportînd asupra îndeplinirii sarcinilor trasate și a rezultatelor obținute.A fost evidențiat sprijinul de înaltă competență științifică acordat de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care prin analizele și îndrumările date a orientat activitatea de dezvoltare a industriei; chimice și petrochimice, prin asimilarea de noi produse și tehnologii, creșterea chimiei de sinteză fină, valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumurilor de energie și combustibil.Participanții la dezbateri au analizat în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată, subliniind rezultatele obținute in realizarea planului, precum și neajunsurile manifestate in îndeplinirea sarcinilor economice îndeosebi în ceea ce privește producția fizică, utilizarea deplină a capacităților de producție, calitatea produselor, realizarea exportului.Participanții au dezbătut prevederile proiectului. Planului național unic de dezvoltare economică și socială a țării pe anul 1986, elaborat sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevînd dinamismul și complexitatea sarcinilor, necesitatea de a fi concentrate eforturile oamenilor muncii, ale tuturor specialiștilor în vederea transpunerii exemplare în viață a obiectivelor stabilite prin plan.S-au subliniat sarcinile ce revin colectivelor de oameni ai muncii, conducerilor unităților în asigurarea aprovizionării tehnico-materiale, întărirea disciplinei contractuale și respectarea riguroasă a cooperării dintre unități,-a încadrării stricte în normele de -onsum pentru materii prime, materiale, combustibili și energie, a creșterii preocupării pentru recuperarea și refoiosirea materialelor refolosibile și a energiei secundare. Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea ’îmbunătățirii pe baze științifice a organizării producției și a muncii, inițierii unor nasuri care să conducă la creșterea continuă a productivității muncii. De asemenea, au fost ibordate probleme privind ’mbunâtățirea parametrilor tehnico-calitativi ai produselor, valorificarea ;uperioară a materiilor prime, aplicarea operativă în producție a rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, o atenție deosebită acordîndu-se necesității modernizării tehnologiilor și produselor in vederea atingerii nivelurilor pe plan mondial.Vorbitorii au dat glas angajamentului oamenilor muncii din industria chimică și petrochimică de a munci cu dăruire și abnegație, in spiritul unei înalte responsabilități comuniste, pentru îndeplinirea integrală a planului pe anul 1986, pentru a obține rezultate superioare, în concordanță cu potențialul tehnic, material și uman ridicat de care dispun aceste ramuri.In cadrul dezbaterilor din Secțiu
nea „Industrializarea lemnului 
și materialelor de construcții" au fost analizate probleme privind crearea condițiilor pentru îmbunătățirea rezultatelor pe anul 1985, precum și cele referitoare la pregătirea și realizarea exemplară a indicatorilor de plan pe anul 1986.Au fost dezbătute, aspecte privind îndeplinirea integrală a planului, necesarul de combustibil și energie la nivelul normelor minime de consum aprobate, pentru a asigura realizarea producției in structura planificată, a mijloacelor de trans- 

plenareiport C.F.R., la nivelul planului și crearea stocurilor necesare desfășurării ritmice a proceselor de producție.Au fost stabilite măsuri in vederea realizării producției de mobilă prevăzută în contractele de export.'O atenție deosebită a fost acordată urgentării livrării utilajelor tehnologice contractate cu diferite ministere necesare obiectivelor cu termene de punere în funcțiune în acest an, asigurării de către M.I.L.M.C. a întregului necesar de piese de schimb, atît ca producător — prin piese noi și recondiționate — cit și prin cooperare cu ceilalți furnizori.In cadrul dezbaterilor din Sec
țiunea „Industrie ușoară" s-a subliniat că prin preocuparea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, a avut loc dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale a industriei ușoare în toate județele țării, asigurindu-se pe această cale noi și noi locuri de muncă, repartizarea judicioasă in teritoriu a forțelor de producție și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Cu înaltă responsabilitate, participanții au abordat probleme legate de îndeplinirea planului pe anul in curs și pregătirea corespunzătoare a producției anului 1986. S-a relevat că prevederile planului producției industriale pe anul viitor sînt fundamentate pe capacitățile de producție existente în dotarea întreprinderilor. gradul de acoperire cu comenzi la intern fiind mai bun, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, forța de muncă — atît din punct, de, vedere numeric cit și al structurii profesionale — fiind asigurată.S-a arătat că, datorită preocupărilor colectivelor din întreprinderi și sprijinului acordat de institutele de profil ale ministerului, producția a- nului 1986 va marca o diversificare considerabilă a sortimentelor fabricate. îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creîndu-se premise pentru o mai bună satisfacere a cerințelor populației, a pieței externe.Dezbaterile au pus în evidență o serie de probleme legate de mai buna folosire a bazei tehnico-materiale, acoperirea cu contracte a producției. Totodată, au fost înfățișate preocu

pările colectivelor de oameni ai muncii pentru reducerea nivelului costurilor de producție, creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției.Au fost făcute propuneri privind asigurarea unor materii prime și materiale la nivelul consumurilor aprobate pentru diferite produse, asigurarea stocurilor normate la materiile prime de bază.
In Secțiunea „Construcții-in- 

vestiții", participanții la dezbateri au subliniat succesele colectivelor de oameni ai muncii din construcții, din unitățile beneficiare și din Institutele de proiectare, care, prin eforturi comune, au realizat și dat în folosință importante obiective industriale și agrozootehnice, social-culturaie, locuințe și lucrări tehnico-edilitare, u- tilizînd soluții constructive și tehnologii de execuție moderne, ce au condus la scăderea consumurilor specifice, la economisirea combustibililor și energiei electrice, 1; creșterea substanțială a productivității muncii și la sporirea eficienței investițiilor.Au fost, de asemenea, scoase în e- vidență rezultatele obținute ;n. realizarea unor importante lucrări, de construcții în străinătate, care au dovedit competitivitatea constructorilor români in proiectarea și executarea unor obiective industriale, de irigații și social-culturaie, in numeroase țări, în conformitate cu politica statului nostru de colaborare și cooperare e- conomică internațională.Dezbaterile s-au desfășurat îritr-un climat de exigență și înaltă responsabilitate muncitorească, cei care au luat cuvîntul referindu-se, în spirit critic' și autocritic, la deficiențele propriei activități privind pregătirea și realizarea investițiilor, organizarea muncii pe șantiere și în proiectare, folosirea bazei tehnico-materiale și a forței de muncă.Participanții Ia dezbateri s-au angajat să depună eforturi susținute pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1986, o atenție deosebită urmînd să acorde o- biectivelor prioritare din domeniul e- n'ergetic și de materii prime. A fost exprimată hotărîrea tuturor lucrătorilor din investiții-constructii, de a transpune în viață sarcina dată de secretarul general al partidului privind reducerea costurilor in investiții, micșorarea substanțială a ponderii lucrărilor de construcții in volumul total al investițiilor și orientarea cu prioritate a fondurilor a- locate pentru dotarea cu mașini și utilaje, modernizarea capacităților de 

producție și creșterea substanțială, pe această cale, a eficienței în acest sector de activitate.
La Secțiunea „Transporturi și 

telecomunicații" s‘au analizat critic și autocritic rezultatele obținute in acest an, evidențiindu-se rezervele e- xistente în unități și întreprinderi pentru realizarea sarcinilor de. plan. In discuții s-a pus un accent deosebit pe aplicarea neabătută a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind preluarea unor volume mai mari de transport de mărfuri și călători pe calea ferată, limitarea transporturilor cu mijloace auto, intensificarea transporturilor fluviale și maritime, creșterea transporturilor de țiței și produse petroliere prin conducte, reducerea consumurilor de combustibil și energie, precum și a costurilor cu precădere în transporturile auto.Vorbitorii au evidențiat că nivelurile prevăzute în proiectele de plan și de buget pe anul 1986, elaborate sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sînt pe deplin realizabile și au insistat asupra necesității utilizării eficiente a tuturor mijloacelor de transport, cu precădere prin încărcarea lor la capacități și reducerea imobilizărilor de încărcare-descărcare, ridicarea nivelului calității al prestațiilor și întărirea ordinii și disciplinei, punind un accent deosebit pe siguranța circulației, a navigației și zborurilor.Participanții la dezbateri s-au referit la intensificarea preocupărilor pentru derularea ritmică a transporturilor, îndeosebi a celor pentru export, a materiilor prime și a cărbunilor energetici, urmărindu-se in continuare asigurarea stocurilor de materii prime și cărbune, precum și a celor pentru aprovizionarea populației. O atenție deosebită a fost acordată măsurilor pentru funcționarea transporturilor și telecomunicațiilor în timp de iarnă.Au fost tăcute propuneri pentru reducerea consumurilor de combustibili, de energie, de materii prime și materiale în transporturi și telecomunicații, construcții și industrie, creșterea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și prestațiilor, sporirea operativității în satisfacerea cererilor de mijloace de transport, îmbunătățirea utilizării mijloacelor de transport, a mașinilor și instalațiilor, extinderea tehnologiilor avansate, de transport, în condițiile aplicării ferme a principiilor auto- conducerii și autogestiunii economice financiare, respectării intru 

totul a reglementărilor în vigoare privind aplicarea acordului global.In cadrul Secțiunii „Economia 
locală, comerț interior, coope
rația meșteșugărească și 
cooperația de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor" s-a evidențiat că populația a beneficiat de un fond de mărfuri sporit, astfel incit, în cele 11 luni ale anului 1985 unitățile comerțului socialist au vindut produse alimentare și industriale în valoare de peste 250 miliarde lei, respectiv 102 la sută față de plan. A continuat să se dezvolte și să se diversifice producția industriei mici, prevederile de plan pe perioada expirată din acest an fiind depășite de către unitățile cooperației meșteșugărești, cooperației de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, precum și de cele ale Consiliilor populare.In cadrul dezbaterilor s-au analizat, de asemenea, în spirit de exigență revoluționară, critic și autocritic neajunsurile înregistrate în activitățile care fac obiectul secțiunii. In acest sens au fost formulate critici privind insuficienta dezvoltare . a prestărilor de servicii în unele localități, slaba activitate de educare a unor lucrători, ca și lipsa de fermitate în combaterea unor nereguli. S-a subliniat că toate a- cestea impun o mai bună pregătire profesională a lucrătorilor, promptitudine și operativitate în ridicarea calității muncii, atît în unitățile comerciale, cit și in cele prestatoare de servicii.Pentru înlăturarea grabnică a deficiențelor și îmbunătățirea activității comerciale și a prestărilor de servicii pentru populație, consiliile oamenilor muncii din întreprinderile și ministerele aflate în secțiune, ca și toți lucrătorii din comerț, deservire și turism sînt hotărîți să muncească cu fermitate pentru îmbunătățirea corespunzătoare a întregii activități.S-au făcut, de asemenea, propuneri în legătură cu cerințele aplicării mecanismului economico-financiar privind îmbunătățirea organizării și normării muncii, folosirea mai judicioasă a forței de muncă în unități în vederea creșterii productivității muncii, ca și pentru aplicarea largă a formelor de acord global, concomitent cu urmărirea strictă a reducerii cheltuielilor de circulație, a depășirii beneficiilor și a rentabilității în fiecare întreprindere, pentru creșterea întregii eficiențc a activității de comerț și prestări de servicii.

Cind spui Beiuș spui, înainte de orice, cultura si istorie. La muzeul orășenesc. de curind restructurat și întregit pe măsura istoriei locurilor, privim in cartea vremii mărturii despre legăturile ce au unit întotdeauna pămînturile românești. Exponate cu valoare de simbol recompun un arc peste timp. Imaginea unei case încrustează popasul de-o noapte al lui Mihai Viteazul in drumurile sale spre Viena. O altă filă de istorie retine numelfa delegatlloi beiuseni care, la 1 Decembrie 1918, la Alba llilia, au dat făptură nemuritoare Unirii cu Tara. La Beiuș aveau să descindă. curind după a- ceea, nu o dată, prestigioase trupe ale Naționalului bucureștean. ale altor teatre din t.ară.

cul unde toate drumurile se adună. Vin atunci la tîrg olari din Lelești, Lehecen:. Cărpinet, Săliște și Criștior, lădarii din Budureasa. meșteri priceputi la făurirea de furci din lemn si unelte agricole din Cresuia și Burda ; mai vin sumă- nari din Sirbeșți. cojocari

prin școlile lui inalte. Beiușul a ajuns vestit în județ și în tară prin mașini- le-unelte. mobila, piesele de schimb, confecțiile și covoarele produse aici, multe dintre ele destinate exportului.— Ca pretutindeni în tară, și la Beiuș istoria

15 la sută consumul de energie electrică. în vecini, la Fabrica de mobilă, ni se prezintă 20 noi modele din oferta anului 1986. urmînd să fie lansate cel puțin încă de două ori pe atîtea. Fruntași ? Formațiile maiștrilor Miron Tripa si Nicolae Burtic, care dau pulsul

cîștiga haine și mîncare ? Sudorul Qheorghe Moruț de la atelierul S.M.A. insistă să reținem rodnica activitate a cenaclurilor ..Plai românesc" și „Astra“, al cărui membru activ este. Cu proaspătul student medicinist Călin Mos zăbovim într-una din sălile muzeului

jumătate de veac printre exponatele muzeului. Mijlocul urbei, cu căsuțe ce deveniseră apăsătoare, străbătut de o girlă. Azi. pe același loc, elegante blocuriprevăzute la parter cu unități comerciale, o galerie de artă, alte instituții.Scriam cu alt prilej căAleea Moților era încorse

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE ÎNTREGUL CINCINAL

tată in schele. Azi artera

BEIUȘ: Semnături de oțel și beton 
în cartea vremii

e isprăvită. împlinind fericit linia de semetie dulce a unei arhitecturi pline de personalitate ce „copiază" întrucîtva cornișele caselor din zonă. De fapt, a spune despre Beiuș că devine de nerecunoscut nu este o expresie șablon. Cu louă decenii in urmă, număra numai 82 apartamente, azi are 1 800, iar in acest interval s-au mai înălțat și peste 1 000 de case frumoase, noderne.Muzeul te recheamă să asculți glasul tainic al lutului ajuns ulcior cu buza înflorită, să mingii mugurii lemnului rodit in căuce si fluiere — și nu numai. Un bătrin si ingenios cric din lemn se invecinează cu lada de zestre ale cărei ro- zete proclamă biruința viziunii solare. Cu piese de aleasă sensibilitate vin prin vreme, de departe, si portul. și cîntecul. și iocul popular din Tara Beiușu- lui, dezvăluind și perpetu- înd o creație profund originală. Regăsim freamătul și vigoarea acestor exponate în fiecare joi, la tîrgul săp- tămînal, unul dintre cele mai renumite din Transilvania. Atunci, muzeul parcă năvălește afară. Pentru întreaga zonă, Beiușul este in fiecare zi de joi lo

din Remetea si Beiuș. femei harnice cu țesături din Pietroasa. Cimpani si Jo- sani. După cum. tot joia, se adună crescători de animale din satele rînduite in depresiune ca mărgelele într-o salbă. Viata de un anume ceremonial naște sentimentul istoriei, al dăinuirii noastre neîntrerupte. Beiușul nu este numai un oraș, ci si un simbol al puterii timpului de a se coagula în durată.Istoria veche si istoria nouă se îngemănează cu inconfundabilă personalitate în statornica vatră beiu- șană. Dintr-un oraș odinioară de mici meseriași si funcționari, cu faimă doar

contemporană s-a scris si se scrie trepidant — ne spune Vasile Codreanu, primarul orașului. Argumente ? Producția așezării a sporit de 118,5 ori fată .le 1965, desfacerile de mărfuri aproape că s-au triplat, in vreme ce volumul prestărilor de servicii a crescut de 25 de ori.Dincolo de aceste cifre, există oamenii, faptele. La Fabrica de mașini-unelte. unitate cu o producție in continuă diversificare, electricianul Aurel Sala ne vorbește despre un dispozitiv, creație proprie, noutate tehnică, a cărui aplicare la executarea unor repere diminuează cu peste

pregătirii temeinice a producției anului viitor.tnlîlnirea cu orașul este întilnirea cu oamenii lui. Multi tin !ă-ti împărtășească preocupări dintr-un ini- vers propriu. Profesorul Gavril Hădăreanu, tarnicul custode al luprinzătorului muzeu de la liceul .Samuil Vulcan", ne spune că orașul, cu ceva peste 11 900 de locuitori, pregătește pentru muncă și viată 5 200 copii. Cîți oare dintre acești elevi de astăzi știu că odinioară, in fiecare primăvară, in orașul de pe Crișul Negru era organizată ..piața slugilor", unde sute de cooii între 9 și 17 ani erau angajați ca simbriași pentru a-si

orășenesc, admirind recenta sa expoziție personală. La Oasa pionierilor, profesorul Miklos loan si învățăceii săi pregătesc :u lirg cea le-a :reia ediție 2 expoziției mterjudețene de sculptură „Copiii si storia".Beiușul iși lăieste istâzi a doua si adevărata sa tinerețe. Vechile străzi si case — semne ale anei existente modeste încremenite in stagnare — au fost parcă șterse cu buretele pentru a se instala, ne locul lor. structuri urbanistice si arhitecturale noi. impozante, moderne, mar- cind prezenta materială a civilizației socialiste. Am văzut o ilustrată de acum o

Moment ie referință in cronica așezării : vizita de lucru, din 1977, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doar două repere din acest tablou al înnoirilor ce au urmat: a fost pusă in funcțiune iabrica de mașini- unelte si s-a- triplat capacitatea fabricii de mobilă. Efectul ? Numărul personalului muncitor este de peste 5 ori mai mare decit in anul Congresului al IX-lea al partidului. Realitate scrisă cu ardoarea timpului nostru socialist. Primitor si deschis. Beiușul își poartă, cu mindria trecerii cu folos prin vreme, străvechile si noile sale comori.
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii"

34 de unități economice 
din județul GiurgiuAcționînd cu dăruire și abnegație, colectivele de oameni ai muncii din 34 de unități economice ale județului Giurgiu au reușit să-și realizeze cu 16 zile mai devreme sarcinile ce le-au revenit la indicatorul producție marfă industrială pe întregul cincinal. Prin acest succes, au fost create premisele organizatorice și tehnico-economi- ce pentru obținerea, pină la finele anului, a unei producții suplimentare in valoare de 450 milioane lei, în prezent, în aceste unități se depun eforturi pentru un debut bun al planului pe 1986. punin- du-se un accent deosebit pe asigurarea tuturor condițiilor care să conducă la o creștere mai accentuată a productivității muncii, la realizarea unor produse de bună calitate, cu consumuri materiale cit mai reduse. (Ion Manea, corespondentul „Scînteii").

44 de unități economice 
din județul PrahovaFolosind la parametri inalți capacitățile de producție, organizîn- du-și mai bine munca pe intregul flux de fabricație, întărind ordinea și disciplina, colectivele din 44 de unități economice ale județului Prahova raportează realizarea înainte de termen a planului la producția marfă industrială. Datorită avansului de timp ciștigat, ele vor produce suplimentar pină la finele anului cărbune energetic, mașini-unelte, produse petroliere și petrochimice, pompe de injecție,

reductoare, utilaj tehnologic și chimic, materiale refractare, geam tras, mobilă, stofe și altele în valoare de peste 600 milioane Iei. întregul spor de producție va fi obținut numai pe seama creșterii productivității muncii. (Constantin Că- praru, corespondentul „Scînteii").
25 unități economice 
din județul BuzăuAcționînd cu înaltă responsabilitate pentru creșterea eficienței e- conomice, colectivele de oameni ai muncii din 25 de unități, printre care Schela de producție petrolieră Berea, întreprinderea de contactoa- re, întreprinderea piscicolă, întreprinderea viei și vinului, întreprinderea de producere a nutrețurilor concentrate Săhăteni. întreprinderea de sticlărie-menaj Berea. întreprinderea de țigarete, cooperativa „Constructorul", raportează îndeplinirea, înainte de termen, a planului cincinal la producția-marfă industrială. Avansul de timp ciștigat permite acestor harnice colective să realizeze, pină la finele anului, o producție-marfă industrială suplimentară în valoare de circa un miliard lei. De asemenea, un succes de prestigiu — realizarea exportului pe întregul cincinal — a- nunță și Colectivele de muncă din 7 unități buzoiene, Intre care întreprinderea de producție industrială și construcții căi ferate, filatura de lină pieptănată. întreprinderea de garnitură Ie frînă și etanșare, care vor livra suplimentar pină la sfirșitul anului mărfuri în valoare de 175 milioane lei. (Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii").

/
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe George Shultz, 

secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii

Primire la C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I) aibă inițiative și să participe, intr-un mod sau altul, la eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării.Examinindu-se îndeaproape situația de pe continentul european, a fost evidențiată importanța înfăptuirii, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final de la Helsinki, asigurării continuității procesului de edificare a securității și cooperării in Europa. In acest sens, s-a arătat că încheierea cu rezultate pozitive a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, precum și a negocierilor de la Viena privind reducerea trupelor și armamentelor in centrul Europei ar avea o influență favorabilă asupra climatului politic mondial, ar contribui la realizarea u- nei Europe unite, bazată pe respec
Vizita secretaruluiSecretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, George Shultz, a făcut, în cursul zilei de duminică, o vizită in țara noastră.La sosirea in Capitală, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîm- pinat de Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Pe aeroport, secretarul de stat al S.U.A. a. declarat : „Aduc salutări, in numele poporului american, po-

înainte de a părăsi Capitala, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, George Shultz, a avut o întilnire cu ziariști români și corespondenți ai presei străine, în cadrul căreia a declarat :Exprim aprecierea mea deosebită față de președintele Nicolae Ceaușescu, care ne-a primit astăzi, precum și pentru îndelungata convorbire pe care am avut-o. Cu prilejul acestei întilniri am abordat toate problemele aflate pe agenda convorbirilor, atît in domeniul relațiilor bilaterale, cit și în sfera vieții politice internaționale.Se poate spune deci că aceste convorbiri au cuprins o gamă largă de probleme de mare interes pentru ambele părți. Am identificat domenii in care am fost de acord, altele în care punctele noastre de vedere
VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII 

„SCINTEIP

VRANCEA : Productivitate 
sporităîn cadrul întreprinderii de materiale pentru construcții — unitate care realizează apartamente integral prefabricate, tuburi pentru irigații și canalizări, elemente destinate construcțiilor zootehnice, stilpi electrici și alte produse — s-a inițiat un program complex de măsuri care vizează creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, de energie electrică și termică. Se are in vedere, intre altele, modernizarea tratamentelor termice la realizarea prefabricatelor și a tehnologiilor de turnare mecanizată a șpalierilor, pregătirea stilpilor electrici și a elementelor de acoperiș precom- primat. în anul viitor, productivitatea muncii va spori cu 75 la sută față de nivelul atins in anul curent, iar in următorii doi ani acest indicator se va dubla. (Dan Drăgu- 

lescu).

BRAȘOV : Obiective 
social-culturale 

cu sprijinul cetățenilor în județul Brașov au fost îndeplinite sarcinile anuale de plan la lucrările efectuate prin contribuția bănească și in muncă a populației. S-au executat, printre altele, noua clădire a școlii generale din comuna Cincu, o sală de gimnastică in comuna Drâguș, cămine culturale in localitățile $inca Veche și satul Peștera, s-au modernizat străzi și trotuare in municipiile Brașov și Făgăraș, ca și in alte localități. Pînă Ia finele anului, prevederile vor fi depășite cu 6 milioane lei. (Nicolae Mocanu).
BIHOR : Valorificarea 
resurselor energetice 

neconvenționaleValorificarea superioară și pe scară largă a resurselor energetice neconvenționale constituie o preocupare majoră în activitatea consiliilor populare și a unităților economico-sociale din județul Bihor. Este edificator faptul că in acest an au fost realizate 43 instalații de biogaz și 65 instalații solare. De asemenea. însemnate economii de combustibil se obțin din utilizarea apelor geotermale in scopuri productive și tehnologice, precum și din valorificarea resurselor energetice recuperabile. (Ioan Laza).
BRĂILA : Realizări 
ale laminoriștilorDupă efectuarea unor ample lucrări de modernizare la Laminorul nr. 2 — impuse de necesitatea creșterii producției, a productivității muncii, a nivelului tehnic și calitativ al produselor, in strînsă concordanță cu diminuarea consumurilor specifice — lamlnoriștii brăileni au adăugat un nou și prestigios succes in activitatea productivă. Vechea linie de laminare a fost Înlocuită cu una nouă, complet mecanizată și automatizată, 

tarea diversității de sisteme politice, pe dreptul fiecărui popor de a-și alege singur calea dezvoltării libere și independente.Șeful statului român a subliniat că se impune sporirea eforturilor pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurării noii ordini economice mondiale, pentru asigurarea unui climat de colaborare, bazate pe deplina egalitate și echitate intre toate statele lumii, rele- vînd, în acest context, necesitatea eliminării restricțiilor de orice fel in calea schimburilor economice internaționale.In legătură cu situația din Orientul Mijlociu, președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României privind urgența convocării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., în vederea rezolvării situației din această regiune, pe
de stat al Statelorporului României. Aștept cu interes această zi de convorbiri foarte intense, prilejul de a conferi cu președintele Nicolae Ceaușescu. Avern numeroase probleme importante de discutat, atît in domeniul relațiilor internaționale, unde sintem deosebit de interesați să ascultăm opiniile României, precum și intr-o sferă largă de probleme privind relațiile bilaterale dintre Statele Unite și România".între Ilie Văduva, ministrul aface- 

Conferință de presăau fost diferite și altele asupra cărora nu am căzut de acord.Dorim ca relațiile dintre Statele Unite și România să fie cit mai bune. Exprim din nou aprecierea mea că discuțiile au fost ample și constructive.Răspunzind la întrebările puse de ziariști, secretarul de stat al S.U.A. a spus, intre altele : Consider că discuțiile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu au fost sincere și deschise, în pofida unor deosebiri de vederi, asupra cărora nu intenționez să insist. Și aici, in România, am discutat despre relațiile bilaterale, domeniu in care cred că se pot realiza foarte multe.Președintele României are perfectă dreptate cind afirmă că relațiile ro- mâno-americane ar putea fi mai bune. De altfel, unul din scopurile vizitei mele aici este de a exprima respectul față de numeroasele poziții

dotată cu un modern pat de răcire. Prin lucrările amintite, capacitatea acestui laminor a crescut considerabil. Cea mai mare parte a producției vor fi oțelurile aliate. (Candiano Priceputu).
CLUJ : Noi 

microhidrocentraleColectivul de energeticieni de la întreprinderea de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor energetice și termice din județul Cluj a asigurat, pe tot parcursul acestui an. o bună funcționare a microhidrocentralelor proiectate și realizate de specialiștii unității în actualul cincinal. Microhidrocentralele de la Florești, Mănăstirea-Dej și cea de la Vișag au realizat în perioada de oină acum din acest an o producție cu 97 la sută mai mare fată de sarcina stabilită. în prezent, se desfășoară lucrările de construcție a unei noi microhidrocentrale pe • Someșul Rece și s-a trecut la proiectarea unei alte microhidrocentrale din programul de valorificare a potențialului hidroenergetic al apelor din județ. (Marin Oprea).
CRAIOVA : Tractor 

cu performanțe superioareOdată cu ieșirea de pe fluxul de montaj a celui de-al 30 000-lea tractor fabricat la întreprinderea de tractoare și mașini agricole din Craiova, specialiștii de aici raportează un nou succes in muncă : asimilarea in producție a unui nou tip de tractor agricol de 100 CP cu performanțe tehnice superioare, competitive. Aflăm de la tovarășul Dumitru Cojocaru. inginerul-șef cu pregătirea fabricației, că acesta este cel de-al 7-lea tip de tractor ce se fabrică Ia Craiova și că s-au finalizat, totodată, lucrările pregătitoare pentru asimilarea in fabricație a unor noi mașini agricole de înalt randament. (Nicolae Bă- bălău).
TELEORMAN : Prin 

reproiectarea produselor — 
reducerea consumurilor 

de metalAcționînd în spiritul sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncitorii si specialiștii de la întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară Roșiori de Vede, unul dintre cei mai mari consumatori de metal din județul Teleorman, au lu8t măsuri concrete în vederea reducerii, îndeosebi prin reproiectarea produselor, a consumurilor materiale și energetice. Astfel, prin reconsiderarea concepției constructive și tehnologice la combina de siloz universală, echipamentul de recoltat porumb pentru combina C 6 P și la alte repere cu adaosuri mari de prelucrare de la mașinile și utilajele aflate in fabricație, aici s-au economisit importante cantități de laminate din oțel și fontă. (Stan Ștefan). 

calea tratativelor, cu participarea tuturor părților interesate.Șeful statului român și secretarul de stat american și-au exprimat satisfacția față de convorbirile avute și au evidențiat insemnătatea continuării contactelor și consultărilor bilaterale, la diferite niveluri, pentru mai buna cunoaștere reciprocă, pentru extinderea și întărirea conlucrării dintre România și S.U.A., in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.La primire a participat Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe.Au luat parte Edward Derwinski, consilier la Departamentul de Stat, Rozanne Ridgway, asistent al secretarului de stat.Au fost, de asemenea, de față Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Washington, și Roger Kirk, ambasadorul S.U.A. la București.
Unite ale Americiirilor externe al Republicii Socialiste România, și George Shultz, secretar de stat al Statelor Unite ale Ameri- cii, au avut loc convorbiri. Au participat persoane oficiale române și a- mericane. Au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale și probleme ale vieții internaționale.La plecarea din București, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat dc ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.(Agerpres)
și atitudini adoptate de România in relațiile dintre țările noastre, relații care au o importanță deosebită, dar și pentru a discuta modalitățile de îmbunătățire a acestora.Problema schimburilor comerciale reprezintă un aspect deosebit de important al relațiilor bilaterale. Sperăm ca aceste relații să se extindă in măsura in care pot fi extinse și consider că acest lucru este posibil mai ales în viitor.Am avut cu președintele Nicolae Ceaușescu o convorbire îndelungată asupra unor probleme internaționale. Toate aceste probleme le-am abordat deschis. Consider că a fost o discuție care a meritat efortul.Totodată, George Shultz a evocat poziția Statelor Unite ale Americii in legătură cu o serie de probleme ale vieții politice internaționale și, cu deosebire, cele privind dezarmarea.
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De la extensiv Ia intensiv in eco
nomia țării

20,35 Republică înfloritoare (color). 
Cintece și versuri patriotice și re
voluționare

20,30 învățămintul — emblemă contem
porană a țării

21,10 Seară de balet (color). „Tancu 
Jlanu“ de Mircea Chiriac. Selec- 
țiuni. Interpretează baletul Ope
rei Române din Timișoara. So
liști : Rodiea Murgu, Franclsc 
Valkay, Silvia Humăilă. Regia și 
coregrafia : Ștefan Gheorghe

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ROMÂNIA-FILM prezintă:
--------------------------------------------- .............. ... —.

o nouă producție a Casei de filme unu : RACOLAREA

Scenariul : Constantin Voi- 
vozeanu ; costumele : Maria 
Malița ; decorurile : Călin Pa
pură ; muzica: Adrian Enescu; 
imaginea : Marian Stanciu ; 
regia : George Cornea.

Cu : Florin Piersic, Tora Va- 
silescu, Ion Dichiseanu, Rodi-

cinema
• Sper să ne mai vedem : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) - 9; 11: 13; 15; 17; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Bădăranii: UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Căsătorie cu repetiție : LIRA 
(317171) — 15; 17; 19, PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Aripi de zăpadă : COTROCENI 
(49 48 48) — 15
• Și viață, și lacrimi, și dragoste : 
COTROCENI (49 48 48) — 17; 19
• Promisiuni : VIITORUL (10 67 40) 
— 15; 17; 19
• Evadarea : FLACĂRA (20 33 40) — 
14,30; 16,30; 18,30
• Drumul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13* * 15*  17*  19
• Al nouălea’ fecior : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Blestemul pămînțului și blestemul 
iubirii : (Medalion Llvlu Rebreanti) : 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 13,30; 17,30

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A 12-a noapte — 17 : (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (B) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : Tricen- 
tenar Bach — 18

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
» ■*  

de plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Exprimind totala aprobare față de înțeleaptă și clarvăzătoarea politică 

internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei desăvîrșit strateg 
sinteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, noi, 
participanții la plenara Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, 
dăm o inaltă apreciere și prețuire contribuției de inestimabilă valoare teo
retică și practică pe care o aduceți la stabilirea și înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor de bază ale dezvoltării economico-sociale, mereu ascendente, 
a patriei noastre și ne manifestăm unanim gratitudinea pentru minunatele 
condiții de muncă și viață create, fiind ferm hotăriți să acționăm neabătut 
pentru traducerea în viață, in mod exemplar, a sarcinilor de mare răspun
dere pe care partidul și statul le-au încredințat organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.

Transmitem și cu acest prilej cele mai alese sentimente! de stimă, ad
mirație și recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru bogata și exemplara activitate pe care o desfășoară ca om 
politic și savant de renume mondial; stimat și apreciat pe toate meridia
nele globului.

Participanții la plenară — se spune în telegramă — au subliniat, în spi
ritul exigențelor cuprinse in orientările și indicațiile date de dumneavoas
tră la Plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 noiembrie a.c., hotărirea fermă a 
consiliilor populare de a milita mai hotărit pentru accentuarea laturilor 
calitative ale întregii lor activități, asigurind o eficiență mai inaltă muncii 
în domeniile de care răspund in mod direct, perfecționînd stilul și meto
dele de muncă, așa cum ne-ați indicat Ia cel de-al III-lea Congres al con
siliilor populare.

In mod deosebit, plenara consideră că este de datoria consiliilor popu
lare să situeze in centrul preocupărilor lor îndeplinirea întocmai a sarcini
lor ce le revin in prezent și in perspectivă, asigurind conducerea eficientă 
a întregii activități economico-sociale in profil teritorial, aplicarea fermă in 
întreaga lor activitate a principiilor autoconducerii muncitorești, autogestiu- 
nii economico-financiare și autofinanțării unităților administrativ-teritoriale,

Insușindu-și intru totul indicațiile dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, de a întări și mai mult legătura cu oamenii 
muncii, cu poporul, participanții la plenară consideră că este de datoria or
ganelor locale ale puterii și administrației de stat, a tuturor activiștilor din 
sistemul acestora de a-și îmbunătăți stilul și metodele de muncă, de a con
lucra mai eficient cu cetățenii prin formele instituționalizate, asigurind 
condițiile necesare ca masele populare să participe activ la tot ce se hotă
răște și se înfăptuiește in țara noastră.

Adresindu-vâ cele mai vii mulțumiri pentru îndrumările prețioase și 
sprijinul permanent acordat consiliilor populare in îndeplinirea atribuțiilor 
și sarcinilor dc mare răspundere ce le revin — se arată in încheierea tele
gramei — plenara Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare vă 
asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in perioada 
care a mai rămas pînă ta încheierea acestui an și în continuare, organele 
locale ale puterii și administrației de stat, urmind exemplul dumneavoastră 
strălucit de conducător înțelept și neînfricat, de revoluționar inflăcărat, 
devotat trup și suflet dezvoltării și propășirii țării, sint hotărite să înde
plinească cu răspundere comunistă sarcinile ce le revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, să asigure înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarci
nilor prevăzute pentru anul 1986 și cincinalul 1986—1990, a celor prefigurate 
pînă la sfirșitul acestui mileniu, aducindu-și o contribuție tot mai mare la 
aplicarea Programului partidului de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

★Luni a avut loc plenara Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, care a analizat modul in care organele locale ale puterii și administrației de stat au acționat in acest an pentru realizarea sarcinilor economico-sociale ce le-au revenit in domeniile industriei mici, prestărilor de servicii. exportului, sistematizării localităților, investițiilor și construcțiilor dc locuințe,
CRONICĂIn vederea perfecționării 'activității in domeniile industriei alimentare și achiziționării produselor a- gricole, al intăririi controlului asupra realizării producției vegetale și animale și pentru delimitarea mai precisă a sarcinilor și răspunderilor privind producția, industrializarea și desfacerea produselor agricole. prin decret al Consiliului de Stat a fost. înființat Ministerul Industriei Alimentare și al Achiziționării Pro-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 decembrie (ora 20) — 20 
decembrie (ora 20). In țară : Vremea

ca Mureșan, Ion Besoiu, Con
stantin Diplan, Vladimir Găi
tan, Mircea Anghelesgu, An
drei Bursaci, Sebastian Pa- 
paiani.

Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cine
matografică București.

• Prințesa Tana : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Stigmatul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11*  13; 15*  17’ 19
• Fata’ f’ărăl cestre : FLAMURA 
(85 77 12) — «1,30; 14,30; ’.8,30, PATRIA 
(15 )6 25) - 9; 12; 15,30; 18,15. GRI- 
VIȚA 17 78 58) - 9; 12; 15: 18
• Trenul de Kraijevo : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• La răsplntie : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Sfinx : SCALA (11 03 72) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 11,30; 15; 18
• Scufundarea Japoniei : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Numele meu e iubire : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12; 15; 18
• Matinee speciale pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
• O dată in viată : DOINA (X6 35 38)
— 15; 17; 19
• Provocarea dragonului : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Femeia dispărută: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

a

★stabilind măsuri pentru încheierea în bune condiții a actualului cincinal și asigurarea înfăptuirii întocmai a tuturor prevederilor planului pe anul 1986.Participanții Ia plenară au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. 1
duselor Agricole, prin reorganizarea Departamentului Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Departamentului pentru Contractarea. Achiziționarea și Păstrarea Produselor Agricole.Prin decret prezidențial. în funcția de ministru al industriei alimentare și al achiziționării produselor agricole a fost numit tovarășul Gheorghe Pană.
va fi in general închisă, tn Crișana, 
Maramureș, Transilvania și Moldova, 
și schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros, in celelalte regiuni. Vor cădea pre
cipitații locale, Îndeosebi sub formă de 
lapoviță și ninsoare, tn regiunile 
nordice, șl, izolate, mai ales sub for
mă de ploaie, in vest. La munte, va 
ninge. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Intensificări temporare se 
vor produce ia munte și în nord- 
estul țării din sectorul nord-vestlc, la 
începutul Intervalului. Temperatura 
aerului va marca o ușoară scădere, în 
primele zile. Minimele vor oscila între 
minus 8 și plus 2 grade, Izolat mai co- 
borite la început, dar în creștere in 
ultima noapte, iar maximele intre mi
nus 4 și plus 6 grade, pe alocuri mai 
ridicate in ultimele zile in sudul țârii. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil preci
pitațiilor slabe, îndeosebi sub formă 
de ploaie. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 și plus 3 grade, 
iar maximele între 3 și 6 grade.
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A APĂRUT

ALMANAHUL 

„SCÎNTEIA" 

1986
400 de pagini, 
bogat ilustrate 

O lectură pasionantă
J și atractivă,
A o carte pentru toți
A

• Toată lumea este a mea : DRU
MUL SĂRII "31 28 13) — 15; 18,15
• Cel $apte fantastici : FERENTARI 
(80 49 85) - 15: 17: 19, PROGRESUL 
(23 94 10) - (5; 17; 19
• Roberto Carlos și diamantul roz : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19. ARTA (213186) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Competiția : POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17; 19
• Aventuri tn Marea Nordului : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19

teatre

Tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, luni, conducerile delegațiilor Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist participante la întilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România șl Republica Populară Bulgaria.în cadrul întrevederii au fost relevate tradiționalele raporturi de prietenie și. colaborare existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, intre poporul român și poporul bulgar, între tinerii din cele două țări, subliniindu-se importanța deosebită a intilnirilor
întilnirea prietenească dintre reprezentanți 

ai tineretului din Republica Socialistă România 
și reprezentanți ai tineretului 

din Republica Populară BulgariaLuni a început întilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și reprezentanți ai tineretului din Republica Populară Bulgaria. Inițiată și organizată de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist, această acțiune se înscrie in contextul relațiilor de strînsă conlucrare dintre tineretul român și tineretul bulgar, relații ce se amplifică și diversifică permanent în spiritul tradiționalelor raporturi de prietenie rodnică existente intre partidele, țările și popoarele noastre, al intilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Delegația tineretului din țara vecină și prietenă a fost salutată, in municipiul Giurgiu. de tovarășul L’icu Ceaușescu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.'
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România 

va face o vizită In Uniunea SovieticăLa invitația guvernului sovietic, Ilie Văduva, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, va
INFORMAȚII SPORTIVE

VOLEI • în sala Agronomia din capitală s-a disputat meciul retur dintre echipa Steaua București și formația spaniolă Sanitas Madrid, contind pentru „Cupa Cupelor" la volei masculin. Voleibaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—0 (15—4, 15—8, 15—6) și — cum primul joc, la Madrid, revenise echipei spaniole cu 3—1 — s-au calificat in penultima fază a competiției, urmind să intilnească formația daneză D.H.G. Odense.ȘAH • în runda a 6-a a campionatului republican feminin de șah, care se desfășoară la Băile Hercula- ne, Gabriela Olărașu a învins-o pe Dana Nuțu. Elisabeta Polihroniade- Rusu a cișt.igat la Eugenia Ghindă, ludit Chiricuță â pierdut la Smaran- da Boicu, celelalte partide Margareta Mureșan — Marina Pogorevici, Gertrude Baumstark — Ligia Jicman, Margareta Teodorescu — Mariana Ioniță și Luminița Radu — Liliana Șușnea încheindu-se remiză. în clasament conduc Elisabeta Polihro- niade-Rusu, Smaranda Boicu și Gabriela Olărașu (cu cite 4,5 puncte), urmate de Dana Nuțu (4 puncte). • După cinci runde, în finala campionatului republican masculin de șah de la Timișoara conduce Dan Bărbulescu (4 puncte), urmat de Mihai Șubă șl Mihai Ghindă (cu cite3,5 puncte). în runda a 5-a, Bărbulescu l-a invins pe Lupu, iar Șubă a remizat cu Ghindă.
FOTBAL • La Ciudad de Mexico s-a efectuat duminică tragerea la sorți a grupelor turneului final al campionatului mondial de fotbal, ce se va desfășura anul viitor, între 31

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 17,30 ; (Sala Gră
dina icoanei, 1195 44) : Eunucul —
17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul tur
bat — 17.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 18
• Teatrul Ciulești (Sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — IU
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
On tinăr printre alții — 9 ; Snoave 
cu măști — 15
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur —
17,30 (premieră oficială)
Î) Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" 

sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste la 
prima vedere — 18 ; (sala Victoria) : 
Eu vă fac să rldeți — 18
• Teatrul Țăndărică (sala Victoria, 
15 23 77) : Guliver in țara păpușilor 
— io ; Ileana Sinziana — 15 ; (sala 
Cosmonauților) : Lungul nasului 
— 15
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18
• Circul Globus București (10 41 95) : 
„La Circ ca-n filme" — 18 

și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria. A fo«t evidențiat faptul că Întilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului român și ai tineretului bulgar contribuie la amplificarea raporturilor de colaborare și prietenie dintre tinerii celor două țări, dintre U.T.C. și U.T.C.D.A fost de față ambasadorul R. P. Bulgaria Ia București.

în cursul dimineții, delegația tineretului bulgar, condusă de tovarășa Stanka Sopova, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. în continuare, conducerea delegației bulgare a făcut o vizită la Centrul Național de Fizică Măgurele, prilej cu care i-au fost prezentate realizările tinerilor de aici in procesul integrării învățămintului cu cercetarea și producția.După-amiază, la Brașov, a avut loc vernisajul unei interesante expoziții de fotografii. în cadrul expoziției sint relevate, prin intermediul imaginilor, principalele aspecte ale vieții și activității tineretului bulgar, care participă, cu elanul și energiile caracteristice virstei, la dezvoltarea economică și social-cul- turală a țării «ale.întilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și reprezentanți ai tineretului din Republica Populară Bulgaria continuă.(Agerpres)

efectua o vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică, în ultima decadă a lunii decembrie a.c.
mai și 29 iunie, in Mexic. Iată componența celor șase grupe : grapa A (meciurile se vor disputa la Cludad de Mexico și Puebla) : Italia, Bulgaria, Argentina, Coreea de Sud; grupa B (la Ciudad de Mexico și Toluca) : Mexic, Belgia, Paraguay, Irak; grupa C (Ia Leon ți Irapuato) : Franța, Canada, U.R.S.S., Ungaria; grapa D (la Guadalajara și Monterrey) : Brazilia, Spania, Algeria, Irlanda de Nord; grupa E (la Queretaro și Ne- zahuacoyotl) : R.F. Germania, Uruguay. Scoția, Danemarca ; grupa F (la Monterrey și Guadalajara) : Polonia, Maroc, Portugalia, Anglia.

HANDBAL • într-un rrteci contind pentru campionatul mondial feminin de handbal, ce se desfășoară în R. F. Germania, formația Ungariei a întrecut cu scorul de 22—19 (9—8) echipa României O Campionatul mondial de handbal pentru juniori s-a încheiat la Ancona(Italia) cu victoria selecționateiU.R.S.S. care a dispus, in finală cuscorul de 32—27 (16—12) de formația Suediei. în partida pentru locurile 3—4, reprezentativa Iugoslaviei a întrecut cu 23—22 (13—11) echipaR. F. Germania.
BOB • Cea de-a doua probă a „Cupei Mondiale" la bob — 4 persoane s-a disputat pe pirtia de la Cortina d’Ampezzo (Italia) și a fo«t cîștigată de echipajul secund al Austriei, cronometrat cu timpul de 3’48”19/100. Pe locurile următoare : Austria I (3’48”40/100), Anglia (3’48” 49/100) și Italia (3’48”81/100).
SCHI • „Cupa Europei" la Schi a programat pe pirtia de Ia Oppdal (Norvegia) o probă feminină de slalom uriaș, în care victoria a revenit austriecei Astrid Geisler (l’35”95/100), urmată de coechipierele sale Ulrike Maier (l’36”69/100) și Andrea Salven- moser (1’36”95/100).
NATAȚIE • în ultima zi a „Cupei Europei" la natație, desfășurată in bazin de 25 m la Hertogenbosch (O- landa), Dirk Richter (R.D. Germană) a stabilit cea mai bună performanță mondială în proba masculină de 100 m spate, cu timpul de 54”20/100. Iată clasamentele finale : masculin : 1. R.F. Germania — 256 puncte; 2. R. D. Germană — 244 puncte ; 3. U.R.S.S. — 230 puncte ; feminin s 1. R. D. Germană — 284 puncte ; 2. O- landa — 230 puncte ; 3. R. F. Germania — 210 puncte.
PATINAJ • Cu prilejul campionatelor de patinaj viteză ale U.R.S.S. desfășurate la Alma Ată, Igor Je- lezovski a stabilit un nou record mondial în proba de 1 500 m cu timpul de 1’53”. Vechiul record (l’53”26/100) aparținea compatriotului său Oleg Bojev.
JUDO • La Viena s-a disputat manșa a doua a finalei „Cupei campionilor europeni" la judo intre echipa locală U.C. Manner și formația franceză U.S. Orleans. întilnirea s-a încheiat la egalitate : 2—2. învingători in primul meci, sportivii francezi au cucerit trofeul.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA MULTIPLA LOTO DIN 15 DECEMBRIE 1985 FAZA IEXTRAGEREA I: 25 31 50 9 84 4181 17 70EXTRAGEREA a II-a: 38 15 49 4279 3 22 35 71
FAZA A II-AEXTRAGEREA a III-a: 18 38 68 232 11 16 23 43EXTRAGEREA a IV-a: 63 89 56 8584 15 37 46 20EXTRAGEREA a V-a: 71 65 60 7318 13 34 52 4EXTRAGEREA a Vî-a: 53 27 85 7232 64 89 6 40EXTRAGEREA a VH-a: 19 9 58 426 27 61 30 18EXTRAGEREA a VIII-a: 71 24 8166 28 85 86 59 55FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI S1 490 796 LEI.
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

SALVGARDAREA PĂCII
în pregătirea Congresului mondial al forțelor păciiCOPENHAGA. — în localitatea Keege, din apropierea capitalei daneze. s-au încheiat lucrările reuniunii internaționale . consacrate pregătirii Congresului mondial al forțelor păcii, care urmează să se desfășoare la Copenhaga, în perioada 15—19 octombrie 1986.Desfășurată in baza hotărîrii A- dunăril Generale a O.N.U., care, a proclamat anul 1986 ternațional al păcii, la " a Și

drept An in- reuniunea de reprezentanți internaționaleKeege a întrunit20 de organizații ai mișcărilor naționale in favoa-

*
*

*

rea păcii din 60 de țări, inclusiv România.Dezbaterile au evidențiat necesitatea ca viitorul for mondial să se constituie intr-un dialog constructiv vizîrid extinderea colaborării tuturor forțelor progresiste pentru încetarea1 cursei înarmărilor, in primul rind a celei nucleare, reducerea încordării internaționale, înlăturarea pericolului unei catastrofe nucleare.S-a hotărît crearea unui comitet de organizare a congresului.
R.F. GERMANIA : Mișcarea pacifistă se opune 
intențiilor de participare a țării la proiectele 

de militarizare a CosmosuluiBONN. — Uniunea Vest-Germană . pentru Pace (D.F.U.) a chemat ț toate fracțiunile din Bundestagul l vest-german să acționeze impotriva 7 intenției guvernului R.F.G. de a ț adopta, încă înainte de sfîrșitul $ acestui an, decizia 1 participe ’ rrpnrp n

re-german de Prezidiul D.F.U. se S.D.I. pune in pericol preintîmpinării cursei

Rezoluții adoptate de Adunarea Generală 
a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — La inițiativa unui grup de țări in curs de dezvoltare, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție care reiterează dreptul fiecărui popor de a-și alege liber sistemul politic și social-economic, fără nici un fel de ingerințe din afară. In document se arată, de asemenea, că dreptul la dezvoltare constituie un drept inalienabil al popoarelor, iar asigurarea unor condiții de pace și securitate reprezintă un factor esențial pentru transpunerea in viață a acestui drept. Rezoluția a fost adoptată cu o largă majoritate de voturi — relatează agențiile internaționale de presă. ■frAdunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție care reafirmă ne

cesitatea restructurării radicale a actualului sistem de relații economice dintre state pe calea instaurării unei noi ordini economice internaționale, care să asigure eliminarea subdezvoltării și decalajelor economice și progresul economic și social al tuturor națiunilori in primul rind a! țârilor in curs de dezvoltare. Rezoluția, elaborată de „Grupul celor 77", relevă necesitatea depunerii de noi eforturi in vederea materializării o- biectivelor celui de-al treilea Deceniu ai dezvoltării, proclamat de Națiunile Unite, și a inițierii de negocieri între statele industrializate și țările in curs de dezvoltare, avind ca obiectiv soluționarea problemeior complexe acumulate in relațiile economice mondiale și instaurarea noii ordini economice.
Restricțiile comerciale frînează 

progresul țărilor în curs de dezvoltare

ORIENTUL
MIJLOCIU

Pentru a participa la lucrările celei de-a 41-a

ședințe a Sesiunii C.A.E.R.

ca R.F.G. să1 participe la programul S.U.A. de / creare a armelor spațiale (S.D.I.) ! - informează agenția A.D.N. Intr-tO scrisoare adresată guvernului vest-
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leva că obiectivele înarmărilor în spațiul cosmic și în- cetârii acesteia pe Pâmînt. In document este subliniată necesitatea ca membrii Bundestagului și guvernului vest-german să militeze pentru o politică de înțelegere și destindere.
MfiREH BRITRNIE
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)
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DELHI 16 (Agerpres). — In capitala Indiei s-a încheiat seminarul internațional consacrat problemelor, restructurării relațiilor economice internaționale pe baze echitabile. Au participat delegați din peste 30 de țări ale lumiiDocumentele adoptate la încheierea dezbaterilor exprimă îngrijorarea fața de agravarea dificultăților eco

nomice cu care se confruntă țările in curs de dezvoltare, ca armare a politicii discriminatorii practicate de statele dezvoltate occidentale.S-a subliniat necesitatea inceperii cit mai urgent ă unor negocieri multilaterale în vederea eliminării barierelor artificiale impuse de sta" tele industrializate în comerțul cu țările in curs de dezvoltare.
0 nouă manifestație în fața 

bazei militare de la Greenham CommonPotrivit poliției, peste 3 500 de fe- î mei au participat la această acțiu- i ne desfășurată in jurul bazei an- ’

Apel la soluționarea problemei datoriei externe 
a țărilor andine

LONDRA. — Poliția britanică a procedat la interpelarea a 60 de persoane care au participat la o manifestație organizată în fața bazei aeriene de la Greenham Common in semn de protest față de decizia N.A.T.O., adoptată in urmă cu exact șase ani, de a desfășura rachete de croazieră în Marea Bri- tanie și alte țări membre ale alianței nord-atlantice.
U'.'JXCU'UI am ill IJQZ.C1 an .glo-americane, situată la circa 100 ț km vest de Londra, unde un grup < de membre ale mișcării „Femeile > pentru pace" au instalat o „tabără a păcii" de aproape 4 ani pentru a exprima voința opiniei publice de a se opune desfășurării de rachete „Cruise".

SPANIA: Manifestări în favoarea ieșirii tării 
din N.A.T.O.MADRID. — La chemarea Coordonării Naționale a Organizațiilor de Luptă pentru Pace (C.E.O.P.) din Spania, în 32 de mari orașe din această țară se desfășoară, înce- pînd de la 10 decembrie, o largă acțiune de masă în sprijinul referendumului promis de guvernul socialist privind aderarea Spaniei N.A.T.O. ~ ~C.E.O.P., de la laDupă cum a precizat declanșarea acestei

MEXIC

*

*

*

LA PAZ 16 (Agerpres). — In orașul bolivian Sucre a avut loc ședința de închidere a celei de-a V-a sesiuni a Parlamentului Andin, consacrată situației financiare a continentului, îndeosebi problemei datoriei externe — informează agenția cubaneză Prensa Latina. Reprezentanții forurilor legislative din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela au lansat un apel la convocarea Unei reuniuni la nivel înalt latino-ameri- cane in vederea examinării și elaborării unui plan politic de acțiune

comună pentru soluționarea problemelor eu care se confruntă statele din regiune.într-o rezoluție, participanțti s-au pronunțat in favoarea realizării dezarmării, pentru eliminarea armelor nucleare, recomandind țârilor andine să se abțină de la orice efort de înarmare și cerînd acestora reducerea cheltuielilor militare și alocarea fondurilor astfel disponibilizate în scopul dezvoltării națiunilor din zona.

• Noi ciocniri în Liban
• Declarațiile ministrului de

externe iordanianBEIRUT 16 (Agerpres). — Noi ciocniri au fost Înregistrate luni seara, in zone din capitala libaneză și împrejurimile acesteia, in pofida eforturilor depuse pentru normalizarea- situației, informează agenția Associated Press. Surse ale poliției libaneze, citate de A.P., au declarat că intre unități ale armatei naționale și milițiile druze au avut loc schimburi de focuri in sectorul Ein Al-Saida din estul înălțimilor care domină Beirutul. De asemenea, pozițiile armatei din regiunea Souk El-Gharb au fost ținta unor focuri de arme automate declanșate de milițiile druze. în zona liniei de demarcație dintre sectoarele răsăritean și apusean ale orașului au fost semnalate dueluri cu mortiere intre milițiile creștine și musulmane, relevă agenția.AMMAN 16 (Agerpres). —. Ministrul de externe al lordanipi, Taher El-Masri, a declarat că, in pofida persistenței unor deosebiri de vederi. Iordania și Siria depun in continuare al'orturi pentru a ajunge la un acord în legătură cu problema palestiniană și alte aspecte ale situației din Orientul Mijlociu. într-un interviu acordat ziarului „Jordan Times", citat de agenția China Nouă, el a subliniat că „numai dialogul poate rezolva aceste probleme care au fost neglijate timp îndelungat". Pe de altă parte, ministrul iordanian a declarat că țara sa intenționează să-și aducă in continuare contribuția la facilitarea convocării unei conferințe arabe la nivel înalt, care ar urma să se desfășoare în Arabia Saudită, anul viitor.

0 delegație a Republicii Socialiste România, 
condusă de primul ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, a sosit la MoscovaMOSCOVA 16 (Agerpres). — Luni a sosit la Moscova delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, care va participa la lucrările celei de-a 41-a ședințe (extraordinare) a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La aeroport, delegația a fost în- timpinată de Nikolai Rijkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S., de alte persoane oficiale^.A fost prezent ambasadorul României la Moscova.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Execut’v ai C.C. al P.C.R., vicepnm-ministru al guvernului, de miniștri și alte persoane oficiale.A fost de față ambasadorul U.R.S.S. la București.

Convorbiri la nivel înalt între R. P. Polonă 
și R. D. GermanăVARȘOVIA 16 (Agerpres). —< La Varșovia au avut Ioc, luni, convorbiri intre Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P.. președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, și Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, care a efectuat o vizită prietenească de lucru in Polonia — informează agențiile P.A.P. și A.D.N. în centrul convorbirilor s-au aflat

probleme privind sarcinile fundamentale ale construcției socialiste in R.D. Germană și R.P. Polonă, pregătirea congreselor celor două partide, dezvoltarea relațiilor reciproce și probleme actuale internaționale.W. Jaruzelski și E. Honecker au semnat Programul pe termen lung cu privire la dezvoltarea colaborării dintre R.P. Polonă și R.D. Germană in domeniile științei', tehnicii și producției pină in anul 2000.

acțiuni, cuprinzind o largă paletă de manifestări in favoarea păcii și ieșirii Spaniei din N.A.T.O., numărul orașelor și localităților angrenate a crescut de la 19 la 32. .Manifestarea urmează să se în- ț cheie marți, 17 decembrie, prin for- i marea unui uriaș „lanț uman" în jurul Palatului Congresului Depu- ț taților din Madrid.
Fermă condamnare a irosirii resurselor 

pentru înarmări
CIUDAD DE 

ședințele Mexicului, Miguel de la 
Madrid Hurtado, a condamnat ac
tuala. cursă a înarmărilor, subli
niind că aceasta este o imensă ri
sipă de resurse care ar trebui fo
losite în direcția soluționării cri
zei economice mondiale. Intr-o alo-

MEXICO. — Pre- cuțidne rostită in capitala tării, re
levând că pacea și prosperitatea 
sint indisolubil legate, el a arătat 
că Mexicul 'espinge doctrinele po
trivit cărora pacea în lume este 
menținută de echilibrul terorii sau 
disuasiunea nucleară — relatează 
agenția E.F.E.

AUSTRIA : Expoziție înfățișând ororile 
bombardamentelor atomiceVIENA. — „Tragedia Hiroshimei nu trebuie să se mai repete niciodată !“ — sub această deviză, in orașul Linz, centrul administrativ din Austria superioară, a fost inaugurată o expoziție de fotografii, afișe și alte materiale documentare. ce înfățișează urmările bombar-

damentelor atomice asupra lor japoneze Hiroshima și saki. Sînt expuse, de materiale despre lupta popoarelorlumii pentru interzicerea armelor nucleare și încetarea oricăror experiențe cu armele atomice.
orașe-Naga- asemenea,

Opoziția chiliana cere reforme constituționale 
pentru inițierea unui proces democratic

*

I

SANTIAGO DE CHILE 16 (Agerpres). — Coordonatorii „Acordului Național" din Chile, care grupează o serie de formațiuni politice moderate, de opoziție, vor propune oficial guvernului o serie de -eforme la Constituția din 1980, impusă de regimul militar al generalului Augusto Pinochet, a anunțat Juan Hamilton, vicepreședinte al Partidului Democrat-Creștin.

între schimbările propuse la legea fundamentală se au în vedere „alegerea președintelui republicii prin vot, direct și popular, împreună cu alte măsuri de natură să garanteze un proces democratic în țară", „alegerea unui Congres Național prin vot popular, care să dispună de puteri 'egislative și de control, corespunzător unui parlament în regim democratic".
Proiect privind încetarea regimului de tutelă 

asupra unor insule din PacificWASHINGTON 16 'Agerpres). - Congresul imerican a idoptat in proiect ie 'ege prin care >e preconizează încetarea cegimului de‘ tutelă a Statelor 'Jnite isupra așa-nu- mitelor „State Federale sie Mlcro- neziei" și Insulelor Marshall, lin Oceanul Pacific. După cum .elatează agenția U.P.I., acest proiect de 'ege, denumit „Actul compact de asociere liberă", va acorda o autonomie limitată acestor insule din Pacific, care se află sub tutelă, in condițiile menținerii aici a prezenței militare a S.U.A. Agenția citată adaugă că teritoriile respective vor dobîndi autonomie în politica lor internă și

externă, dar S.U.A. vor păstra controlul lor în domeniul apărării și securității nsulelor în cauză. Agenția Reuter arată că, intre altele, S.U.A /or dispune în continuare de largi prerogative și facilități militare in aceste eritorii și vor menține sub închiriere încă 30 de ani poligonul de .-achete pe care îl au la Kwaialein, in Insulele Marshall.Pentru a. intra in vigoare, această lege trebuie să fie semnată de președintele Ronald Reagan.Agențiile citate precizează că noua lege nu include Insulele Mariane și Palau.
(din ACTUALITATEA POLITICĂ) ..................

Se intensifică mișcările pentru crearea 
denuclearizate în țările nordice din

unei zone
Europa

Evoluția conflictului 
iraniano-îrakianTEHERAN 16 (Agerpres). — După Cum transmite agenția iraniană de știri I.R.N.A., avioane de luptă iraniene au efectuat duminică raiduri asupra comasărilor de trupe irakiene situate la est de localitățile Halfaya și El-Kumit, din regiunea sectorului sudic al frontului.De asemenea, au fost efectuate bombardamente asupra garnizoanei militare Irakiene din localitatea Akra, situată in nordul Irakului.De-a lungul întregii linii a frontului, precizează agenția, au avut loc schimburi de focuri puternice.Artileria irakiană a bombardat orașele Abadan și Korramshar.

★Iranul a eliberat un nou grup de 97 de prizonieri de război -.rakieni — invalizi, suferinzi >au răniți — care au fost preluați de Societatea de Semilună Roșie din Turcia, informează tgenția LR.N.A. Este cel dâ-^al patrulea grup de prizonieri irakieni eliberați de Iran din motive umanitare, precizează agenția iraniană de știri.BAGDAD 16 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar irakian, aviația irakiană a bombardat, luni, un obiectiv de pe insula Kharg și un important obiectiv naval aflat . în apele Golfului, în apropierea țărmului iranian. în ultimele 24 de ore avioane de luptă irakiene au atacat comasările de trupe iraniene din sectorul sudic al frontului.Potrivit agenției irakiene de știri I.N.A., mai multe avioane de luptă iraniene care au încercat să bombardeze obiective de pe teritoriul Irakului au fost respinse de artileria antiaeriană irakiană.I.N.A. precizează că artileria iraniană a bombardat localitățile irakiene Fao, El Harita și Mandali,

CLASA MUNCITOARE DIN R.S. A. IN PRIMELE RINDURI
ALE MIȘCĂRII ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI

Ca o reacție firească de respingere a politicii rasiste, in Africa de Sud a fost înființată Federația sindicală antiapartheid — „Congress of South African Trade Unions" (C.O.S.A.T.U.), la care au aderat 37 sindicate de ramură cu circa 500 000 membri. Federația a întrunit sprijinul Congresului Național African (A.N.C.) și a sindicatului progresist SACTU, interzis de re

gimul de ia Pretoria. împreună cu celelalte forțe progresiste din R.S.A., muncitorii organizați in sindicate pășesc in primele rinduri ale luptei pentru eliminarea inegalității rasiale, a exploatării și reprimării. in fotografie : aspect de la marele miting de masă care a marcat crearea noii federații sindicale.
Naveta spațială „Columbia” în ajunul unei noi 

misiuni
CAPE CANAVERAL 16 (Agerpres). 

— La Cape Canaveral a început luni 
numărătoarea inversă in vederea 
lansării navetei spațiale americane 
„Columbia" într-o nouă misiune or
bitală, programată pentru 18 decem
brie. „Columbia", prima dintre na
vetele spațiale americane, a suferit 
in ultimele 18 luni o serie de îmbu
nătățiri tehnice.

Misiunea orbitală va dura cinci

zile, timp în care echipajul, consti
tuit din șapte astronauți, intre care 
un membru al Camerei Reprezentan
ților a S.U.A., va efectua cercetări 
științifice, in special observații as
tronomice, experimente medicale și 
teste de prelucrare, în condițiile im
ponderabilității. a unor materiale. De 
asemenea, în program este inclusă 
lansarea de sateliți de telecomuni
cații.

Popoarele țărilor nordice din Eu- ropa — Danemarca, Islanda, Norvegia, Suedia, Finlanda — indiferent dacă aparțin unor grupuri militare (cum este cazul Danemarcei, Norvegiei și Islandei) sau dacă sînt neutre (cazul celorlalte) — manifestă, ca și celelalte popoare ale continentului, o profundă ingrijorarc față de pericolele care amenință pacea. Sporirea arsenalelor nucleare, prin amplasarea eurorachetelor pe continent, a devenit o sursă imensă de neliniște deopotrivă pentru danezi sau norvegieni, pentru suedezi sau finlandezi, iar unirea eforturilor pentru înlăturarea acestei primejdii — un deziderat de stringentă actualitate. „O dată cu instalarea 
noilor rachete, popoarele din Nord se 
simt la fel de amenințate ca acelea 
din centrul sau sudul continentului" — apreciază numeroasele mesaje sau declarații emanind de Ia organizațiile și mișcările populare, angajate în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și salvgardarea păcii. Aprecieri ce reafirmă concomitent voința de a activiza demersurile pentru realizarea dezarmării, in primul rind nucleare.

..Folosiți toate prerogativele de 
care dispuneți pentru a contribui la 
înfăptuirea dezarmării in intreaga 
lume, la instituirea de zone denu
clearizate in nordul Europei și în 
alte părți ale globului" — se sublinia intr-un recent mesaj semnat de reprezentanți a 100 de organizații obștești din Finlanda și adresat guvernului și parlamentarilor acestei țări.în acest amplu curent de opinie s-a înscris și inițiativa social-demo- craților danezi de a organiza la Copenhaga o conferință a parlamentarilor din țările nord-europene consacrată problematicii privind realizarea unei zone denuclearizate in regiune. Ea a reunit pentru prima oară, pe această temă, deputati ai tuturor partidelor reprezentate in parlamentele nordice, in dorința de a se trece cit mai curind posibil la măsuri concrete pentru transpunerea în viață a inițiativei lansate in urmă cu peste două decenii, de fostul președinte al Finlandei Urho Kekkonen, dar păstrindu-și pe deplin actualitatea, ca peninsula scandinavică și zonele adiacente să devină libere de armele atomice.După cum aprecia în intervenția sa premierul suedez Olof Palme, faptul că liderii U.R.S.S. și S.U.A. au convenit, in timpul recentei întil-

In capitala Finlandei (imaginea din fotografie) și in alte 103 .ocalități din această iară nordică, peste 100 000 de cetățeni au participat la demonstrații pentru desființarea arsenalelor nucleareniri la niyel înalt de la Geneva, că un război nuclear nu poate fi cîști- gat și nu trebuie declanșat niciodată, arc semnificația „unui semnal gene
ral că acum poate începe, în sfirșit, 
procesul de incetare a cursei înar
mărilor nucleare și de dezarmare". îrnrucit în această privință nu s-au înregistrat însă nici un fel de rezultam conciete, opina O. Palme, devine fireasci, necesitatea ca toate statele să facă eforturi pentru a rupe cercul yicios al cursei înarmărilor nucleare. Aceste considerente au călăuzit pe participanți în alegerea temei și angajarea dezbaterilor în jurul proiectului privind crearea unei zone denuclearizate în nordul Europei, ca o contribuție activă la înlăturarea unui război nuclei!, cum aprecia deputatul danez Aase OlesepKEste o convingere . larg răspîndită că iprocțesul atit de cotilplex al dezarmării nucleare ar putea fi favorizat dacă aria răspindirii acestor arme ar ti treptat restrînsă prin crearea in diferite regiuni ale lumii de zone lipsite de asemenea arme, pină se va ajunge la completa lor înlăturare. ,,De ce să așteptăm re
semnați 1" — spunea, la conferința de la Copenhaga. Lasse Budtz, reprezentant al'partidului social-democrat danez, considerind că trebuie intreprins ceva după intîlnirea de la

Geneva. „O zonă nordică liberă de 
armele nucleare, opina el, poate con
tribui la crearea unui climat care să 
ducă la destinderea europeană".După două zile de dezbateri, de schimburi utile de opinii, .’euniunea de la Copenhaga 5-a încheiat prin adoptarea unei declarații comune care consemnează aotârirea partidelor social-democrate din ările nordice de a Iniția crearea unui grup de lucru interparlamentar, însărcinat cu studierea problemelor și posibilităr ților legate'de realizarea unei :one denuclearizate in .nordul Europei. Totodată, este adresat guvernelor statelor din această cegiune npelul de a alcătui un grup comun care, in colaborare cu cel parlamentar, să ubor- deze problematica privind declararea regiunii drept zonă lenuelearizatâ.Sint obiective | care au ‘ost fixate pornindu-se de la faptul că de pe acum in parlamentele .nord-europene există o majoritate .absolută care pledează pentru crearea unei zone denuclearizate. Tocmai de aceea, partiei- panții au exprimat, în marea lor majoritate, convingerea că sint întrunite in prezent condiții favorabile pentru măsuri concrete, ce se cer adoptate la niveluri superioare. Dată fiind apartenența Norvegiei, Danemarcei și Islandei la alianța nord- atlanticâ. unii participanți la reuniunea de la Copenhaga, deputați ăi

unor partide de orientare conservatoare. au Încercat să motiveze strategia nucleară a N.A^T.O., in discordanță cu atitudinea - cercurilor largi ale opiniei publice din propriile țâri — insă asemenea încercări au rămas fără ecou.în același timp, la Copenhaga s-a desfășurat un „Forum al păcii" cu participarea organizațiilor și mișcărilor mtinucleare din 'egiune, Tema principală a dezbaterilor a constituit-o necesitatea .ntensificării luptei pentru pace și pentru lenucleariza- rea ;ărilor din nordul Europei. Mii de nilitanți pentru dezarmare s-au grupat In fața Palatului Dhristians- borg, care găzduia ceuniunea parlamentarilor. âxprimînd, prin inscripțiile purtate pe pancarte, sprijinul .or necondiționat pentru crearea unei zone denuclearizate in regiune.Acțiunile popoarelor din țările nordice in sprijinul transformării ariei lor geografice intr-o regiune lipsită de arme nucleare constituie dovada voinței solidare de a-și uni eforturile, intr-un front comun, pentru a contribui, împreună cu celelalte națiuni de pe continent și din intreaga lume, la stăvilirea cursei înarmărilor, la înlăturarea primejdiei nucleare, la salvgardarea și consolidarea papii.
Petre STĂNCESCU

BGENTULE DE PRESA
• pe scurt

CONVORBIRI SOVIETO-IRA- 
KIEN'E. La Moscovă a avut loc o Întrevedere între Mihai) Gorbaciov, secretai generai al C.C. a! P.C.U.S., și Saddam Hussein, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției. președintele Republicii Irak, sosit luni intr-o vizită prietenească de lucru in capitala sovietică S-a procedat la un schimb de păreri asupra relațiilor bilaterale și a perspectivelor de dezvoltare a acestora, precum și asupra unor probleme internaționale actuale.

TEATRUL . „NOTTARA" LA 
MOSCOVA. In capitala U.R.S.S a 
fost prezentat primul spectacol al 
turneului pe tare Teatrul „Notta- 
ra“ il .ntreprinde în Uniunea So
vietică cu piesele ..Ka^amazovii", 
de Horia Lovinescu și Dan Micii, 
după Dostoievski, „Jocul vieții și 
al marții in deșertul de cenușă", de 
Horia Lovinescu, și „Micul infern", 
de Mircea Ștefănescu. La deschi
derea oficială a turneului, care a 
debutat cu piesa „Karamazovii", au 
participat I. V. Zaițev, prim-adjunct 
al ministrului culturii al U.R.S.S., 
activiști ai Secției relații externe a 
C.C. al P.C.U.S., alte persoane ofi
ciale sovietice, oameni de cultură, 
critici de teatru, un numeros 
public.

ÎNTÎLNIRE Președintele nișțri al R. LA 8UDAPESTA. Consiliului de Mi- P. Ungare, Gyorgy Lazar, a conferit luni cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, aflat intr-o vizită oficială la Budapesta. întîlnirea a prilejuit ‘un schimb de păreri asupra relațiilor ungaro—americane, precum și a unor probleme Internaționale actuale de interes reciproc. Tot luni au început convorbirile pficiale dintre ministrul afacerilor externe al țării-gazdă, Peter Varkonyi, și secretarul de stat american.
L

EXPOZIȚIE. La Muzeul etnogra
fic din Belgrad a fost inaugurată 
expoziția „Scoarțe populare din 
România". Sint prezentate expona-

te valoroase din colecția ..Muzeului 
satului" din București, care înfăți
șează tradiția in acest domeniu 
specific din regiunile țării noastre.

HOTARÎRE. Consiliul Militar de Tranziție din Sudan a hotărit ca denumirea oficială a țării să fje de acum înainte „Republica Sudan". în acest sens, au fost date instrucțiuni tuturor instituțiilor de stat.
LA GENEVA a început cea de-a șasea rundă de negocieri oficiale indirecte — ce au loc prin intermediul lui Diego Cordovez, reprezentantul secretarului general al O.N.U.. — între delegațiile Afganistanului și Pakistanului vizind găsirea unei soluții la problemele existente intre cele două țări. Luni, Diegc Cordovez s-a intilnit, separat, cu delegațiile conduse de miniștrii de externe pakistanez si al'gan.
SCRUTINUL MUNIC IPAL DIN 

PORTUGALIA. După despuierea urnelor in 4 007 municipalități, din totalul de 4 138, Partidul Social- Democrat (de guvernămint) deține 34,8 la sută din sufragiile' exprimate, Partidul Socialist — 27 Ia' sută, iar Partidul Comunist Portughez — 18,6 la sută voturi. Centrul Democratic și Social a obținut 10.2 la sută Partidul ’nnoini 4,5 la sută.
CONGRESUL 

ECOLOGIST DIN cheiat la Offenburg. Delegații la congres au sxaminat strategia partidului in perspectiva alegerilor legislative din primăvara anului 1987 și alte probleme, ^a sfîrșitul lucrărilor, un purtătov de cu- vint a leclarat că un nou congres al „verzilor" va avea loc în luna februarie cînd vor fi abordate problemele în suspensie și vor fi aleși noii membri ai conducerii partidului.
FORUMUL ANTIFASCIST DIN 

AUSTRIA, la care au participat veterani din războiul antihitlerist, re

din sufragii, iar Democratice —
7ARTIDULUI

R.F.G. >-a în-

prezentanți pi organizațiilor de ti- . neret și studențești, sindicale, personalități politice, s-a desfășurat la | Universitatea din Viena. Dezbaterile au evidențiat necesitatea unității I de acțiune împotriva grupărilor neonaziste. O rezoluție adoptată cu 1 acest prilej cere interzicerea tuturor < grupurilor neofasciste.
DESEMNARE. Conducerea Partidului Social-Democrat (P.S.D.) din R.F. Germania, reunită duminică la Diisseldorf. I-a desemnat pe Johannes Rau, ministru-președinte ai landului Renania de Nord-Westfalia, drept candidat al opoziției social- democrate la funcția de cancelar, în perspectiva alegerilor legislative programate să aibă loc în primăvara anului 1987. Totodată, Direcțiunea P.S.D. a exclus eventualitatea unei coaliții la nivel național cu Partidul ecologist in vederea „recuceririi puterii", afirmind aă partidul va încerca să abțină,' singur, majoritatea absolută la ^cel scrutin.
MIȘCARE REVENDICATIVA. Peste 2 500 de șoferi de camion din Olanda participă la o grevă nelimitată, revendicînd Îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață Acțiunea a fost declanșată duminică seara, ca urmare a . eșecului negocierilor dintre sindicatul greviștilor și patronat, consacrate soluționării revendicărilor formulate. Autostrăzile de la frontierele Olandei cu R. F Germania și Belgia sint blocate din cauza șirului de autocamioane abandonate.
LA CAIRO a început reuniunea reprezentanților a 34 state africane, litătilor de protejare înconjurător și selor naturale prin măsuri între altele, la și ieșertificării bit va fi pus asupra necesității intensificării eforturilor de împăduriri și creării de „centuri de spații verzi" in zonele aride.

tonsacrată ’xaminării moda- a mediului conservarea resur- ale continentului, care să contribuie, eradicarea secetei Un accent deose-
SEMINAR INTERNAȚIONAL. La 

Cotonou, tapitala Republicii Benin, 
s-au încheiat 'ucrările unui semi
nar internațional asupra filozofiei 
și limbilor ’jorbtte in Africa. La lu
crările seminarului au participat 
specialiști din 11 (ari africane și 
europene.
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