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activității politice, social-economice,
ieri și-a încheiat lucrările
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Plenara Comitetului Central al
partidului a dezbătut pe larg, în
spirit de deplină unanimitate,
problemele privind dezvoltarea economico-socială,
perfecționarea
autoconducerii șl autogestiunii,
precum și ale activității de partid
și ale vieții internaționale.
în spiritul accentuării democra
ției de partid, plenara și-a desfă
șurat lucrările în cinci comisii —
patru permanente și una consti
tuită special pentru problemele
economice. în acest fel, în comisii
și în plen au putut lua cuvîntul
118 tovarăși, ceea ce a dat posi
bilitatea unui număr mare de
membri ai Comitetului Central
să-și expună părerile asupra tutu
ror problemelor înscrise pe ordi
nea de zi.
Consider necesar să subliniez
spiritul critic și autocritic al ple
narei, care reflectă înalta respon
sabilitate a membrilor Comitetu
lui Central pentru îndeplinirea
neabătută a hotărârilor Congresu
lui al XIII-lea al partidului, pen
tru asigurarea dezvoltării conti
nue a patriei noastre, a ridicării
bunăstării generale a poporului.
(Aplauze puternice, prelungite).
Bilanțul activității economicosociale în anul 1985 a evidențiat,
încă o dată, remarcabilele reali
zări obținute de poporul nostru,
sub conducerea partidului, în ri
dicarea patriei pe noi culmi de
progres și civilizație.
în condițiile grele ale crizei eco
nomice mondiale și ale unor con
tradicții și lipsuri în activitatea
noastră, în cincinalul trecut pro
ducția industrială a crescut cu
21,6 la sută, producția agricolă cu
10 la sută, venitul național cu
peste 24 la sută, iar veniturile
reale ale oamenilor muncii cu 8 la
sută. S-au dezvoltat puternic ști
ința, învățămîntul și cultura —
factori de importanță hotărîtoare
pentru făurirea cu succes a socia
lismului și comunismului în pa
tria noastră.
Toate acestea reflectă justețea
politicii Partidului Comunist Ro
mân, care își îndeplinește cu suc
ces rolul de centru vital al între
gii societăți, de forță politică con
ducătoare a națiunii noastre pe
calea edificării noii orinduiri so
ciale, a socialismului și comunis
mului in România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Se poate afirma cu deplin temei
că mărețele realizări obținute și în
acest cincinal, ca de altfel în toți
anii construcției socialiste, adeve
resc cu putere faptul că partidul
nostru se călăuzește și aplică în
mod creator adevărurile generale,
legitățile obiective la condițiile și
realitățile din patria noastră. Por
nim de la faptul că socialismul se
realizează pe principii generale,
pe baza socialismului științific,
dar nu după șabloane, ci după
condițiile reale, după felul cum
fiecare partid acționează pentru a
răspunde mai bine necesităților
dezvoltării fiecărei țări și popor.
Realizările și din cincinalul tre
cut atestă cu puterea faptelor su
perioritatea socialismului, demon
strează că numai și numai în con
dițiile cînd oamenii muncii, poporul
însuși devine stăpîn cu adevărat pe
' destinele sale și își făurește în
mod liber propriul său viitor se
pot depăși greutățile care apar
intr-un moment sau altul și asigu
ra progresul neîntrerupt — eco

l

nomic și social — dezvoltarea
forței materiale și spirituale, ri
dicarea bunăstării generale a fie
cărui popo”. Iată de ce avem con
vingerea că numai și numai so
cialismul oferă întregii omeniri
calea spre lichidarea asupririi, a
inegalităților, calea bunăstării și
fericirii ! (Aplauze și urale pre
lungite).
Tot ce am înfăptuit în cincinalul
trecut — ca și în perioada ante
rioară — reprezintă rezultatul
muncii unite a clasei muncitoare,
a țărănimii și intelectualității, a
tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, a întregu
lui nostru popor, care, în deplină
unitate, înfăptuiesc neabătut po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, ce cores
punde pe deplin năzuințelor vi
tale ale întregii națiuni. (Aplauze
puternice, îndelungate).
Pentru toate acestea, de la
plenara Comitetului Central, do
resc să adresez cele mai calde
felicitări organizațiilor și organe
lor de partid, comuniștilor, clasei
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, tuturor oamenilor muncii,
întregului popor, împreună cu
urări de noi și noi succese în toa
te dotneniile de activitate. (Aplau
ze puternice, prelungite).

în dezbaterile din plenară s-a
analizat în mod deosebit activita
tea pentru înfăptuirea planului pe
1986. primul an al celui de-al
8-lea cincinal. Tovarășii care au
luat cuvîntul au prezentat o se
rie de rezultate, importante. Mulți

nu trebuie sub nici o formă să se
mai repete asemenea situații, in
diferent de condițiile climatice !
Mai cu seamă că nu trebuie să ne
mai întîlnim cu astfel de situa
ții în domeniul industriei, unde
totul depinde de organizarea și de
buna conducere a întregii activi
tăți.

înfăptuirea Programului partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism. Trebuie să
înfăptuim obiectivul stabilit pri
vind trecerea de la starea de țară
în curs de dezvoltare, la o etapă
superioară, de țară socialistă mediu
dezvoltată. Trebuie să pornim de la

au subliniat că au obținut chiar
o depășire a prevederilor planu
lui pe primul trimestru. Ritmul, pe
ansamblu, in comparație cu anul
trecut, este mare ; dar trebuie să
avem în vedere că în primul tri
mestru al anului trecut am avut
un ritm foarte mic de dezvoltare
economico-socială datorită condi
țiilor iernii, dar, mai cu seamă —
așa cum am discutat și doresc să
repet — datorită faptului că nu
am luat măsurile necesare pentru
a putea face față acestor condiții.
Nu iarna a fost de vină, ci felul
cum am lucrat noi 1 Trebuie să
spun — și subliniez și acum acest lucru — că nu este admis și

Avînd în vedere felul cum am
început anul, se poate spune că,
pe ansamblu, avem un început bun,
că sint toate posibilitățile pentru
a realiza în bune condiții și chiar
pentru a obține o depășire a pre
vederilor primului an al cincina
lului. Toate acestea demonstrează
realismul planului, faptul că avem
tot ce este necesar pentru reali
zarea prevederilor de dezvoltare economico-socială. de înaintare fer
mă a patriei noastre pe calea so
cialismului și comunismului. (Aplauze
puternice,
prelungite).
în cincinalul 1986—1990 va tre
bui să străbatem o nouă etapă —
se poate spune, hotărîtoare — în

necesitatea dezvoltării intensive a
industriei, agriculturii, a celorlalte
sectoare, punînd în centrul activi
tății înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice, ceea ce presupune
— așa cum se subliniază în hotărîrile Congresului al XIII-lea — că
țara noastră trebuie să se angajeze
cu toate forțele sale pe calea trans
formărilor revoluționare, științifice,
și să se situeze la nivelul celor mai
bune cuceriri ale științei și tehni
cii din toate domeniile.
în acest sens, un rol important
revine cercetării științifice, învățămîntului, care trebuie să acționeze
într-un spirit mai exigent pentru
soluționarea, într-o perioadă mai

Dragi tovarăși,

Dragi tovarăși,
Avem tot dreptul să privim cu
satisfacție la ceea ce am realizat.
Dar trebuie să declar deschis, și
în cadrul actualei plenare, că, dacă
am fi acționat cu mai multă- fer
mitate și hotărîre în toate sectoa
rele de activitate, dacă s-ar fi ma
nifestat un spirit de mai mare
exigență și intransigență, dacă
toate organele și organizațiile de
partid, toate colectivele de oameni
ai muncii ar fi lucrat, în toate
împrejurările, într-un spirit revo
luționar deplin, am fi putut obți
ne rezultate mult mai bune. Nu
putem fi mulțumiți de felul în
care am încheiat anul 1985. Am
obținut rezultate, dar posibilitățile
economiei naționale, industria mo
dernă pe care am realizat-o, po
sibilitățile agriculturii socialiste,
forța științei, învățămîntului, cultu
rii din patria noastră asigură —
și trebuia să ne asigure — ob
ținerea unor rezultate mai bune.
Subliniez aceasta și la actuala
plenară, deși la plenara preceden
tă — sau, mai bine zis, la ulti
mele două plenare — am dezbă
tut pe larg aceste probleme. Con
sider totuși că acum, cînd facem
bilanțul general, nu putem să nu
recunoaștem că în activitatea noas
tră au fost și stări de lucruri ne
gative și că trebuie să tragem toa
te concluziile necesare pentru per
fecționarea și îmbunătățirea acti
vității viitoare, astfel ca, încă de
la începutul noului cincinal, să în
lăturăm lipsurile care s-au ma
nifestat. Trebuie să acționăm cu o
mai mare răspundere și exigență,
să facem ca spiritul comunist, re
voluționar să se simtă în activita
tea fiecărei prganizații de partid,
a fiecărui comunist, a tuturor oa
menilor muncii, în așa fel îneît să
putem să îndeplinim nu numai
programul și planul adoptate de
Congresul al XIII-lea, dar să ob
ținem chiar o producție suplimen
tară. Dispunem de tot ce este ne
cesar în acest sens — și trebuie
să pornim cu această hotărîre la
realizarea noului cincinal! (Aplauze
puternice).

scurtă, a problemelor tehnico-științifice, pentru introducerea în pro
ducție a rezultatelor cercetării, în
vederea modernizării și perfecțio
nării tuturor sectoarelor noastre1
de activitate.
»
Se impune, în același sens, să
acordăm o atenție mai mare ridi
cării calității și nivelului tehnic al
produselor, astfel îneît produsele
românești să fie competitive cu
cele mai bune produse similare pe
plan mondial, să răspundă cerințe
lor poporului nostru, partenerilor
noștri străini.
în general, este necesar să ac
ționăm pentru o nouă calitate a
muncii și vieții în toate domeniile
de activitate.
Pe baza acestor obiective și
orientări generale, este necesar să
facem totul pentru a asigura creș
terea producției industriale pe
acest an, precum și pe întregul
cincinal cu circa 7 la sută anual,
iar a producției agricole cu 5—6 la
sută. în mod corespunzător tre
buie să realizăm dezvoltarea în
conformitate cu prevederile planu
lui a tuturor celorlalte sectoare și
ramuri de activitate.
Sînt cunoscute prevederile planu
lui, de aceea nu mai mă opresc
asupra lor. Consider necesar să
subliniez că trebuie să acționăm
cu toată hotărîrea în direcția rea
lizării producției fizice în toate
sectoarele, pornind de la faptul că
numai pe această bază vom putea
înfăptui prevederile planului cinci
nal și asigura dezvoltarea ritmică
a întregii activități.
în actualul cincinal avem de rea
lizat un volum de investiții de
peste 1 200 miliarde lei. Sînt nece
sare măsuri hotărîte, încă din acest
an, pentru îndeplinirea în între
gime a programului de investiții ;
dar, în același timp, este necesar
să se acționeze pentru o creștere
mai puternică a eficienței investi
țiilor. Avem în vedere o reducere
a volumului general al investițiilor
prevăzute în planul cincinal, pe
baza reducerii consumurilor mate
riale și a creșterii productivității
muncii. în general, va trebui ca
cea mai mare parte a investițiilor
s-o îndrumăm spre modernizarea
mașinilor și utilajelor. Mă refer
îndeosebi la acea parte a investiții
lor care este destinată industriei,
pentru că o parte însemnată a acestora este îndreptată spre dez
voltarea energetică, spre înfăptui
rea programului nuclear, pe care
trebuie să îl realizăm în cele mai
bune condiții și cu minimum de
cheltuieli. O atenție deosebită tre
buie să acordăm folosirii mai bune,
complete a capacităților de pro
ducție, precum și punerii Ia timp
în producție a noilor investiții.
Și în acest cincinal punem un
accent deosebit pe dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime.
Aceasta cere să se acționeze cu
toată hotărîrea pentru realizarea
programelor de dezvoltare în do
meniul minier și energetic, pentru
buna funcționare a centralelor electrice, de toate categoriile, pen
tru înfăptuirea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare a activi
tății miniere, a bazei de materii
prime, de punere în valoare a re
surselor de care dispunem, chiar
dacă unele au un conținut mai re
dus de substanțe utile.
în mod corespunzător, celelalte
sectoare producătoare de materiale
de diferite feluri — mă refer în
deosebi la chimie, petrochimie și
metalurgie, precum și la materia
lele de construcții — trebuie să ac

ționeze pentru realizarea în cele
mai bune condiții a programelor
pe care le au privind asigurarea și
producerea de noi materiale, mai
ieftine, mai eficiente, care să ne
ajute în asigurarea unei baze co
respunzătoare a întregii noastre
activități.
Pornind de la aceasta, doresc să
subliniez în mod deosebit necesi
tatea de a se acționa cu toată ho
tărîrea în vederea încadrării în
normele de consum, pentru redu
cerea în continuare a consumuri
lor energetice și de materii prime,
pentru perfecționarea tehnologiilor
și elaborarea, pe această bază, de
noi norme de consum, mai reduse.
Se impune, de asemenea, să acțio
năm mai ferm în direcția recupe
rării și refolosirii surselor de ener
gie și de materii prime și materia
le, de piese și subansamble. După
cum vă este cunoscut, pe această
cale trebuie să asigurăm acoperi
rea într-o proporție însemnată —
în unele sectoare de peste 50 la
sută — a necesarului de materii
prime și materiale.
Mă refer numai la cîteva din
problemele privind baza materială,
avînd în vedere că am dezbătut
pe larg aceste probleme la plena
ra precedentă, precum și cu alte
prilejuri. Problemele sînt bine cu
noscute — acum este nece
sar ca toate sectoarele de ac
tivitate, toate unitățile să ac
ționeze cu fermitate în vederea
înfăptuirii neabătute a programe
lor și planurilor pe care le avem.
Au fost elaborate un număr
mare de programe, pe sectoare și
subsectoare; în agricultură, de asemenea, avem un număr mare de
programe și subprograme. Toate
acestea concretizează, de fapt,
prevederile generale din planul
cincinal și din planul pe acest an.
în spiritul planului și al acestor
programe, se impune ca fiecare unitate industrială, agricolă, din ce
lelalte ramuri și sectoare, să-și
elaboreze programe și planuri pro
prii, pentru a asigura realizarea în
viață a , tuturor acestor obiective.
Deci hotărîtoare este acum acti
vitatea practică, concretă, pentru
realizarea programelor și hotărîrilor.
în vederea înfăptuirii hotărâri
lor Congresului al XIII-lea este
necesar,, mai mult ca oricînd, să
ridicăm nivelul de răspundere și
de exigență în munca tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid,
a tuturor organelor de stat, a con
siliilor de conducere ale oameni
lor muncii, de sus pînă jos, să
crească răspunderea adunărilor
generale ale oamenilor muncii, în
calitatea lor de adevărați stăpîni
ai țării, de proprietari, producă
tori și beneficiari. Adunările ge
nerale din această iarnă au de
monstrat, de altfel, răspunderea cu
care oamenii muncii au dezbătut
problemele, și-au luat angajamen
te, au formulat propuneri, dar și
critici îndreptățite la adresa unor
organe, inclusiv centrale, cu pri
vire la soluționarea mai operati
vă a multor probleme, în vederea
desfășurării în bune condiții a ac
tivității. Dar ceea ce este carac
teristic — și doresc să subliniez
și la plenară — este faptul că
toate adunările generale au fost
pătrunse de spiritul angajării fer
me a oamenilor muncii pentru în
deplinirea și depășirea planului,
în aceasta constă garanția supre
mă că vom realiza în bune con-

(Continuare în pag. a III-a)
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PLENARA COMITETULn CENTRAL Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUViNTUL TOVARĂȘULUI
ION RADU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Documentele de maximă în
semnătate aflate pe ordinea de
zi a plenarei Comitetului Cen
tral al partidului pun în lumi
nă, în toată strălucirea lor, ca
pacitatea cu adevărat genială
de analiză a proceselor econo
mice și sociale complexe ce au
loc în societatea noastră socia
listă, spiritul înnoitor, profund
științific al strategiei dezvoltă
rii multilaterale a patriei pe
baza factorilor de ordin inten
siv, de calitate și de eficientă,
constituind trăsături definitorii
ale gindirii și activității dum
neavoastră revoluționare de
eminent militant al partidului
și ilustru conducător al na
țiunii noastre socialiste, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Realizările din anul trecut și
din- cincinalul 1981—1985, obți
nute in condițiile grele ale cri
zei mondiale. reflectă — așa
cum se subliniază și în Raportul
privind analiza pe bază de
bilanț — înțelepciunea profundă
și realismul - desăvîrșit
al
programelor de dezvoltare economico-socială a țării noastre,
elaborate și înfăptuite sub
conducerea fermă și cu contri
buția dumneavoastră decisivă,
mult stimate tovarășe secretar
general al partidului.
Pentru organizația județeană
de partid, pentru întregul deta
șament muncitoresc din județul
Brașov, continuarea pe un plan
superior a acestor realizări și
creșterea contribuției noastre la
progresul multilateral al patriei
reprezintă cinstirea cea mai
înaltji pe care sintem hotărîți
s-o aducem gloriosului nostru
partid la Împlinirea a 65 de ani
de
existență
revoluționară,
omagiul cel mai de preț pe care
vi-1 adresăm dumneavoastră,
mult stimate și iubite, tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Comuniștii
brașoveni, toți locuitorii jude
țului, asemenea întregului po
por, cinstesc prin fapte de mun
că, cu profundă admirație, un
moment cu adinei semnificații
din istoria partidului și patriei,
eroica bătălie pe care dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar generai, ați desfășurat-o acum 50 de ani in ca
drul procesului politic de la
Brașov împotriva organelor re
presive ale exploatatorilor. în
împrejurări deosebit de grele,
dovedind încă din anii, tinereții,
dfrzeriie și abnegație, revoluțio
nară, patriotism fierbinte, devo
tament și spirit de sacrificiu in
slujirea intereselor clasei mun
citoare, ale poporului român.
îmbunătățirea activității orga
nelor și organizațiilor de partid,
promovarea unui stil de muncă
mai dinamic și exigent — a
spus în continuare vorbitorul —
se reflecta în rezultatele obținu
te de un mare număr de între
prinderi și unități agricole, care
au reușit să-și realizeze sarci
nile de plan în condiții bune.
Ca urmare, producția-marfă in
dustrială ,a crescut în anul tre
cut față de 1980 cu peste 12,2
miliarde
lei.
productivitatea
muncii a înregistrat o creștere
de 73 000 lei pe fiecare om al
muncii, 'iar la consumurile ma
teriale și energetice s-au obți
nut, între altele, o economie de
12 750 tone de metal și 87 000
MWh energie, electrică. Rezulta
te superioare anilor anteriori au
fost obținute și în agricultură,
unde producția medie la cartofi
— cultură de bază a județului
■— ă fost in 1985 de 30 581 kg
la ha. De asemenea, au crescut
efectivele de animale, livrările
de carne la fondul de stat spo
rind cu peste 1 750 tone.
Prezentind pe scurt rezultate
le obținute, doresc să subliniez
convingerea noastră că ele nu
ar fi fost posibile fără ajutorul
permanent, de excepțională în
semnătate. pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ni l-ați acor
dat prin vizitele de lucru și
numeroasele întîlniri pe care
le-ați avut cu cadrele de bază
din județ, fapt pentru care vă
rugăm să primiți cele mai calde
mulțumiri. împreună cu simță
mintele noastre fierbinți de
aleasă dragoste și profundă re
cunoștință.
Adresăm, de asemenea, un
respectuos omagiu și cele
mai vii mulțumiri tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu pentru spri
jinul generos acordat dezvoltă
rii economico-sociale a județu
lui. Beneficiind direct de acest
prețios ajutor, cele 36 de uni
tăți de cercetare-proiectare din
județul nostru, precum și miile
de- specialiști din producție si
din învățămînt acționează cu
răspundere pentru îndeplinirea
sarcinilor trasate în acest do
meniu de Congresul al XIII-lea
al partidului și Congresul știin
ței și invățămintului. introdu
ced în fabricație in anul tre
cut 151 noi mașini, utilaje, in
stalații și aparate cu perfor
manțe tehnico-economice supe
rioare. 70 de noi tehnologii și
12 procedee mecanizate și au
tomatizate. Pe această bază,
gradul de înnoire și de moder
nizare a producției a ajuns la
55 la sută, iar 60 la sută din
producția industrială se reali
zează în prezent in sisteme me
canizate și automatizate.
Menționind că, în cincinalul
trecut, în județul Brașov creș
terea valorii fondurilor fixe a
devansat cu mult sporul pro-

ducției-marfă industriale, că
producția-marfă la 1 000 lei
fonduri fixe a scăzut- in loc să
crească, în continuare vorbitorul
a spus : Sintem conștienți că
rezultatele
necorespunzătoare
obținute la indicatorii de efi
ciență economică in anul tre
cut, in multe unități industriale,
agricole și de construcții din
județ, se
datoresc utilizării
necorespunzătoare a mașinilor
și utilajelor, a celorlalte capa
cități de producție, manifestări
lor de risipă și neglijentă in
păstrarea și gospodărirea mate
riilor prime, materialelor, ener
giei și combustibililor, nefolosirii pe scară largă a rezultatelor
cercetării privind înlocuirea
unor importuri, încălcării unor
cerințe de bază ale calității pro
duselor. Față de aceste stări de
lucruri trebuie să spun că nici
comitetul județean de partid, bi
roul său, eu personal, nu am
acționat suficient de energic
pentru a imprima pretutindeni
un spirit cu adevărat revoluțio
nar, pentru a înlătura cu desăvirșire manifestările de văică
reală, indisciplină și dezordine
ale unor cadre de conducere.
Consecințe deosebite pentru
județul nostru — a spus apoi
vorbitorul — are faptul că cele
două mari Întreprinderi indus
triale — de tractoare și autoca
mioane — nu se aliniază încă
la nivelul exigențelor actuale,
obținind rezultate inferioare
sarcinilor de plan' și posibili
tăților de care dispun. Din această cauză, cu toate că in pri
mele luni ale acestui an pro
ducția-marfă industrială a cres
cut, față de aceeași perioadă a
anului trecut, cu 23,1 la sută,
exportul cu 20,4 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 22,4 la
sută, din păcate nu am reușit
să ne încadrăm în sarcinile de
plan, producția suplimentară de
peste 200 milioane lei realizată
în numeroase întreprinderi fiind
practic anulată de restanțele în
registrate de cele două mari
unități. Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general,
că aplicăm întocmai indicațiile
și sarcinile pe care ni le-ați
dat pentru redresarea situației
din întreprinderile respective și
pentru recuperarea restanțelor
înregistrate. In luna martie,
ambele unități și-au făcut pla
nul și, așa cum ne-am angajat,
au recuperat și o parte din
restanțele respective.
In centrul preocupărilor co
mitetului județean de partid —
a arătat apoi vorbitorul — se
află acțiunea de mare însemnă
tate inițiată de dumneavoastră
pentru organizarea și moderni
zarea producției, acțiune' in care
simțim din plin contribuția
de înaltă valoare și ajutorul
nemijlocit al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. In acest scop au
fost întocmite programe speciale
în toate întreprinderile, care
vizează introducerea de noi
tehnologii, mecanizarea, auto
matizarea și robotizarea proce
selor de producție, concretizate
pînă în prezent în 2 687 măsuri,
din care 888 vor fi aplicate în
practică în prima etapă. Im
portanța cu totul deosebită a
acestei acțiuni este confirmată
de faptul că prin aplicarea pro
gramelor stabilite vom realiza
un spor de producție de peste
8 miliarde lei. o creștere a ex
portului de 466 milioane Iei, o
economie relativă de personal
de 27 670 de oameni, o creștere
a productivității muncii cu circa
80 000 lei pe fiecare om al mun
cii și o reducere a consumuri
lor cu 28 750 tone de metal,
38 000 tone combustibil conven
țional și 158 500 MWh energie
electrică.
Exprimînd adeziunea totală
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii brașoveni față de
tezele, ideile și propunerile cu
prinse in cuvintarea pe chre
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, a rosti
t-o la plenara Consiliului Na
țional al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, în con
tinuare vorbitorul a spus : Ape
lul la rațiune, oprirea aberan
tei curse a înarmărilor, înce
tarea experiențelor nucleare șl
lichidarea acestor arme, aprecierea dumneavoastră, t ovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, că nimic
nu poate justifica și că nu
există nici un motiv procedural
ce ar putea fi invocat privind
convocarea unei conferințe in
ternaționale și ajungerea la un
acord de dezarmare, se bucură
de aprobarea unanimă a între
gului popor, a tuturor oameni
lor de pe planeta noastră, căro
ra le este scumpă pacea, a
celor ce doresc să se elibereze
de povara grea a înarmărilor,
celor ce doresc o nouă ordine
economică în lume.
In numele Comitetului jude
țean de partid Brașov — a spus
în încheiere vorbitorul—exprim
angajamentul ferm de a ridica
întreaga activitate de partid
din județul nostru la un nivel
calitativ superior, de a Întări
spiritul revoluționar al activu
lui de partid, al comuniștilor,
al tuturor oamenilor muncii, de
a mobiliza întreaga lor capaci
tate creatoare pentru îndeplini
rea în cele mai bune condiții a
sarcinilor ce ne revin pe acest
an, sporind contribuția noastră
la grandiosul bilanț cu care se
legitimează în fața istoriei
epoca măreață care poartă
numele dumneavoastră, cel mal
falnic erou între eroii neamu
lui, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE MATEI
Mult Iubite și stimate tovarășe
•ecretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central
al partidului are loc in atmos
fera de intensă angajare patrio

tică și revoluționară a Întregu
lui partid și popor pentru a
marca prin noi și remarcabile
fapte de muncă acest an jubiliar
din eroica existență a gloriosu
lui nostru partid.
In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Timiș, exprim cel mai
înălțător omagiu și sentimentele

de aleasă dragoste și profundă
recunoștință față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, cel
mai de seamă fiu al poporului
român, al minunatei noastre cla
se muncitoare, strălucit patriot
și revoluționar in
ale cărui
uriașă activitate și genială
gindire
iși află
izbînda.
Împlinirea celor mal scumpe
idealuri ale națiunii române,
regăsite
în
măreția cti
toriilor făurite in ^atit de densul
și inegalabilul timp de aur al
istoriei acestui pămint — „Epo
ca Nicolae Ceaușescu".
Pe v temeiul realizărilor obți
nute ’în anul trecut, ținînd sea
ma de marele potențial al ju
dețului, de neajunsurile mani
festate și analizind întreaga ac
tivitate in spiritul exigențelor
formulate de
dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, pentru noua etapă de
dezvoltare a patriei in anul 1986
și în întreg cincinalul actual —
a menționat apoi vorbitorul
— comitetul județean de partid
a adoptat programe de măsuri
poli tico-organiza tori ce și teh
nico-economice care vizează
pentru fiecare unitate economi
că perfecționarea organizării
producției și a muncii, folosirea
mai bună a capacităților de pro
ducție, a potențialului tehnicoștiințific de care dispunem,
creșterea indicilor de utilizare
a mașinilor și utilajelor, înca
drarea în consumurile specifice,
generalizarea acordului globai,
accentuarea celorlalți factori de
creștere intensivă și de eficien
ță in industrie, agricultură, in
vestiții, transporturi, in cerceta
re și învățămînt.
In domeniul industriei, al că
rei nivel va spori in acest an cu
Încă 3 miliarde de lei, exclusiv
pe seama creșterii productivi
tății muncii, urmărim ridicarea,
pînă la finele anului, la cei pu
țin 80 la sută a ponderii produ
selor de Înalt nivel mondial,
promovarea șl generalizarea unor tehnologii superioare, extin
derea mecanizării, automatizării
și robotizării proceselor de pro
ducție, întărirea răspunderii și
competenței cadrelor, a ordinii
și disciplinei personalului mun
citor in folosirea chibzuită a
materiilor prime, materialelor și
energiei.
Ca urmare a eforturilor șl
preocupărilor colectivelor de
oameni ai muncii, s-au introdus
în fabricație noi mașini și uti
laje, instalații complexe de ri
dicat, excavatoare și combine
miniere, roboți și manipulatoa
re, linii automate, de sudură,
aparate de măsură și control,
noi tipuri și grupe de motoare
electrice, o gamă diversificată
de produse chimice și de indus
trie ușoară, ținind seama
cu
precădere de cerințele piețelor
externe.
In. .cinstea aniversării făuririi
partidului, vom pune în func
țiune la întreprinderea „Elec
tromotor" Timișoara prima li
nie robotizată in procesul de
fabricație a motoarelor electri
ce. care face parte dintr-un
amplu program de modernizare
a economiei județului și a că
rui eficiență, alături de alte
măsuri, se va regăsi In dubla
rea productivității muncii pină
la finele cincinalului.
Folosim acest prilej pentru a
aduce cele mai vii mulțumiri și
recunoștința
noastră fierbinte
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu pen
tru sprijinul permanent dat ju
dețului nostru, pentru compe
tenta cu care coordonează acti
vitatea de creație tehnică, de
realizare a produselor de înalt
nivel calitativ.
După ce a relevat că indus
tria județului Timiș a îndepli
nit și depășit principalii indi
catori de plan pe primele trei
luni ale anului, vorbitorul a arătat că, datorită acțiunilor în
treprinse zi de zi de către bi
rou! și secretariatul comitetului
județean de partid, sprijinu
lui primit din partea Comite
tului Central, s-a reușit să se
realizeze toate contractele la
export, concomitent cu devan
sarea unor comenzi pentru lu
nile următoare și impulsiona
rea livrării mărfurilor aflate in
stoc.
Ăvind tn vedere măsurile
stabilite Ia recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv cit
și materialele prezentate în ac
tuala plenară, sintem conștienți
că și în județul Timiș rezulta
tele pe primul trimestru pu
teau fi mai bune dacă am fi
acționat cu și mai multă exi
gență în toate întreprinderile
pentru eliminarea unor neajun
suri care, din păcate, mai dăi
nuie în folosirea integrală a
fondurilor fixe, realizarea la
timp a noilor capacități de pro
ducție, precum și în aplicarea
acordului global, a mecanismu
lui economico-financiar.
Apreciez ca deosebit de im
portantă măsura de a se elabo
ra normative privind utilizarea
fondurilor fixe și de a se sta
bili nivelurile de producție și
volumul strict necesar de in
vestiții pentru fondurile fixe,
măsură care va pune ordine
în acest domeniu deosebit de
important. în continuare, vor
bitorul și-a expus pe larg con
siderentele pentru care iși ex
primă deplinul acord cu regle
mentările din proiectul de Lege
privind retribuirea în acord
global și in acord direct a per
sonalului muncitor, subliniind

că aplicarea lor va contribui în
mare măsură la creșterea răs
punderii colectivelor de oameni
ai muncii, in realizarea planu
lui, la producția fizică și, în
deosebi, a celei destinate ex
portului, in gospodărirea judi
cioasă a bunurilor încredințate
de societate, in mai buna or
ganizare și desfășurare a pro
ducției și a muncii.
în domeniul agriculturii, co
respunzător exigențelor noii re
voluții agrare, obiectivelor cu
prinse în programele adoptate
de plenara lărgită a Consiliu
lui Național ai Agriculturii, co
mitetul județean de partid a
urmărit ca direcții prioritare
amplificarea și generalizarea
rezultatelor bune din ultimii ani
— cu deosebire in anul 1985 —'
cînd au fost înregistrate cele
mai mari producții de pină
acum. Avînd in vedere expe
riența dobindită de unitățile
fruntașe, marele potențial tehniai-materia) și uman, rezer
vele încă nepuse în vaioare,
raportăm că am acționat cu
toată răspunderea pentru pre
gătirea temeinică a producți
ilor acestui an, cind, hotăriți să
facem un an de vîrf în agri
cultura timișeană, sarcinile și
angajamentele cuprinse in che
marea la întrecerea adresată
de organizația noastră județea
nă de partid sint deosebit de
mobilizatoare — să dăm 2 mi
lioane tone cereale. 400 000 tone
legume, 734 000 tone sfeclă de
zahăr, 210 000 tone carne, 2,4
milioane hectolitri lapte de vacă,
precum și alte importante can
tități de . produse vegetale și
animale pe care le vom livra
la fondul de stat.
După ce s-a referit la pregă
tirea temeinică a campaniei
agricole de primăvară, la acti
vitatea din zootehnie, vorbito
rul a relevat -că, datorită măsu
rilor politico-organizatorice lua
te, pe primele trei luni din
acest an producțiile înregis
trate sînt mai mari decît ir, pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut cu 13 la sută la car
ne șl cu 25 la sută la lapte,
onorîndu-se integral obligațiile
atit la fondul de stat, cit și la
export.
In județul Timiș avem o or
ganizație de partid puternică,
numărind peste 113 mii de
membri de partid, care mun
cesc cu dăruire și abnegație in
toate sectoarele economico-so
ciale. După ce s-a referit la
preocuparea permanentă de a
îmbunătăți munca de primire
în partid, de a respecta cu
mai multă fermitate criteriile
de cunoaștere, selecționare și
pregătire a cadrelor, cu accent
pe promovarea in munci de
răspundere în
aparatul de
partid și de stat a cadrelor pro
venite, îndeosebi din rindurile
muncitorilor și ținind seama de
ponderea femeilor, vorbitorul a
subliniat : Tuturor le cerem,
așa cum a stabilit conducerea
partidului, să dea dovadă de
mai multă exigență si compe
tență, de angajare și răspun
dere sporită în întărirea politico-organizatorică a organiza
țiilor de partid, In creșterea
rolului acestora în mobilizarea
maselor pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului hostru comunist.
Sub imboldul însufleți tor al
concepției și acțiunii cutezătoa
re a partidului, a secretarului
său general — a spus în con
tinuare vorbitorul — întreaga
suflare a României 'socialiste
și-a exprimat și iși exprimă,
prin fapta muncii și a creației
de noi, valori materiale și spi
rituale.' încrederea neabătută in
triumful rațiunii pe plan inter
național, in puterea de neînvins
a popoarelor lumii de \i bara
prin luptă unită calea războiu
lui, care ar distruge Înseși te
meliile vieții pe Pămint.
Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu in ma
gistrala cuvîntare rostită la
plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, in pofida unor
pași încurajatori făcuti în di
recția eliminării încordării și
prospectării căilor de înțelegere
intre state, pacea mondială
continuă să fie serios primej
duită de o serie de acțiuni care
contravin normelor de convie
țuire intre state, de continuarea
cursei înarmărilor și experi
mentarea unor noi arme de
distrugere in masă, de recurge
rea la forță și la amenințarea
cu forța, de provocări ce între
țin focarele de tensiune și de
conflict. In acest sens, conside
răm că răspunde năzuinței po
poarelor propunerea secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov, privind orga
nizarea unei intilniri în care să
se discute problema încetării
experiențelor nucleare.
In încheiere, declarându-mi
deplinul acord față de conținu
tul și prevederile documentelor
supuse dezbaterii, Comitetul ju
dețean de partid Timiș se an
gajează că-și va îndeplini in
mod exemplar marile și mobi
lizatoarele obiective fcare-i re
vin in anul 1986. La jubileul
partidului, acest angajament
constituie
supremul
nostru
omagiu față de dumneavoas
tră, mult
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel care, cu
pilduitoare dăruire revoluțio
nară și genială clarviziune,
conduceți România socialistă pe
noi culmi de progres și civi
lizație, de libertate și demni
tate.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE STOICA
Mult stimate tovarășe secretar
general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permiteți-mi înainte de toate
să subliniez că actuala plenară
a Comitetului Central, prin pro
blematica abordată și prin an
samblul de măsuri pe care-1 va
adopta, se înscrie ca un nou mo
ment, de importanță deosebită,
în
preocupările
conducerii
partidului pentru concretizarea
și transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea,
a orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu
privind perfecționarea activită

ții In toate sferele economice,
politice și sociale.
Documentele supuse dezbate
rii plenarei sint pătrunse de
șpiritul științific novator, revo
luționar, pe care secretarul ge
neral al partidului 11 imprimă
zi de zi intregii noastre activi
tăți. Acum, cind comuniștii și,
împreună cu ei. toți oamenii
muncii se pregătesc să cele
breze a 65-a aniversare de la
întemeierea partidului, ne înde
plinim o datorie de conștiință
exprimînd tovarășului secretar
general sentimentele noastre de
aleasă
recunoștință
pentru
inegalabila contribuție adusă
la lupta poporului român pen
tru libertate națională și socia

lă, la dezvoltarea și perfecțio
narea activității partidului, la
îmbogățirea cu teze și concepte
de mare valoare și originalitate
a tezaurului gmdirii revoluțio
nare, la înnoirea organizării și
conducerii tuturor laturilor vie
ții economice, politice și so
ciale.
Vă adresăm, mult stimate to
varășe secretar general, dum
neavoastră,
tovarășă
Elena
Ceaușescu, cele mai vii mulțu
miri pentru orientările și indi
cațiile, pentru sprijinul pe care
ni l-ați acordat cu prilejul vi
zitei de lucru efectuate in ju
dețul Dolj și ne angajăm că
vom acționa cu maximă răs
pundere pentru a le transpune
In. viața fiecărei organizații de
partid, a tuturor unităților eco
nomico-sociale.
Subliniind faptul că rapoar
tele prezentate plenarei cuprind
concluzii și aspecte care se re
găsesc și in activitatea comite
tului județean, a organelor și
organizațiilor de partid din ju
dețul Dolj, vorbitorul a arătat :
Am acționat și acționăm cu
exigență sporită pentru a im
prima activității organelor și
organizațiilor de partid Un stil
de muncă mai dinamic, care să
asigure cuprinderea și soluțio
narea în condiții calitativ supe
rioare a sarcinilor ce ne revin,
a problemelor majore cu care
se confruntă unitățile. Am
transferat centrul de greutate
ai muncii noastre, așa cum
ne-ați indicat, ia nivelul unită
ților, al organizațiilor de partid,
dezbătind și soluționind. împre
ună cu activul de partid și alți
comuniști, problemele majore,
prioritare, care se ridică la ni
velul localităților, întreprinde
rilor, unităților» agricole și insti
tuțiilor.
Comitetul județean de partid,
organele și organizațiile de
partid se ocupă cu răspundere
sporită de pregătirea și pri
mirea în partid a celor mai
bum oameni ai muncii, de creș
terea numerică a efectivului și
in mod deosebit a calității ce
lor primiți in partid. Raportez
că în anul trecut au fost primiți
in partid peste 2 800 de oameni
ai muncii, din care 66 la sută
muncitori, 20 la sută țărani, iar
din totalul acestora 62 la sută
provin din rindul femeilor și 73
la sută din rindul uteciștilor. In
prezent, organizația județeană
de partid cuprinde peste 102 mii
membri de partid, constituind
o puternică forță politică de
mobilizare a oamenilor muncii
la înfăptuirea politicii partidu
lui, a indicațiilor tovarășului
secretar general, semnificativ în
acest sens fiind faptul că peste
74 la sută din totalul membrilor
de partid sînt muncitori și ță
rani care lucrează nemijlocit in
producție.
Referindu-se la faptul că re
zultatele obținute în anul 1985,
ca și in primul trimestru din
acest an in unele unități econo
mice din industrie și agricul
tură, precum și din alte sec
toare de activitate nu sint pe
măsura posibilităților materiale
și umane de tare dispune jude
țul, vorbitorul a menționat :
Sint mai multe cauze care au
contribuit la aceste stări de lu
cruri, dar fără îndoială că nea
junsurile din unele unități, res
tanțele înregistrate în realizarea
cantitativă și calitativă a pla
nului sint strins legate și de de
ficiențele existente in munca
noastră, a organelor și organi
zațiilor de partid respective.
Unele organe și organizații de
partid nu reușesc să desprindă
pentru munca proprie aspectele
de fond ale activității economi
ce, problemele majore cu care
se confruntă colectivele de
muncă, nu intervin cu eficiență
de fiecare dată pentru soluțio
narea lor și nu se afirmă în
măsura cerută ca principal fac
tor dinamizator al preocupărilor
pentru realizarea planului la
toți indicatorii și în mod ritmic.
Insistînd in mod autocritic
asupra acestor stări de lucruri
negative,
asupra ' necesității
perfecționării stilului de mun
că, vorbitorul a spus : Deși am
întreprins o seamă de acțiuni

politice si organizatorice bune,
am făcut incă puțin pentru for
marea. la cadrele din organele
și organizațiile de partid, la ca
drele de conducere din între
prinderi, unități agricole și din
alte sectoare, a unei profunde
gmdiri economice, in concor
danță cu cerințele noului me
canism economico-financiar. ale
autoconducerii muncitorești si
autogestiunii. Așa se explică
faptul că în unele unități pro
bleme de cea mai mare însem
nătate economică, cum sînt folo
sirea integrală a capacităților
de producție, a fondului de
timp disponibil, aplicarea co
rectă a acordului global. înnoi
rea și modernizarea producției,
ridicarea nivelului calitativ al
produselor, reducerea cheltuie
lilor, încadrarea în consumurile
normate la materii prime, ma
teriale. energie, sint tratate su
perficial. deși avem legi și hotăriri, acte normative clare.
Aceste probleme nu sint ana
lizate in profunzime in toate
organizațiile de partid
și in
toate organele de conducere co
lectivă.
în încheierea cuvîntului său,
vorbitorul a înfățișat pe larg
plenarei măsurile ce vor fi în
treprinse. in spiritul conclu
ziilor plenarei, pentru obținerea
unor rezultate superioare in
acest an in toate sectoarele de
activitate.
Comitetul județean de partid
Dolj, toate organele si organi
zațiile de partid 6int hotărîte
să facă totul pentru ca în tri
mestru] II și în întregul an 1986
să realizăm planul în industrie,
să aplicăm integral ansamblul
de măsuri prezentat plenarei,
din inițiativa si cu contribuția
hotăritoare a (dumneavoastră,
privind perfecționarea
noului
mecanism economico-financiar.
Vom concentra efortul comu
niștilor. al tuturor oamenilor
muncii pentru ca în lunile care
urmează să recuperăm restan
țele Înregistrate la producția fi
zică si marfă, să realizam exem
plar sarcinile la export si să
înregistrăm sporuri substanțiale
La productivitatea muncii, pa
ralei cu reducerea accentuată a
cheltuielilor de producție. Acor
dăm cea mai mare atentie apli
cării in fiecare întreprindere a
prevederilor programului de
perfecționare a organizării pro
ducției si a muncii, moderniză
rii tehnologiilor de fabricație si
a celorlalte măsuri care să asi
gure dublarea productivității
muncii în acest cincinal.
împreună cu ministerele si
centralele industriale vom ur
mări zi de zi soluționarea pro
blemelor pentru recuperarea
restanțelor pe care le avem la
locomotive, motoare si trans
formatoare electrice, la alte
produse fizice, cu care am ră
mas datori economiei naționale;
solicităm. totodată, sprijinul
pentru urgentarea asigurării
conductei de înaltă presiune
pentru centrala 2 Craiova, pen
tru a putea pune cit mai curmd
în funcțiune grupul de 150 MW,
așa cum ați indicat dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general.
In agricultură, ne concentrăm
în prezent eforturile pentru ter
minarea însămîntărilor în epo
ca optimă. Am încheiat semă
natul la culturile din prima ur
gentă, astăzi terminăm
insămințarea la sfecla de zahăr, iar
in 2—3 zile si la floarea-soarelui. Am trecut la semănatul po
rumbului și concentrăm forța
de muncă mecanică si manuală
pentru încheierea plantării car
tofilor. a legumelor prevăzute
pentru această perioadă, pre
cum și a lucrărilor de plantări
și întrețineri în viticultură si
pomicultură.
Vă asigurăm că comitetul ju
dețean de partid va face totul
pentru ca programele speciale
din agricultură, adoptate din ini
țiativa dumneavoastră. mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, să fie in județul Dolj în
deplinite» si depășite, ca în acest
an să obținem rezultatele oe
care cu îndreptățită exigentă le
cereți comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din Dolj.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
ION BOGDAN BĂLUTĂ
Mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central
al partidului are loc la conflu
ența celor două cincinale, in
momente de deosebită semnifi
cație, in care intregul partid și
popor einstesc cu sentimente de
vibrant patriotism revoluționar
aniversarea a 65 de ani de la
făurirea
gloriosului
nostru
partid și a 50 de ani de la pro
cesul luptătorilor comuniști și
antifasciști de la Brașov.
îngăduiți-mi, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să exprim
sentimentele de inaltă cinstire
și aleasă prețuire, stima și re
cunoștința profundă ale comu
niștilor, 'ale tuturor oamenilor
muncii din județul Bacău față de
dumneavoastră, luptător curajos
și neînfricat, care la acel odios
proces înscenat la Brașov ați
devenit din acuzat acuzator,
demascind cu • profundă clarvi
ziune politică pericolul fascis
mului și al războiului. Istoria
poporului român inscrie la loc
de cinste faptul că incă din
timpul procesului de la Brașov,
înfruntind organele represive
ale regimului burghezo-moșieresc, ați dovedit dirzenie și
neinfricare in lupta pentru
cauza poporului român, a li
bertății și independenței țării.
Aceste strălucite trăsături ma
nifestate plenar in cele două
decenii de cind vă aflați in frun
tea partidului și statului șt-au
pus pentru totdeauna pecetea
pe cea mai glorioasă pagină
din existența multimilenară a
patriei, intrată definitiv in con
știința poporului nostru drept
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Problematica majoră supusă
dezbaterii plenarei Comitetului
Central constituie o nouă și elocventă dovadă a preocupării
partidului
nostru, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, pentru solu
ționarea operativă a probleme
lor hotăritoare ale noilor fetape
de dezvoltare a țării. Situind la

baza întregii noastre activități
Programul partidului, orientă
rile și indicațiile formulate de
dumneavoastră, vă raportez că
organizația județeană de partid
Bacău a acționat și acționează
cu fermitate in vederea mobi
lizării maselor de oameni ai
muncii Ia indeplinirea sarcini
lor de plan. Punem un accent
deosebit pe creșterea răspunde
rii colective și personale, pe
respectarea democrației munci
torești, revoluționare, acționăm
pentru traducerea in viață a
programelor privind promova
rea mai rapidă a progresului
tehnic, ridicarea calității pro
duselor, sporirea productivită
ții muncii, reducerea accentua
tă a consumurilor de materiale
și energetice, generalizarea acordului global. Astfel, am în
cheiat cincinalul 1981—1985 cu
o depășire de peste 2,2 miliar
de lei la producția-marfă in
dustrială, livrind economiei na
ționale însemnate cantități de
cărbune, energie electrică, uti
laje tehnologice, cherestea, con
fecții și altele.
Dar in anul 1985, deși am ob
ținut o producție-marfă indus
trială mai mare cu 1,5 miliarde
lei față de anul precedent, pla
nul nu s-a realizat la toți in
dicatorii. Au fost depășite con
sumurile specifice la unele
unități, de asemenea cheltuie
lile materiale ; in aceste condi
ții nu s-au realizat beneficiile
la nivelurile planificate, iar
unele unități n-au indeplinit nici
planul productivității muncii.
Arătînd că se acționează cu
fermitate pentru ridicarea gra
dului de conștiință al tuturor
oamenilor muncii la nivelul în
țelegerii și traducerii în viață
a obiectivului strategic de tre
cere de la dezvoltarea extensi
vă la economia intensivă și de
înaltă eficiență, vorbitorul a
menționat că organizațiile de
partid din întreprinderi au tre
cut efectiv la înfăptuirea pro
gramelor de perfecționare a
organizării și modernizării pro
ceselor de producție, care pre
văd măsuri și acțiuni concrete
privind creșterea productivită
ții muncii, reducerea consumu
rilor materiale, energetice, a

costurilor de producție, ridica
rea calității și competitivității
produselor. Astfel, față de aceeași perioadă a anului trecut,
in primele două luni ale aces
tui an producția-marfă a fost
mai mare cu 14,4 la sută ; de
asemenea, productivitatea mun
cii a crescut cu 16,5 la, sută in
condițiile reducerii permanente
a cheltuielilor totale și mate
riale. De asemenea, în primele
trei luni ale acestui an am de
pășit planul la cărbune cu 4 la
sută, iar la energie electrică cu
11 la sută. Cu toate acestea, re
zultatele obținute nu sint la ni
velul sarcinilor și posibilităților,
ceea ce dovedește că biroul,
secretariatul comitetului jude
țean, primul secretar, organele
și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii nu au
valorificat pe deplin importan
tele resurse materiale și uma
ne, potențialul tehnic și dota
rea modernă de care dispune
județul nostru.
La export, deși am onorat
contractele externe și unele in
devans, nu am reușit să înde
plinim planul Ia nivelul stabi
lit, urmînd să luăm măsuri
ferme pentru
diversificarea,
modernizarea și creșterea com
petitivității produselor destina
te exportului.
Referindu-se la introducerea
tehnologiilor moderne care să
asigure produse cu parametri
calitativi superiori, realizate cu
consumuri materiale și. energe
tice reduse, vorbitorul a men
ționat că drept rezultat al con
tribuției de excepțională valoa
re teoretică și practică a tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, ia Com
binatul petrochimic Borzești
este în curs de asimilare late-

xul izoprenic sintetic care va
înlocui la texul natural ce-J
aducem din import.
In continuare, au fost prezen
tate preocupările pentru gene
ralizarea acordului global in
toate unitățile economice și
pentru toate categoriile de
personal, pentru buna desfășu
rare a lucrărilor agricole de
primăvară, precum și a celor
din zootehnie.
Am acționat permanent — a
spus apoi vorbitorul — pentru
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă, asigurarea unei
structuri organizatorice cores
punzătoare, în spiritul prevede
rilor Congresului al XIII-lea al
partidului, punind un accent
deosebit pe primirea in rindu
rile comuniștilor a celor mai
buni oameni ai muncii, care se
disting prin înalte calități mo
rale, politice și profesionale,
combativitate și spirit revolu
ționar. atașați politicii partidului
nostru. O grijă sporită manifes
tăm pentru asigurarea unor ca
dre temeinic pregătite, provenite
din rindul muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor și pentru
promovarea femeilor în munci
de răspundere.
Pe deplin convinși că reali
zarea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea al
partidului, indeplinirea progra,mului de dezvoltare econorțiicosocială și de ridicare a țării pe
noi trepte de progres și civili
zație sint determinate și de
condițiile de liniște și de pace
în lume, aprobăm și susținem
din toată ființa noastră politica
externă a partidului și statului,
noua dumneavoastră inițiativă
de pace, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. DeclarațiaApel a Frontului Democrației
și Unității Socialiste.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
SZASZ IOSIF
Mult
stimate
și
iubite
la timp și în condiții de cali
tovarășe
secretar
general
tate corespunzătoare toate obli
Nicolae Ceaușescu,
gațiile contractuale ,pe acest an,
pentru care sint create toate
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
condițiile. In acest scop, urmă
rim zilnic stadiul derulării pro
Stimați tovarăși.
ducției destinate exportului și
Problematica inscrisă pe or
vom acționa pentru soluțio
dinea de zi a plenarei reflectă
narea operativă a tuturor pro
preocuparea constantă a condu
blemelor ce se vor ivi în a< est
cerii partidului, personal a to
domeniu.
varășului Nicolae Ceaușescu,
In concordantă cu sarcinile
secretarul general al Partidului
și exigentele pe care le-ați
Comunist Român, pentru creș
formulat dumneavoastră, tova
terea aportului organelor și or
rășe secretar general, la recenta
ganizațiilor de partid in mobili
ședință a Comitetului Politic
zarea maselor la valorificarea
Executiv, vom acorda o atentie
cit mai deplină a resurselor
deosebită dezvoltării conștiinței
tehnico-materiale și organizato
socialiste, revoluționare a ca
rice de care dispun unitățile
drelor de partid și de stat, a
maselor de oameni ai muncii,
economice,
pentru aplicarea
formării unei gîndiri economice
hotăririlor de partid, a orientă
înaintate, în vederea valorifi
rilor și indicațiilor secretarului
cării depline a tuturor posibili
general al partidului pentru în
tăților care sînt create pentru
tărirea numerică și calitativă a
îndeplinirea
sarcinilor ce ne
rindurilor partidului, înfăp
revin. Vom acționa neabătut
tuirea consecventă ,a politicii de
pentru reducerea în continuare
cadre, in general, pentru asigu
a consumurilor materiale și a
rarea tuturor condițiilor nece
cheltuielilor
de producție, elisare realizării obiectivelor tra
minînd risipa de orice fel, utisate de cei de-al XIII-iea Con
lizind mai bine baza materială
gres al Partidului Comunist
încredințată unităților econo
Român.
mice prin perfecționarea conti
Se poate afirma cu toată con
nuă a activității, întărirea auto
vingerea și cu deosebită satis
conducerii muncitorești și auto
facție patriotică că, la aniver
gestiunii economico-financiare.
sarea celor 65 de ani de la fău
Vom întreprinde măsuri pentru
rirea sa, Partidul Comunist
creșterea producției în raport
Român se înfățișează mai pu
de fondurile fixe de care dis
ternic ca oricind și conduce cu
pun unitățile, spre a asigura
fermitate, pe baza cunoașterii
utilizarea cu randament sporit
profunde a realităților și cerin
a acestora. Ne vom intensifica
țelor actualei etape, măreața
preocupările pentru perfecțio
noastră
operă
constructivă,
narea organizării producției și
fiind urmat cu Încredere de
a muncii, modernizarea tehno
plină de întregul popor, ale că
logiilor de fabricație, aplicarea
rui interese vitale le slujește cu
corectă și la toate locurile de
nemărginit devotament.
muncă a acordului global și
Din primul moment al inves ș direct, care vor asigura creș
tirii dumneavoastră în fruntea
terea producției fizice și a celei
partidului, mult stimate to
pentru export, ridicarea conti
varășe Nicolae Ceaușescu, ați
nuă a productivității muncii,
subliniat în fața intregii nați
sporirea rentabilității produ
uni, cu toată claritatea șl fer
selor, vor stimula colectivele
mitatea, hotărârea de a milita
de oameni ai muncii
pentru
neabătut pentru întărirea con
depășirea sarcinilor de plan și
tinuă a forței partidului, a
aplicarea fermă a noului meca
coeziunii de nezdruncinat a rînnism economico-financiar.
durilor sale, pentru creșterea
tn continuare, după ce a re
rolului său conducător in în
levat unele preocupări din do
treaga societate.
meniul agriculturii, pentru fo
losirea mai bună și mai eficien
Acest crez politic fundamen
tă a pămintului și a forței de
tal a devenit astăzi o stră
muncă, pentru creșterea pro
lucită realitate, care conferă
ducției
pe unitatea de suprafață
sistemului nostru politic o forță
și reducerea cheltuielilor mate
de granit, o unitate indestructi
riale, vorbitorul a spus : Stu
bilă, o înaltă eficiență socială.
diind cu atenție Raportul cu
Este meritul incontestabil al se
privire la efectivul, compoziția,
cretarului general al partidului,
structura organizatorică ale par
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tidului, se desprinde cu claritate
întrucît în cei 20 de ani de cînd
justețea orientărilor și sarcini
se află in fruntea partidului a
lor date de dumneavoastră,
imprimat întregii activități un
mult
stimate
tovarășe
suflu novator, profund revolu
Nicolae Ceaușescu. In prezent,
ționar, care să corespundă înal
și organizația noastră cuprinde
telor exigențe pe care le im
peste 47 000
de membri
de
pune actuala dezvoltare a socie
partid, reprezentînd 27,1 la sută
tății noastre.
din populația ocupată a județu
Acționînd în spiritul hotărâ
lui. Compoziția națională a or
rilor de partid, al indicațiilor
ganizației județene de partid
și
orientărilor
tovarășului
reflectă structura națională a
Nicolae Ceaușescu, comitetul
populației.
județean de partid și-a îndrep
Forța de atracție, prestigiul
tat atenția principală în direc
de care se bucură astăzi parti
ția perfecționării continue a
dul nostru sînt reflectate și de
stilului și metodelor de muncă,
faptul că, an de an, numărul
pentru adaptarea lor la cerin
celor care solicită primirea în
țele concrete care se pun in
partid a crescut. Astfel, în anul
fața organelor și organizațiilor
1985, in județul nostru au fost
de partid, în prezent și in per
spectivă.
primiți in partid aproape 1900
de membri de partid, muncito
După ce s-a referit la unele
rii și țăranii reprezentind
rezultate meritorii obținute in
aproape 90 la sută din totalul
precedentul cincinal de econo
celor primiți. De asemenea,
mia județului Harghita, vorbi
ponderea femeilor în totalul
torul a relevat faptul că în anul
celor primiți în partid în anul
1985 nu s-au realizat la nivelul
1985 a fost de peste 51 la sută.
planului exportul și investițiile,
precum și unii indicatori ecoCu toate că pină în prezent
nomico-financiari. Comitetul ju
am obținut unele rezultate in
dețean de partid a analizat la
întărirea rindurilor partidului,
timpul respectiv cauzele nereaacționăm pentru îmbunătățirea
lizărilor înregistrate in unele
acestei importante laturi a
domenii și a stabilit măsuri co
vieții de partid, eliminînd nea
respunzătoare
pentru elimi
junsurile care se mai manifes
narea deficiențelor organiza
tă în unele organizații de bază,
torice și tehnico-economice ma
imprimînd acestei activități un
nifestate, o atenție deosebită
caracter permanent, sistematic
acordindu-se fundamentării și
și diferențiat, urmărind ca prinpregătirii temeinice a planului
tr-o mai bună organizare a
pe acest an, în vederea creării
muncii politico-educative să
tuturor
condițiilor
necesare
asigurăm creșterea numerică și
realizării sarcinilor prevăzute
calitativă a organizațiilor de
pe anul 1986.
partid din unitățile economice
nou create, cooperativele agri
Subliniind debutul bun al
cole de producție și satele din
activității economice din pri
zonele necooperativizate.
mele trei luni ale acestui an,
faptul că una din preocupările
Județul Harghita, ca de alt
de bază ale organelor și orga
fel toate județele, datorită po
nizațiilor de partid, ale facto
liticii juste de cadre a partidu
rilor de răspundere din unită
lui, dispune de cadre bune,
țile exportatoare o constituie
devotate cauzei socialismului,
orientarea
întregii
activități
care acționează cu dăruire și
spre realizarea cu prioritate a
abnegație pentru înfăptuirea
producției destinate exportului,
politicii partidului și a sarcini
vorbitorul a spus : Vă asigu
lor ce ne revin.
Trebuie să
răm, stimate tovarășe secretar
subliniez însă faptul că in acest
general, că vom face tot ce
depinde de noi pentru a onora
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
dițîi planul pe acest an și pe în
tregul cincinal ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Stimați tovarăși,
Pornind de la obiectivele de
dezvoltare economico-socială pe
care le avem, sint necesare mă
suri hotărîte pentru perfectiona
rea conducerii și planificării, pen
tru buna funcționare a cadrului
democratic creat — expresie a
democrației muncitorești, revolu
ționare. în acest cadru, aș dori să
subliniez necesitatea perfecționă
rii activității consiliilor pe proble
me, ce funcționează la Consiliul
de Miniștri, în spiritul hotărîrilor
Comitetului Politic Executiv. Tre
buie să facem în așa fel încît Con
siliul de Miniștri, aparatul său,
consiliile de coordonare pe pro
bleme să-și îndeplinească în mai
bune condiții rolul pe care_ îl au
în soluționarea operativă, la
timp, a problemelor complexe care
apar în toate domeniile de activi
tate.
Este necesar să trecem la orga
nizarea pe baze mai bune, științi
fice. a producției și a muncit aplicînd ferm legile și hotărîrile
de organizare și normare a mun
cii în toate sectoarele.
în prima parte a acestui "an. Co
mitetul Politic Executiv a adoptat
o serie de măsuri și, pe această
bază, s-a desfășurat și continuă să
se desfășoare o activitate intensă
pentru o mai bună organizare a
muncii, a normării, începînd cu
perfecționarea tehnologiilor, a or
ganizării fluxului de producție.
7\m realizat în această direcție, pe
flecare ramură, proiectele^ pentru
cîteva 'întreprinderi, iar în unele
sectoare, pentru întreaga ramură.
Cu acest prilej au reieșit posibili
tățile mari pe care le avem in
economie de perfecționare a teh
nologiilor, de organizare a fluxu
lui de producție, de introducere a
unor noi mașini și utilaje mai pro
ductive, care duc la creșterea. în
unele sectoare, cu 10—15—20 la
sută a producției, la o reducere a
consumurilor energetice și materi
ale. la creșterea puternică a pro
ductivității muncii — ceea ce va da
posibilitatea unei îmbunătățiri ra
dicale a' prevederilor planului cin
cinal.
Cîțiva tovarăși au vorbit aici
despre acest lucru. Aș dori să dau
numai cîteva exemple. La uzinele
„23 August", prin modernizarea
turnătoriei, urmează să obținem o
creștere a productivității muncii
de peste două ori și jumătate ; deja
pînă acum s-a dublat productivi
tatea muncii. Sectoarele calde de
la „23 August" nu mai seamănă
deloc cu cele de acum un an și
jumătate sau doi ani. Pe întreaga
uzină există un program aprobat
de modernizare a producției care,
pe ansamblu, va dubla productivi
tatea muncii pînă în 1988. Am ela
borat programe și pentru alte
uzine din construcția de mașini,
inclusiv la U.M.G.B., despre care
a vorbit aici directorul acestei
uzine. Programul prevede o reor
ganizare a fluxului, o mai bună
specializare, folosirea deplină a
spațiilor și creșterea, pe spațiile
existente, a producției și produc
tivității muncii.
în chimie avem, de asemenea, o
serie de întreprinderi care au pre
zentat propuneri de reorganizare
tehnologică a fluxurilor de pro
ducție. Avem astfel de întreprin
deri în toate celelalte sectoare.
Pe această bază am ajuns la con
cluzia că, de fapt, avem condiții să
dublăm cel puțin productivitatea
muncii pînă în anul 1990, să obți
nem o creștere, pe ansamblu, a
producției cu aproape 20 la sută
față de cea prevăzută. Sînt sec
toare însă unde prevederile sînt și
mai mari.
în agricultură, spre exemplu —
mă refer la agricultura de stat —
pe baza normelor pe care le-am
stabilit, a organizării ce se va
realiza în următoarele luni, ur
mează să reducem personalul din
agricultura de stat cu 40 la sută.
Inclusiv, într-o serie de întreprin
deri de care am vorbit, în condi
țiile creșterii producției peste
plan, sînt prevăzute reduceri cu
15—20 la sută a persdhalului existent, iar în unele și mai mult.
Este normal să fie așa, pentru că,
dacă vorbim de o organizare știin
țifică a producției și a muncii,
dacă vorbim de automatizare, de
mecanizare, de robotizare, aceasta
trebuie să presupună și o schim
bare radicală a situației din în
treprinderi, a felului de muncă,
dar, în mod corespunzător, trebuie
să conducă la o reducere substan
țială a forței de muncă. Nu este
posibil să mecanizăm. să automa
tizăm. să introducem calculatoare,
microprocesoare, roboți — cum s-a
spus aici — și să rămînem cu
același număr de oameni.
Pe această bază, am cerut tutu
ror comitetelor județene să forme
ze comisii pentru a acționa în ve
derea organizării activității din
toate întreprinderile, astfel încît să
încheiem, pe- țară, pînă la 15 apri
lie, toate problemele de organiza
re, spre a putea trece, din luna
mai, la aplicarea lor. Prima eta
pă a acestor programe este 1986
și prevedem ca, practic, în 1988
să încheiem în linii generale toate
etapele programului de moderni
zare. de organizare științifică a
întreprinderilor, cu tot ceea ce de
curge de aici.
Este evident — și doresc să sub- liniez încă o dată — că în toate
aceste programe de modernizare și
organizare rolul hotărîtor îl au
noile tehnologii, realizarea de noi
mașini și utilaje de înaltă produc

țeze activitatea. Și așa s-a și sta
tivitate. Se poate ca unii tovarăși
bilit, de altfel ; am redus avansuri
să pună întrebarea : dar ce se va
le, care nu depășesc 50 la sută ; în
întîmpla cu un număr așa de mare
sectorul producției vegetale ele sînt
de oameni, care vor fi reduși ? Nu
în jurul lui 30—35 la sută. S-a sta
există nici un fel de problemă de
bilit ca avansurile să fie date în
a asigura. în conformitate cu pro
trei rate, în raport de durata acti
gramele de dezvoltare, condiții de
vității de producție.
muncă pentru toți. Și acum avem
sectoare unde nu reușim să asigu
în același fel vrem să introdu
răm forța de muncă necesară !
cem acordarea de credite și în in
dustrie. Vrem să normăm ce fel de
Este evident — și doresc să sub
credite să dăm și cînd să le dăm.
liniez acest lucru ca să fie bine
Nu este posibil ca u,zina să pri
înțeles — că nu se poate vorbi de
mească de la început creditul, să-1
o economie modernă, de revoluția
cheltuiască și apoi să nu se mai
tehnico-științifică, de dezvoltare
ocupe de realizarea producției. In
intensivă fără o bună organizare
clusiv creditele le vom da în ra
și normare a muncii în toate sec
port de realizarea și livrarea pro
toarele de activitate. Aceasta con
ducției. Vrem deci nu numai să
stituie problema hotărâtoare !
vorbim -de noul mecanism, dar sâ
Vom revedea, în general, siste
realizăm norme clare de finanțare,
mul de normare a personalului pe
de creditare, de avansuri, în așa
categorii, pornind de la necesita
fel încît, pe această cale, condu
tea reducerii personalului auxiliar
cătorii de întreprinderi, oamenii
și neproductiv, stabilind noi indi
muncii să știe că autofinanțarea,
catori, noi norme în această pri
autoconducerea înseamnă să pro
vință, îndrumînd activitatea oame
ducă, să vîndă cît mai repede. Să
nilor muncii spre producție, spre
nu se mai mențină stocuri de mi
creația materială și științifică —
liarde de lei, timp de ani de zile.
pentru că numai în aceste sectoare
De unde să finanțăm aceste
se creează cu adevărat bogăția na
stocuri ?
țională, se asigură progresul con
Pun în fața plenarei lucrurile
tinuu al patriei.
foarte clar și deschis, pentru că
Au fost prezentate plenarei o se
trebuie șă înțelegem cu toții că este
rie de materiale care fac obiectul
nevoie de o cotitură radicală, înpreocupărilor actuale privind creș
tr-adevăr revoluționară în dome
terea rentabilității și eficienței
niul acesta ! Nu numai să vorbim
economice; unele sînt elaborate,
de autoconducere sau autofinanța
altele urmează să fie terminate
re, dar să trecem Ia realizarea
pînă cel mai tîrziu la 15 mai. Avem
acesteia — și fiecare județ, fiecare
în vedere ca, în spiritul hotărîrilor
activist din domeniul economic sau
Congresului al XlII-lea al parti
social trebuie să acționeze în aceas
dului, al autocond ucerii și autogestă direcție ! Desigur, consider că
tiunii, să aplicăm cu fermitate
este necesar ca problemele acestea
principiile noului mecanism econo
să le dezbatem serios, șă fie bine
mic. Vorbim foarte mult despre
înțelese de întregul activ de partid
aceasta, dar în practică, trebuie să
și economic din toate sectoarele,
spunem deschis, am realizat puțin.
pentru a acționa în mod corespun
Sistemul nostru financiar rămîzător în direcția aceasta.
ne un sistem învechit ; siste
Am trecut să normăm produc
mul nostru economic continuă să
ția la 1 000 de lei' fonduri fixe.
rămînă un sistem învechit. Vor
A fost și pînă acum un indica
bim de un nou mecanism, dar, așa
tor de care aproape că nu vorbea
cum am spus în ședința Comite
nimeni. Analizînd problema, am
tului Politic Executiv, lucrăm cu
constatat că din 1980 și pînă acum,
un mecanism ruginit și, din pă-‘
producția la mia de lei fonduri
cate, nu numai mecanismul, ci în
fixe a scăzut. Am făcut investiții
șiși oamenii au rămas la idei si
mari, dar nu am asigurat și creș
concepții vechi. Aceasta face, de
terea producției pe măsura inves
altfel, ca acest nou mecanism să
tițiilor făcute. Aceasta e valabil
nu fie înțeles și aplicat corespun
și în industrie, și în agricultură.
zător.
Va trebui să chibzuim bine la
Este nevoie de o schimbare ra
mijloacele pe care le avem, să le
dicală a concepțiilor în domeniul
punem în folosință în întregime și
financiar și activității economice.
numai după aceea să vedem
Revoluția tehnico-științifică nu se
dacă e nevoie să facem investiții
face numai în domeniul producerii
noi și ce fel de investiții și ce
de mașini și utilaje. Desigur, e
eficiență ne aduc acestea. Voi da
foarte important să se facă aceas
un exemplu din agricultură. La
ta acolo, dar revoluția tehnică, re
agricultura de stat, după ce am
voluția științifică trebuie făcută
văzut baza materială. înșiși tova
și în domeniul financiar și econo
rășii din acest sector au venit cu
mic. Pentru noi, problema revolu
propunerea să reducem un număr
ției în domeniul financiar și eco
de 18 mii de tractoare, iar la sec
nomic este de o actualitate ime
torul S.M.A.-urilor, de 31 de mii
diată — și trebuie să o înfăptuim
de tractoare din cele existente,
foarte rapid și cu toată fermita
precum și alte mașini agricole. De
tea 1
sigur, am trecut la noi norme de
Trebuie realmente să așezăm, în
folosire a tractorului, pentru că și
conformitate cu prevederile legii,
mașinile sînt foarte scumpe și nu
întreaga activitate pe principiul
putem să ținem un tractor să lu
autogestiunii.
Fiecare
unitate
creze doar o lună de zile pe an.
să-și aibă bugetul propriu de ve
De aceea, am trecut să normăm
nituri și cheltuieli și să pornim
tractorul să lucreze practic 2 300—
de la necesitatea ca cea mai mare
2 500 de ore, deși și aceasta este
parte a cheltuielilor să și le aco
puțin, deoarece, în mod normal,
pere din veniturile și din activi
în perioada de vîrf, trebuie să lu
tatea proprie. Apelarea la credite
creze în două schimburi. Am dat
să nu fie regulă, ci un mijloc de
acest exemplu pentru că nu e
a face față cerințelor activității,
vorba de 100 sau 1 000 de trac
pînă la asigurarea producției și
toare, ci e vorba, de fapt, de aproa
încasărilor. Fiecare unitate trebuie
pe o treime din parcul de tractoa
să producă, să vîndă, să încaseze
re existent, la care se adaugă și
și, pe această bază, să-și asigure
alte mașini. Este deci necesar să
activitatea de producție. Cum
înțelegeți că nu trebuie luptat ca
poate o întreprindere, care spune
să avem cît mai multe mașini, și
că funcționează pe principiul
să ne uităm la ele, căci nu în
autoconducerii și autogestiunii, să
aceasta constă forța, ci în a le fo
funcționeze numai pe credite, ca
losi cît mai eficient !
•întreaga ei activitate, de la înce
în transporturi avem un număr
putul și pînă la sfîrșitul anului,
mare de camioane. în cincinalul
să se desfășoare pe creditele date
precedent s-a înrăutățit folosirea
de bancă ? Ce fel de autocondulor, inclusiv a vagoanelor de cale
cere este aceasta ? înțeleg să fi
ferată. Am dat noi vagoane, noi
nanțăm întreprinderile la începu
camioane, dar transporturile nu
tul anului, deși normal ar trebui
funcționează nici măcar așa cum
ca, din anul precedent, fiecare
funcționau în 1980. Noi am discu
unitate să-și aibă un anumit fond
tat aceste probleme și am stabilit
propriu — și multe au, de altfel,
ca organele noastre de specialita
acest fond — prin care să-și fi
te să se apuce să . rezolve, prac
nanțeze activitatea. Dar nu nu
tic, acest lucru. Este necesar,
mai întreprinderile sînt de vină
deci, să înțelegem că proble
pentru aceste stări de lucruri. Eu
ma normării, a folosirii fondu
consider, în primul rînd, că și
rilor fixe este o problemă esen
sistemul financiar este de vină —
țială pentru buna desfășurare
și pun din nou această problemă
a activității
noastre viitoare.
— pentru că acesta, de fapt, nu
Tocmai pe această bază am avut
dorește să-și schimbe vechea prac
în vedere și o reducere a volumu
tică. Noi am stabilit, chiar acum
lui investițiilor cînd am vorbit de
două zile, ca, încă în trimestrul
aceasta.
II al acestui an, cel puțin 30 la
sută din credite să le anulăm și,
Pornind de aici va trebui să re
pentru activitate, toate întreprin
vedem și normele de formare a
derile să-și asigure cel puțin 30 la
prețurilor, precum și realizarea
sută din fonduri din mijloace pro
unui control ferm al prețurilor în
prii, urmînd ca, în continuare, să
toate sectoarele. Avem o serie de
reducem și mai mult creditele.
măsuri bune în această privință.
Sistemul actual nu stimulează
Pe ansamblu, nu stăm rău ; dar,
nici producția, nici vînzarea ;
îndeosebi în industrie, nu aplicăm
el încurajează lenea, inactivi
în mod corespunzător acest me
tatea — ca să discutăm deschis.
canism de stabilire a prețurilor.
Toți spun : „Nu-i nimic, e banca,
Avem produse care și-au dublat
e cineva care o să-mi dea bani !“
aproape prețurile, sau acestea au
Nu există preocupare să se pro
crescut cu 50—60 la sută, în mod cu
ducă și să vîndă cît. mai re
totul nejustificat. Este adevărat că,
pede, să se încaseze banii și din
pe ansamblu, prețurile în industrie
aceasta întreprinderea să-și desfă
n-au crescut pe cincinal decît cu
șoare activitatea. Acest lucru este
2 și ceva la sută. Dar sînt unele
valabil și în industrie, și în agri
întreprinderi care au vrut să-și
cultură, și în transporturi, și în
rezolve problemele producției nu
știință, și în învățămînt, în toate
prodpcînd mai mult, ci mărind
sectoarele. Toți care au activitate
prețurile,
inclusiv la tractoare. Nu
economică și au de încasat bani
se poate admite acest lucru !
trebuie să înțeleagă că trebuie să
Deci se impun măsuri hotărîte
lupte să producă! De ce trebuie să
în domeniul prețurilor. Vom sta
finanțăm noi agricultura, de la în
bili și aici norme mai clare, mai
ceput și pînă la sfîrșit, și să dăm
precise, pentru a pune capăt ori
avansul pentru toată producția
căror încălcări ale legilor țării. în
agricolă pe care am contractat-o,
general se impune, cred, o sim
ca producătorii să cheltuiască banii
plificare a sistemului general de
și apoi, cînd • vin să predea
evidență a cheltuielilor, de formare
producția, să ne spună că n-o
a prețurilor.
mai au! Cum stimulăm noi produ
Este necesar să simplificăm lu
cătorii să-și creeze fonduri? în
crurile. ca ele să fie bine înțelese,
agricultură, practic, începînd din
ca toți producătorii să înțeleagă
aprilie — vorbesc acum de secto
bine ce produc, cu cît trebuie să
rul vegetal — trebuie să iasă le
producă, cu cît să vîndă. în gene
gume și, practic, să aibă încasări în
ral toate acestea impun o perfec
fiecare lună, din care să-și finan

ționare a sistemului bancar și fi
nanciar și, în mod deosebit, a con
trolului financiar. Ne propunem
să-i aducem îmbunătățiri, să uni
ficăm acest control și să-1 punem
sub o răspundere directă, a Consi
liului de Miniștri, pentru a asigura
astfel un control eficient în între
gul sistem bancar și financiar.
Din toate acestea reiese că tre
buie să trecem ferm, în toate do
meniile, la autoconducere, la autogestiune, să asigurăm, realmente,
ca absolut toate sectoarele să
funcționeze pe principiul bugetu
lui de venituri și cheltuieli și să-și
acopere într-o măsură tot mai
mare — și unde este posibil. în în
tregime — cheltuielile din venitu
rile proprii, fără să se mai apeleze
la credite.
Se impun măsuri hotărîte de
creștere a răspunderii materiale și
financiare — atît personală, cît și
colectivă — față de proprietatea
socialistă. Ca să fiu bine înțeles,
mă refer atît la răspunderea per
sonală a conducătorilor, cît și a
consiliilor de conducere, a tuturor
oamenilor muncii, a adunărilor
generale. în acest sens, fondul de
participare la beneficii, celelalte
drepturi prevăzute prin lege tre
buie, în conformitate cu prevede
rile pe care le avem, să fie folo
site nu numai pentru prime și
avantaje în plus față de retribuție,
dar să se suporte din el — atunci
cînd este vorba de răspunderea co
lectivă — și o parte din pagubele
care au fost aduse proprietății so
cialiste de stat sau cooperatiste
sau activității economico-sociale
în general.
în cadrul perfecționării condu
cerii, a autoconducerii, se impune
să aplicăm mai ferm hotărîrile și
principiile socialiste de retribuție
după calitatea și cantitatea mun
cii. Pornim de la faptul că fieca
re primește după muncă, că ni
meni nu poate trăi în societatea
socialistă fără muncă. Avem pre
vederi bune privind acordul
global. S-a elaborat o lege gene
rală care să concretizeze bine,
pentru fiecare ramură, acest prin
cipiu. Trebuie să spunem însă că
el nu s-a aplicat întotdeauna în
mod corespunzător. Ați citit pre
vederile legii, măsurile stabilite.
Avem în vedere ca aplicarea acordului global s-o legăm strîns
de măsurile de organizare a pro
ducției și a muncii, de normarea
muncii — de care am vorbit —
pentru că numai pe această bază
putem să aplicăm în mod cores
punzător acest acord global. Avem, într-o serie de ramuri și de
unități, rezultate bune. Este ne
cesar însă ca, neapărat, în urmă
toarele cîteva luni, să generali
zăm, pe baza noii legi, acordul
global în toate sectoarele de acti
vitate, să creăm posibilități ca,
realmente, pe baza muncii, veni
turile să crească nelimitat, dar și
de a aplica ferm prevederea că, de
asemenea, nimeni nu poate să
aibă venituri garantate fără mun
că. Constituția și legile țării ga
rantează tuturor cetățenilor țării
dreptul la muncă — și partidul și
statul nostru au luat toate măsu
rile și acționează pentru a asigu
ra fiecărui cetățean posibilitatea
de a avea asigurat locul de mun
că în raport cu pregătirea și ca
pacitatea sa. Vom acționa și în
viitor cu toată hotărîrea în direc
ția aceasta, pentru că una din legile
sociale ale societății noastre socia
liste este de'a asigura tuturor oa
menilor condiții egale de muncă,
de viață, pe principiile socialiste.
Dar nu putem asigura pentru ni
meni venituri fără muncă, nu pu
tem, sub nici o formă, să asigu
răm cuiva posibilitatea de a trăi
prin exploatarea muncii altora!
Aceste principii de bază ale so
cietății noastre trebuie să fie bine
înțelese și să acționăm cu toată
fermitatea pentru a le aplica în
toate domeniile!
Pornind de la toate acestea, este
necesar să dezvoltăm larg demo
crația muncitorească-revoluționară, să asigurăm participarea acti
vă a tuturor oamenilor muncii din
toate sectoarele, a întregului po
por la elaborarea politicii inter
ne și externe, la înfăptuirea con
știentă a Programului de făurire a
socialismului și comunismului în
România !
(Aplauze puternice,
prelungite).

Dragi tovarăși,
Acționînd pentru realizarea în
bune condiții a planurilor de dez
voltare economico-socială. este ne
cesar să acordăm o atenție mai
mare problemelor relațiilor econo
mice și cooperării internaționale și,
în acest cadru, aș sublinia necesi
tatea înfăptuirii în cele mai bune
condiții a exportului.
Vom participa activ la activita
tea C.A.E.R.-ului, la realizarea ho
tărîrilor privind perfecționarea și
dezvoltarea cooperării și speciali
zării în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, în vederea solu
ționării în comun a o serie de pro
bleme privind materiile prime,
energetice, a unei bune folosiri a
capacităților de producție. Vom
participa activ la înfăptuirea Pro
gramului complex de cooperare
tehnico-științifică pînă în anul
2000, fiind hotărîți să facem totul
pentru realizarea obligațiilor pe
care ni le-am asumat, de a parti
cipa la dezvoltarea puternică a ști
inței și tehnicii, a tehnologiilor, la
introducerea lor în producție, la
modernizarea economiei țării noas
tre, a tuturor țărilor socialiste.
Vom dezvolta larg relațiile eco
nomice, de cooperare în producție
cu toate țările socialiste. în ace
lași timp sîntem hotărîți să inten
sificăm schimburile economice și
cooperarea cu țările în curs de
dezvoltare, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul par
ticipării active la diviziunea inter

națională a muncii, la schimbul de
valori materiale și spirituale.
Trebuie să înțelegem bine că
schimburile economice, colaborarea
economică internațională, coopera
rea în producție, realizarea expor
tului constituie o necesitate pentru
buna desfășurare a întregii acti
vități, pentru înfăptuirea cu succes
a planului și a programului de
dezvoltare a patriei noastre. De
aceea, trebuie să acționăm cu toa
tă hotărîrea și fermitatea în aceas
tă direcție. Consider că este nece
sar ca toate ministerele, centralele,
întreprinderile, comitetele județene
de partid, organele și organizațiile
de partid să aplice cu cea mai
mare exigență hotărîrile de partid,
de a purte pe primul plan produc
ția de export, de a asigura calita
tea produselor, realizarea exportu
lui în cele mai bune condiții.
Avem tot ce este necesar ca să
îndeplinim în bune condiții pla
nul pe 1986. Avem, de asemenea,
toate condițiile pentru a realiza cel
de-al 8-lea plan cincinal, hotărîrile
Congresului al XlII-lea, Programul
partidului.
Aș dori ca plenara noastră să
afirme nu numai hotărîrea de a
face totul în această direcție, dar și
să acționeze cu toată hotărîrea și
să determine o schimbare în felul
de muncă, în toate sectoarele de
activitate, astfel ca, într-adevăr,
anul acesta să constituie o îmbu
nătățire radicală a activității, să
determine un spirit nou de mun-.
că și luptă, cu adevărat revoluțio
nar, în toate domeniile. în felul
acesta, plenara noastră va răspun
de cerințelor poporului, de a asi
gura mersul ferm înainte spre so
cietatea fără clase, spre comunism!
(Aplauze puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,
Plenara a dezbătut o serie de
probleme privind activitatea de
partid. Aș dori însă să precizez de
la început că, de fapt, toate pro
blemele — și poate, în primul
rind, problemele economice — sînt
problemele esențiali ale activită
ții de partid. Rapoartele privind
viața internă de partid se referă la
felul în care partidul nostru a ac
ționat pentru întărirea și dezvolta
rea sa, pentru ridicarea nivelului
politico-ideologic, în direcția creș
terii rolului conducătoi- al partidu
lui în toate domeniile de activitate.
Dar, de făpt, activitatea partidului
trebuie să o judecăm după felul în
care se îndeplinesc programele de
dezvoltare economico-socială a ță
rii, de ridicare a nivelului de cu
noștințe științifice și culturale al
poporului. în aceasta constă înfăp
tuirea rolului partidului de forță
politică conducătoare în societatea
românească. (Aplauze puternice,
prelungite).
Acționînd în această direcție,
partidul s-a ocupat de creșterea
rindurilor sale, de perfecționarea
activității de primire în partid a
celor mai buni oameni ai muncii
din toate sectoarele de activitate.
Putem spune că avem un partid
puternic, care cuprinde în rindurile sale peste 3 550 000 de membri,
aproape 15 la sută din întreaga
populație a țării, un adevărat
partid de masă. Este semnificativ
— și trebuie subliniat faptul — că
circa 61 la sută din membrii de
partid provin din muncitori, că, în
mod corespunzător, peste 15 la sută
sînt țărani și peste 20 la sută sînt
din rîndul intelectualității. De
fapt, practic, muncitorii, intelec
tualii și țăranii constituie circa 96
la sută din numărul membrilor de
partid.
A crescut ponderea femeilor la
33 la sută, deși cred că această
creștere nu este încă în concor
danță cu hotărîrile Congresului al
XlII-lea al partidului.
Avem un partid cu o bună
structură pe vîrste ; peste 50 la
sută din membrii de partid au
pînă la 40 de ani, ceea ce asigură
înnoirea continuă a partidului,
păstrarea forței, vigorii și spiri
tului revoluționar de muncă și de
luptă — avînd în vedere că întot
deauna tinerii trebuie să fie pă
trunși de spirit revoluționar.
S-a desfășurat o largă muncă
poiitico-educativă, o intensă acti
vitate de promovare a cadrelor, de
ridicare a nivelului de cunoștințe
profesionale, științifice, tehnice, de
cunoștințe generale.
Putem aprecia că, pe ansamblu,
și în anul precedent partidul a
continuat să se întărească. S-au
obținut rezultate bune în crește
rea forței sale din toate punctele
de vedere — și aceasta a avut
drept rezultat creșterea mai puter
nică a forței politice conducătoare
a partidului în toate sectoarele de
activitate. în aceasta constă și ga
ranția că partidul nostru va putea
să-și îndeplinească în bune condi
ții rolul său de conducere a tutu
ror sectoarelor, de unire a efortu
rilor întregii națiuni în înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al
XlII-lea al P.C.R., a Programului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Acum, cînd se împlinesc 65 de
ani de la făurirea Partidului Co
munist Român și aproape 100 de
ani de existență a primului
partid muncitoresc în România,
putem afirma cu îndreptățită
mîndrie că avem un partid puter
nic, unit, urmat cu încredere de
întregul popor, că partidul nostru
nu are și nu va avea niciodată
tel mai înalt, suprem decît intere
sele poporului, ale bunăstării' și fe
ricirii sale, ale independenței și
suveranității României, decît cauza
socialismului și comunismului !
(Aplauze și uraie puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,
Și în anul 1985 activitatea in
ternațională a partidului și statu

lui nostru a pus pe primul plan
lupta pentru dezarmare și pace.
Am dezvoltat și vom dezvolta în
continuare larg relațiile cu toate
țările socialiste, cu țările în curs
de dezvoltare, cu statele capitaliste
dezvoltate, în spiritul principiilor
coexistenței pașnice. Âm acționat
întotdeauna și vom acționa cu
toată fermitatea pentru ca la baza
relațiilor cu, toate statele să stea
principiile deplinei egalități în
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și
avantajului reciproc, pentru res
pectarea neabătută a dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă,
independentă, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze puternice,
prelungite).
Situația internațională continuă
să fie foarte gravă. De aceea, în
continuare este necesar să punem
pe primul plan lupta pentru
dezarmare, în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară, lupta
pentru oprirea militarizării Cos
mosului, pentru apărarea păcii —
bunul cel mai de preț al întregii
omeniri.
în mod deosebit, consider că
trebuie să intensificăm activita
tea pentru încetarea- experiențelor
nucleare, avînd în vedere că aces
tea reprezintă un grav pericol
pentru existența întregii omeniri,
încetarea acestor experiențe tre
buie să fie primul pas spre dezar
marea nucleară ! Iată de ce am
sprijinit și sprijinim programul
prezentat de Uniunea Sovietică
privind
dezarmarea
nucleară,
Apelul recent pentru oprirea ex
periențelor nucleare.
în același timp, considerăm că
este necesară elaborarea unui pro
gram complex de dezarmare gene
rală, în centrul căruia să se afle
dezarmarea nucleară. Trebuie să
se pornească de la faptul că este
necesară reducerea tuturor tipu
rilor de arme și a efectivelor mi
litare, precum și reducerea puter
nică a cheltuielilor militare.
M-am mai referit recent la aces
te probleme — nu doresc să insist
asupra lor. De altfel. România a
prezentat o serie de propuneri în
acest sens și avem în vedere să
acționăm și să insistăm pentru a
se ajunge la elaborarea unui pro
gram general de dezarmare, por
nind de la strînsa legătură dintre
dezarmarea nucleară și dezarmarea
generală, de la faptul că numai
pe această cale se vor putea crea
condițiile necesare pentru a se
ajunge la o lurție fără războaie,
fără arme, la o lume a păcii și
colaborării între toate națiunile.
(Aplauze puternice, prelungite).
Trebuie să avem permanent în
vedere că programul pe care
l-am adoptat, programele sau
planurile de dezvoltare pe care
le are fiecare popor. într-o
formă sau alta, pentru ur
mătoarea perioadă, nu se pot
realiza dacă nu se va trece cu ho
tărâre la reducerea cheltuielilor mi
litare. Atunci cînd se cheltuiește
aproape un trilion de dolari pen
tru înarmare și cînd datoria, țări
lor în curs de dezvoltare se apro
pie cam de aceeași sumă, nu este
posibil să se asigure depășirea cri
zei economice, înfăptuirea unor
programe vaste de dezvoltare economicO-socială a statelor. De
aceea, problema dezarmării, pro
blema reducerii substanțiale a
cheltuielilor militare este nemijlo
cit legată și de asigurarea dezvol
tării economico-sociale, de întări
rea independenței, a bunăstării
fiecărei națiuni. (Aplauze puter
nice).
în cadrul programelor de dez
armare ne pronunțăm ferm pentru
diminuarea caracterului militar al
pactului N.A.T.O. și a Tratatului
de la Varșovia și crearea condi
țiilor pentru desființarea conco
mitentă a lor. Trebuie să înțele
gem că avem obligația să facem
totul pentru ca omenirea să tră
iască fără pacte militare, fără
grupări militare, fără demonstrații
de forță, sub nici o formă ! Pacea,
securitatea nu se pot asigura prin
forță, prin pacte militare ! Pacea
se poate asigura numai prin dezar
mare, prin colaborare egală între
toate națiunile lumii ! (Aplauze
puternice, prelungite).
Sîntem hotărîți să acționăm cu
toată energia pentru încheierea cu
rezultate cit mai bune a Conferin
ței de la Stockholm pentru dezar
mare și. securitate în Europa, a ne
gocierilor de Ia Viena pentru re
ducerea trupelor și armamentelor
în centrul Europei și a Conferin
ței de dezarmare de la Geneva.
în general, ne pronunțăm ferm
pentru o acțiune mai hotărîtă a
țărilor europene în vederea elimi
nării armelor nucleare, pentru
realizarea unei colaborări pașnice,
a unei Europe unite, fără arme nu
cleare. fără baze militare străine,
a unei Europe a națiunilor libere,
independente.
(Aplauze puter
nice).
Vom acționa și în continuare
pentru realizarea în Balcani a
unor relații noi, de bună vecină
tate și pentru crearea în această
regiune a unei zone fără arme nu
cleare și chimice, fără baze mili
tare străine.
Considerăm că este necesar să
întărim colaborarea cu toate sta
tele și popoarele din Europa și de
pe toate continentele în vederea
înfăptuirii obiectivelor dezarmării
și păcii. Păstrarea unui echilibru
militar trebuie să se realizeze nu
prin noi arme, ci prin reducerea
celor existente ! Este necesar să se
stabilească un echilibru între cele
două părți la cel mai mic nivel al
armamentelor ! Numai o aseme
nea cale răspunde securității fie
cărei națiuni.
Se impune să acționăm cu toată
hotărîrea și răspunderea față de

viața și libertatea popoarelor de
pe toate continentele, să facem to
tul pentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al națiunilor —
la existență, la viață, la libertate,
independență și pace. (Aplauze
puternice).
Ne pronunțăm ferm pentru so
luționarea conflictelor și proble
melor litigioase dintre state numai
prin tratative. Este necesar să se
renunțe la forță și la amenințarea
cu' forța, să se renunțe la manevre
de mare anvergură, să fie retrase
flotele marilor puteri din apele in
ternaționale și să se asigure liber
tatea deplină a navigației în apele
internaționale pentru toate statele.
Să marcăm Anul Internațional al
Răcii prin acorduri și pași concreți
pe calea dezarmării, colaborării și
păcii ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,
în perioada anului trecut au con
tinuat să se dezvolte relațiile noas
tre cu partidele comuniste și mun
citorești, cu alte forțe politice. Vom
acționa și în continuare pentru în
tărirea solidarității și colaborării
cu partidele comuniste și-muncito
rești pe baza principiilor egalității
și neamestecului în treburile in
terne. Ne pronunțăm pentru o uni
tate nouă, care trebuie să asigure o
strînsă colaborare a comuniștilor în
lupta pentru pace, pentru progres
economic și social. Totodată, ne
pronunțăm pentru dezvoltarea re
lațiilor cu socialiștii, social-democrății, cu alte forțe care se pro
nunță pentru calea socialistă de
dezvoltare a omenirii. Colaborăm,
de asemenea, cu toate partidele
democratice, cu mișcările de eli
berare națională, cu toți aceia care
acționează în direcția respectării
independenței popoarelor, a liber
tății lor, a dreptului la dezvoltare
liberă, cu toți care se pronunță
pentru relații de deplină egalitate
între toate națiunile lumii. în
aceasta vedem îndeplinirea răspun
derii pe care o avem față de po
porul nostru, față de toate po
poarele lumii, față de cauza păcii
și colaborării internaționale ! (Aplauze puternice, îndelungate).
Trăim o epocă în care rolul ma
selor populare, al popoarelor de
vine tot mai puternic în viața in
ternațională. Avem convingerea
nestrămutată că, acționînd unite,
forțele realiste, masele populare,
națiunile lumii pot să schimbe
cursul periculos al vieții interna
ționale, pot asigura triumful ra
țiunii, triumful păcii, al colaboră
rii egale între toate popoarele lu
mii ! (Aplauze puternice).
în acest spirit vor acționa și în
viitor Partidul Comunist Român,
Republica Socialistă România! Do
resc să asigur, de la plenara noas
tră, toate popoarele, forțele progre
siste de pretutindeni, pe toți oa
menii care se pronunță pentru
pace că vor avea întotdeauna în
poporul român un participant activ
la lupta pentru o lume mai dreaptă
și mai bună, o lume. a națiunilor
libere, independente, o lume fără
arme, o lume a păcii. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,
încheiem plenara noastră într-o
unanimitate deplină și cu hotărîfea fermă de a înfăptui neabă
tut hotărîrile Congresului al
XlII-lea, Programul partidului.
Este necesar să acționăm cu toată
hotărîrea pentru realizarea în cele
mai bune condiții a planului pe
acest an, să facem totul pentru
terminarea în cel mai scurt timp a
însămînțărilor, astfel încît pînă la
20 aprilie să încheiem campania
de însămînțări de primăvară, să
efectuăm în bune condiții celelalte
lucrări, asigurând în acest fel o re
coltă bună în acest an !
Să facem totul pentru a asigura,
în acest fel. realizarea în primul
an al celui de-al 8-lea cincinal a
unei producții bune, atît în indus
trie, cît și în agricultură, punînd o
bază trainică îndeplinirii cu succes
a noului cincinal, a obiectivului de
trecere a României la un nou sta
diu de dezvoltare, (Aplauze puter
nice, prelungite).
Am convingerea că toate orga
nizațiile și organele de partid, toți
comuniștii își vor îndeplini în cele
mai bune condiții misiunea și ro
lul lor de unire a eforturilor tutu
ror oamenilor muncii, ale întregu
lui popor în îndeplinirea obiecti
velor de dezvoltare a patriei noas
tre.
Exprim, de asemenea, deplina
convingere că toți oamenii muncii,
întregul popor vor acționa în de
plină unitate pentru îndeplinirea
obiectivelor dezvoltării economicosociale a României, asigurând ridi
carea patriei noastre pe noi culmi
de progres și civilizație, creșterea
continuă a bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor, întă
rirea continuă a forței materiale și
spirituale, a independenței și su
veranității României. (Aplauze și
uraie puternice, prelungite).
Cu această convingere, adresez
tuturor participanților la plenară,
comuniștilor, tuturor oamenilor
muncii. întregului popor cele mal
bune urări de noi și noi succese
în toate domeniile, multă sănătate
și fericire !
Declar închise lucrările plenarei.
(Aplauze și uraie prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“. în
tr-o atmosferă de puternică însu
flețire, de hotărîre neabătută pen
tru înfăptuirea politicii partidului,
toți cei prezenți în sală se ridică
in picioare și ovaționează îndelung
pentru Partidul Comunist Român,
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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(Urmare din pag. a Il-a)
domeniu de activitate avem încă
multe neajunsuri. Nu am reușit
s i asiguram in toate verigile
organizatorice creșterea răspun
derii tuturor cadrelor pentru a
acționa in spirjt revoluționar in
îndeplinirea sarcinilor incredințate, pentru a lichida unele ma
nifestări de rutină, de superfi
cialitate. De asemenea, purtăm
o mare răspundere, biroul,
secretariatul, eu personal, cu
privire la instruirea și pregăti
rea cadrelor, care nu întotdeau
na se desfășoară la un nivel
corespunzător. Nu asigurăm in
toate cazurile Însușirea temei
nică a hotăririlor de partid
și a legilor țării, din care
cauză sint incă activiști cu
muncă de răspundere care nu
stăpinesc documentele de partid
ș. de stat.
Conștienți de lipsurile care se
mai manifestă in acest domeniu,
va trebui să muncim mai con
cret și mai bine pentru educa
rea tuturor cadrelor in spiritul
creșterii gradului' de responsabi
litate in indeplinirea sarcinilor
încredințate, față de respectarea
normelor eticii și echității so
cialiste.
Este pentru noi, fără îndoială,
un nou izvor de autentică
mindrie patriotică faptul că
România socialistă, militînd
consecvent și neobosit pentru
lichidarea primejdiei de război,
a fost coautoare la rezoluția pri
vind proclamarea de către
O.N.U. a anului 1986, Anul In
ternațional al Păcii. Această re
zoluție și contribuția noastră la
eiaborarea ei sint o nouă dovadă
a hotăririi ferme a țării noastre
de a se folosi orice prilej, orice
posibilitate, de a se face efectiv
totul pentru a opri cursa atit
de periculoasă a evenimentelor
care se petrec și care. în ultima
vreme, chiar se înmulțesc în
lume, pentru a se trece la o co
titură reală și practică de des
tindere. înțelegere și dezarmare.
Totodată, evidențiez cu deo

sebită satisfacție că politica
noastră externa, bazată pe edi
ficarea unor relații de prietenie
și încredere intre popoare, pe
respectul independentei și suve
ranității naționale, pe neameste
cul in treburile interne, pe o
noua ordine economica interna
țională, pe promovarea destin
derii și păcii în întreaga lume —
principiu scump României socia
liste — și-a găsit o vie reflec
tare și unanimă apreciere cu
prilejul vizitelor efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu
tovarășa Elena
Ceaușescu, intr-o serie de țări
de pe toate continentele lumii.
In Încheiere, vorbitorul a
spus : La plenara Consiliului
Național al f rontului Democra
ției și Unității Socialiste, ce a
avut loc cu citeva zile in
urmă, sub semnificativa deviza
„Ceaușescu — România —
Pace", magistralul buant al vie
ții internaționale pe care l-ați
făcut, muit stimate "tovarășe
Nicolae Ceaușescu, in cadrul
cuvintării dumneavoastră, docu
mentele de malta ținută științi
fică și responsabilitate adopta
te, vizind apărarea păcii și secu
rității, sint o nouă dovadă a
unei concepții consecvente, rea
liste și unitare a partidului și
statului nostru, atit in privința
construirii societății socialiste și
comuniste în patria noastră, cit
și in privința curmării perico
lului unei catastrofe nucleare.
In climatul actual
prezintă •>
importantă deosebită propuneri
le făcute de tovarășul Mihail
Gorbaciov. secretar general al
C.C. al P.C.U.S.. in privința or
ganizării unei intilniri interna
ționale care să stabilească mă
surile de încetare a experiențe
lor nucleare. Este limpede pen
tru oricine că, in împrejurările
actuale, continuarea experiențe
lor nucleare amplifică cursa
înarmărilor, duce implicit ia
irosirea de uriașe mijloace ma
teriale și umane și pune in pe
ricol însăși existența vieții pe
Pămînt.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN ZANFIR
Mult
stimate
și
Iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate
tovarășe.
stimați
tovarăși,
Problemele pe care le dezba
tem astăzi in plenara Comitetu
lui Central al partidului răs
pund unor importante cerințe
aie dezvoltării economico-sociale. preocupărilor organelor și
organizațiilor de partid și de
monstrează îpcă o dată grija
conducerii partidului, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru valorificarea superioară
a tațuror resurselor economiei
noastre naționale, pentru per
fecționarea activității pbliticoorgțțnifatorice a . . organizațiilor
de partid în conducerea întregii
activități, pentru crearea in
lume a unui climat sănătos de
securitate, prietenie, colaborare
și pace.
Recunoscători și mîndri de
tot ce s-a înfăptuit in țara
noastră, in anii care au trecut
de la Congresul al IX-lea al
partidului.
adresăm și acum,
de la tribuna plenarei. cele
mai vii mulțumiri tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducătorul
erou al națiunii noastre socia
liste, ctitorul strălucit al Româ
niei moderne.
Raportul privind analiza pe
baza de bilanț a rezultatelor
obținute pe economie in anul
1985 confirmă justețea și realis
mul politicii partidului, forța și
capacitatea creatoare ale po
porului nostru, hotărirea sa de
a înfăptui neabătut programele
de dezvoltare economico-socială a țării, stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui.
Punînd mai bine în valoare
bogata bază tehnico-materialâ
asigurată de partid și popor,
acționind in spirit de ordine și
disciplină, oamenii muncii din
județul nostru au reușit să ob
țină și in anul trecut o serie de
rezultate bune. Pe ansamblul
județului s-a realizat o produc
ție industrială mai mare cu 1,3
miliarde lei față de 1984. Pla
nul a fost depășit cu 7.5 mii
tone țiței. 101 mii tone cărbune.
41 milioane mc gaze asociate
utilizabile, 74 mii MW energie
electrică și importante cantități
de produse electrotehnice, elec
tronice, de mecanică fină, pro
duse
petrochimice.
întregul
spor de producție a fost reali
zat pe seama creșterii produc
tivității muncii.
Comuniștii si toți oamenii
muncii aduc omagiul lor fier
binte tovarășei Elena Ceaușescu
pentru grija și ajutorul deose
bit ce ni le acordă in rezolvarea
problemelor cu care ne con
fruntăm in economia județului
și. in mod deosebit, activității
de cercetare științifică si teh
nologică a unităților de profil.
■ Sintem conștienți' — a spus
in continuare vorbitorul — că
- rezultatele obținute in anul 1985
nu s-au ridicat in totalitate la
nivelul cerințelor si al posibili
tăților
de
care
dispunem.
Neajunsurile existente în înde
plinirea unor indicatori tehnicoeconomici, pe care le conside
răm. in primul rînd. neajunsuri
ale muncii noastre politico-organizatoriee si educative, se re
flectă si in faptul că unele co
lective n-au folosit cu eficientă
maximă potențialul tehnicoproductiv de care dispun, inregistrind o serie de restante. în
deosebi la producția fizică.
în mod autocritic trebuie să
arăt, de asemenea, că n-am reu
șit să determinăm la toate uni
tățile o răspundere maximă
pentru gospodărirea si valorifi

carea materiilor prime si a ma
terialelor. pentru
respectarea
fermă a cerințelor autogesliunii
economico-financiare. ceea ce
s-a reflectat in depășirea chel
tuielilor materiale la 1 000 lei
producție-marfă.
In primele trei luni ale aces
tui an. unitățile din județul
nostru au realizat un plus de
producție de 370 milioane lei.
intregul spor de producție fiind
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.
Comite
tul județean de partid ac
ționează -pentru a crea in toa
te intreprinderile o atmosferă
responsabilă pentru realizarea
întregii producții și, îndeosebi»,
a celei destinate exportului, la
un nivel calitativ ridicat; care
să țorespundă exigențelor, de
pe piața mondială. In între
prinderile constructoare de au
toturisme, în unitățile petrochi
mice. ca și in alte unități din
județ se aplică programe spe
ciale care vizează modernizarea
capacităților de producție, a
tehnologiilor și a produselor existente, asimilarea de noi teh
nologii și produse, ridicarea
pregătirii profesionale a perso
nalului muncitor. Intr-o serie
de unități au fost create linii
tehnologice speciale și colecti
ve specializate care lucrează
numai pentru export.
Sintem pe deplin conștienți,
— a menționat vorbitorul — că
realizarea sarcinilor deosebite
ce revin județului in acest an și
pe întregul cincinal, trecerea
la dezvoltarea intensivă a eco
nomiei, la o nouă calitate in
toate sectoarele impun din
partea noastră, a comitetului
județean, o îmbunătățire sub
stanțială a stilului și metodelor
de muncă. Trebuie să acționăm
in așa fel încit organizațiile de
partid să fie in fruntea țuturoi
acțiunilor pentru realizarea exemplară a planului, .pentru
rezolvarea operativă și compe
tentă a problemelor, pentru □
ridicare eficientă a intregil ac
tivități.
In continuare, vorbitorul a
arătat că sarcinile calitative și
cantitative ce stau in fața co
lectivelor de oameni ai muncii
necesită din partea comitetului
județean de partid o preocupa
re sporită pentru pregătirea
politică și profesională a cadre
lor. astfel incit flecare să dea
dovadă de o înaltă conștiință
a datoriei, să constituie, fiecare,
un exemplu de dăruire și pa
siune in muncă.
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Argeș — a rele
vat apoi vorbitorul — susțin pe
deplin politica externă a parti
dului și, statului nostru șț sint
mindri că in lume răsună
glasul hotărît al României, care
cheamă la luciditate și rațiune,
la oprirea cursului periculos al
înarmărilor. Din nou. la recenta
plenară a Frontului Democrației
și Unității Socialiste, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dat o vi
brantă expresie voinței ferme a
poporului român de a acționa
hotărît pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pentru măsuri
ferme de dezarmare, pentru
apărarea viitorului pașnic aj în
tregii umanități.
Asigur plenara Comitetului
Central — a spus în Încheiere
vorbitorul — că,in acest an or
ganizația județeană de partid
Argeș se va mobiliza mai ener
gic și mai hotărit decit oricind.
că vom munci fără odihnă, cu
răspundere și devotament pen
tru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a planului, a an
gajamentului asumat de orga
nizația județeană de partid de
a obține suplimentar o produc
ție in valoare de 630 milioane
lei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ENACHE
MARIN
Mult
stimate
și iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimat! tovarăși,
Plenara Comitetului Central
«1 Partidului Comunist Român
analizează astăzi documente de

o deosebită importantă pentru
progresul continuu al economiei
naționale. Măsurile adoptate Ia
recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al Comitetului
Central al partidului, orientările
și indicațiile date și
cu
această ocazie de tovarășul
Nicolae Ceaușescu constituie o
nouă și puternică expresie a

spiritului revoluționar și pro
fund patriotic care definește ge
niala personalitate a secretarului
nostru gerieral, excepționala sa
capacitate de a mobiliza și pune
in valoare uriașele resurse
create de partid in țara noastră
in vederea îndeplinirii in cele
mai bune condiții a hotăririlor
Congresului al XIII-lea ai parti
dului.
Evidențiind că,. in cadrul dez
voltării generale a economiei
naționale, industria metalurgică
a înregistrat, cu deosebire in
ultimele două decenii, ritmuri
susținute de creștere, atit pe
plan cantitativ, cit și calitativ,
vorbitorul a subliniat faptul că
rezultatele anului 1985 nu au
fost pe măsura posibilităților,
nu au corespuns sarcinilor de
plan, inregistrindu-se nerealizări la anumite sortimente de
produse și la unii indicatori de
eficiență. Cauzele neajunsurilor
și lipsurilor care s-au manifes
tat — a arătat in continuare
vorbitorul — au fost exigent si
cu răspundere dezbătute în adunările generale pentru ana
liză pe bază de bilanț a activi
tății desfășurate in anul 1985,
din întreprinderi și centrale,
precum și în consiliul de con
ducere lărgit al ministerului, cu
participarea tuturor factorilor
de răspundere. Cu această oca
zie. au fost scoase in evidență
serioase lacune ce s-au mani
festat in stilul de muncă al ca
drelor noastre de conducere,
lipsa de fermitate a organelor
de conducere colectivă din uni
tățile metalurgiei in ce privește
respectarea disciplinei tehno
logice. încadrarea in normele
de consum, in organizarea și
conducerea activității de pro
ducție, în mod deosebit in utili
zarea și întreținerea capacități
lor de producție, gospodărirea
unităților și aplicarea fermă a
noului mecanism economico-financiar, slaba cooperare intre,
unități.
în cadrul analizelor efectuate,
cu sprijinul organelor de partid
județene și din întreprinderi,
au fost stabilite măsuri și răs
punderi precise pentru flecare
unitate, pentru membrii consi
liilor de conducere, pentru fie
care din cadrele noastre :ie
conducere. In vederea înlătură
rii neajunsurilor și asigurării
condițiilor pentru indeplinirea
sarcinilor ce ne revin din Pla
nul unic de dezvoltare economico-Socială a țării pe anul 1986.
Anul 1986 prezintă o impor
tanță deosebită, fiind anul de
inceput de cincinal, dar mai ales
pentru faptul că este marcat de
creșteri importante ale nivelu
rilor indicatorilor de plan. Pro
ducția de oțel va crește in acest
an cu peste 19 la sută față de
anul 1985 și, corelat cu aceasta,
va spori producția Ia toate ce
lelalte
produse metalurgice.
Creșteri mult mai accentuate
se vor realiza la produsele
ăarfe*. texpirirhă îmbunătățirea
structurii și creșterea, .gradului
de vaforificare a metalului. Pe
această -bazȘ. (valoarea produce
ției-marfă va crește cu 16.2 la
sută, productivitatea muncii cu
16.8 la sută, iar volumul benefi
ciilor cu aproape 76 la su'ă.
Creșteri importante sint prevă
zute și la export.
Apreciem că sarcinile anului
1986 nu sint ușoare, dar asigu
răm plenara că frontul puternic
de metalurgiști ai țării se va
mobiliza exemplar și va face
totul pentru a răspunde cu re
zultate bune la chemarea dum
neavoastră. de a ne realiza in
mod corespunzător sarcinile de
plan, pentru a obține o eficien
ță sporită in întreaga noastră
activitate. Trimestru! I al aces
tui an reprezintă, in acest sens,
un orim pas. Raportăm că am
realizat și depășit sarcinile de
plan pe primul trimestru la va
loarea producției-marfă. la constrdetii-montaj, productivitatea
muncii, iar la producția fizică
de cocs metalurgic, fontă brută
de furnal, profile grele, tablă
groasă și mijlocie și alte pro
duse. am depășit, de asemenea,
sarcinile de plan. Arâtind, in
continuare. că la unele sorti
mente cit si la export planul oe
această perioadă nu a fost rea
lizat in întregime, vorbitorul a
subliniat că s-au luat măsuri
ferme pentru recuperarea res
tanțelor si îndeplinirea integrală
a sarcinilor de plan.
Pe baza indicațiilor date de
conducerea partidului, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. am sta
bilit măsuri ce vor duce la rea
lizarea sarcinilor cantitative șl
calitative prevăzute In plan.
Am in vedere, in primul rind,
acțiunile vizind creșterea indi
cilor intensivi de utilizare a ba
teriilor de cocsificare, furnalelor

și oțelăriilor și, In primul /înd,
a celor electrice, a laminoarelor,
cu un accent mai mare pe laminoarele de semifabricate, pro
duse plate și țevi, întărirea in
continuare a disciplinei in reali
zarea programelor de livrare a
semilabricatelor. pe structura
prevăzută în contracte, precum
și intensificarea acțiunii pentru
crearea si menținerea stocurilor
tehnologice de materii prime.
Un capitol deosebit al muncii
noastre îl constituie promova
rea tehnologiilor care asigură
satisfacerea mai bună a cere
rilor de produse calitativ supe
rioare ale economiei naționale,
concomitent cu economia de re
surse. Ele vizează intensificarea
preocupărilor in domeniu, cer
cetării si asimilării produselor
pentru /realizarea tablelor groa
se pentru conducte cu diametru
mare, a celor cu conținut scă
zut de nichel pentru industria
chimică, a țevilor inoxidabile
pentru industria energetică si
a celor aliate, vidate pentru ca
bane și forai, intreaga gamă a
produselor destinate programe
lor speciale. Totodată, vom ac
ționa mai hotărit pentru înlo
cuirea gazului metan prin insu
ltarea păcurii și a prafului de
cărbune in furnal, pentru mo
dernizarea aparatelor de încăr
care a furnalelor prin construc
ția ior fără clopot, degazarea in
vid a otelului, injectarea mate
rialelor pulverulente ir, baia de
metal lichid, pentru utilizarea
cit mai rațională a cocsului.
In continuare, vorbitorul s-a
referit la preocupările pentru
urgentarea realizării si punerii
in funcțiune a inveștitiilor care
să asigure recuperarea si folo
sirea unor resurse materiale
energetice, aplicarea unor mă
suri ferme pentru realizarea
coeficientului de scoatere a la
minatelor. încadrarea in norme
le de consum, economisirea ma
ximă a resurselor de feroaliaje,
soluționarea problemelor care
permit extinderea laminării in
tolerante negative.
îndeplinirea sarcinilor noastre
de plan oe trimestrul II și anul
1986 — a spus apoi vorbitorul
— găsește noi si puternice re
surse in acțiunile da mare am
ploare. declanșate din inițiativa
și cu contribuția hotărîtoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
in perfecționarea organizării si
modernizării instalațiilor tehno
logice. in generalizarea organi
zării si retribuirii muncii in
acord global si acord direct, care
in prezent, recunoaștem, nu
peste tot se aplică in mod co
respunzător. Soluțiile si orien
tările date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pe tot par
cursul acțiunii de modernizare a
instalațiilor si întreprinderilor
noastre au stimulat preocupări
le colectivelor de oameni ai
muncii din întreprinderile me
talurgice pentru stabilirea si aplicarea de soluții noi. deosebi
te, care să asigure o creștere
măi rapidă a eficientei, a în
tregii noastre activități.
Referindu-se la
prevederile
proiectului'de lege privind re
tribuirea în acord global si m
acord
direct a
personalului
muncitor, vorbitorul a -subliniat
importanta acestui act norma
tiv. care constituie un instru
ment cu o deosebită valoare
practică in acțiunea de aplicare,
corespunzătoare a noului me
canism economico-financiar.
Totodată, in numele tuturor
celor care lucrează la vetrele de
foc ale tării, vorbitorul a ex
primat acordul deplin cu poli
tica de pace a tării, promovată
neobosit si consecvent de secre
tarul general al partidului.
In încheiere, vă rog să-mi
permiteți, tovarășe secretar ge
neral. să vă exprim intreaga si
profunda noastră recurtostintă
pentru sprijinul permanent si
multilateral oe care ij acordați
metalurgiei si să vă asigurăm
că ne vom stșâdui să fim demni
de, acest sprijin si să-l utilizăm
eficient pentru binele si prospe
ritatea patriei noastre.
Doresc, totodată, să aduc cele
mai distinse mulțumiri tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu. prin a cărei
activitate neobosită și pre
țioasă contribuție cercetarea
metalurgică a căpătat noi ori
zonturi si forte pentru soluțio
narea problemelor care ne stau
in fată.
Asigurăm plenara Comitetu
lui Central al partidului, oe
dumneavoastră, mult stimate si
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. că ne vom
angaja în realizarea sarcinilor
de olan pe acest an cu intreaga
noastră capacitate de muncă si
pricepere. că vom acționa
neabătut pentru înfăptuirea ho
tăririlor partidului, a indica
țiilor și orientărilor dumnea
voastră.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
FLOREA GRUIA
Mul|
iubite
si
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, ■
Mult stimată tovarășă. Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Qentral
al Partidului Comunist Român
dezbate documente de o deo
sebită importahță pentru pro
gresul continuu al patriei noas
tre socialiste. Aceste documente
oglindesc preocuparea constantă
a conducerii partidului nostru,
personal a secretarului general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea neabătută a obiective
lor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, pentru
dezvoltarea susținută a tuturor
ramurilor economiei naționale,
pentru creșterea necontenită a
calității
și eficienței întregii
activități economico-sociale.
Ca urmare a transpunerii în
viață a programelor concrete,
elaborate din inițiativa secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
baza tehnico-materială a agri
culturii de stat s-a dezvoltat și
modernizat continuu și a cres
cut
aportul
întreprinderilor
agricole de stat la constituirea

fondului centralizat de produse
agricole.
Vă rog să-mi permiteți, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, să mă folosesc de acest
prilej ca,
In numele tuturor
celor ce lucrăm in agricultura
de stat, să vă adresăm din
inimă cele mai sincere și res
pectuoase mulțumiri, profunda
recunoștință pentru grija si
sprijinul permanent acordate
dezvoltării și modernizării ne
întrerupte a agriculturii.
Respectuoase mulțumiri adu
cem tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu
pentru contribuția la dez
voltarea științei agricole. Avem
astăzi la dispoziția noastră
soiuri, hibrizi, rase de animale
precum și tehnologii care ne
permit obținerea de recolte re
cord In orice condiții de climă
și sol.
Sporurile de producție și efi
ciență obținute în multe uni
tăți. chiar in condițiile mai puțin
favorabile ale anului trecut, au
demonstrat rezervele mari de
care dispunem pentru creșterea
producției agricole,
Analizind
cu responsabilitate comunistă
munca desfășurată și rezultatele
obținute anul trecut, a arătat
vorbitorul, trebuie să spunem
că ele nu sint pe măsura posi

bilităților de care dispune agri
cultura de stat.
Nerealizarea
prevederilor de plan la unele
produse se datorește în princi
pal insuficientei noastre preo
cupări, a celor din conducerea
departamentului. a trusturilor
județene, a conducerii șf cadre
lor tehnice din unități, care nu
au acționat cu perseverență și
răspunderea necesară pentru
intărirea ordinii ș, disciplinei,
pentru respectarea întocmai a
tehnologiilor stabilite și efec
tuarea tuturor lucrărilor la timp
și de calitate.
Am tras toate Învățămintele
care se impun, atit din rezulta
tele bune obținute, dar mai ales
din lipsurile manifestate in ac
tivitatea noastră, și ne angajăm
ferm să luăm toate măsurile
pentru ca aceste neajunsuri să
nu se mai repete,
Baza recoltelor din acest an
s-a pus încă din toamna trecu
tă. acțiunile întreprinse finalizindu-se la un nivel calitativ
superior. Starea de vegetație a
culturilor
este bună și cu o
densitate corespunzătoare, lu
crările de pregătire a terenuri
lor,
semănatul se desfășoară
din plin, urmărindu-se respec
tarea prevederilor din progra
mele aprobate.
In
condițiile acestui
an,
obiectivul prioritar pe care ni-1
propunem este realizarea și de
pășirea producțtei planificate
de cereale boabe, pentru a re
cupera o bună parte din nerealizăriie
anului trecut, iar ia
porumb boabe ne propunem să
Obținem, pe intreaga suprafață
cultivată in terenuri irigate, o
producție de cel puțin 10 tone
la hectar.
în sectorul creșterii anima
lelor, situăm pe primul plan
folosirea judicioasă a tuturor
resurselor furajere, gospodări
rea cu grijă a acestora și înlă
turarea risipei sub orice formă.
Acționăm
pentru perfecțio
narea organizării muncii și
aplicarea cu mai multă’ fermi
tate , a principiilor acordului
global in agricultura de stat,
asigurind o utilizare mai com
plexă a forței de muncă și. pe
această bază, o sporire substan

țială a productivității muncii
și o puternică cointeresare ma
terială.
Retribuirea in acord global
nelimitat, participarea la bene
ficii și acordarea altor stimu
lente. ca efect direct ai produc
ție: fizice și al executării lucră
rilor tehnologice, vor contribui
nemijlocit la sporirea eficienței
economice pe fiecare produs și
pe ansamblul unităților. Se
realizează. totodată, o impor
tantă raționalizare a persona
lului muncitor, care va permite
fiecărei unități o selecție rigu
roasă a mecanizatorilor și mun
citorilor. cu o temeinică pregă
tire profesională, cu experiență
și rezultate bune in producție.
Pe linia introducerii unei dis
cipline severe in gospodărirea
cheltuielilor materiale și bă
nești și folosirea in mai mare
măsură a fondurilor proprii, in
finanțarea
producției.
noile
principii de acordare a avansu
rilor bănești, și a creditelor m
agricultură sint de natură să
pună ordine in administrarea
fondurilor, să contribuie nemij
locit ia creșterea efectivă a
producției vegetale și animale,
să stimuleze preocuparea unită
ților agricole vizind. in confor
mitate cu principiile autoconducerii și autogestiunii finan
ciare. acoperirea / din veniturile
proprii a cheltuielilor de pro
ducție și obținerea de beneficii.
Oamenii muncii din agricul
tura de stat, in frunte cu co
muniștii — a arătat vorbitorul —
iși exprimă profunda ior recu
noștință și dau o înaltă apre
ciere neobositei activități des
fășurate de secretarul gene
ral al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru edi
ficarea uhei lumi a păcii, a
echității și dreptății.
In încheiere, vorbitorul a dat
expresie hotăririi tuturor oa
menilor muncii din agricultura
de stat de a-și
dărui
fără
preget intreaga lor capacitate
și putere de muncă, de a face
totul pentru ca rezultatele anu
lui 1986 să
confirme deplina
lor responsabilitate comunistă
în înfăptuirea exemplară a sar
cinilor încredințate.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU CONSTANTIN
Mult
Iubite
și
stimate
energetice pentru o putere echi
tovarășe
secretar
jencral
valentă cu jumătate din puterea
Nicolae Ceaușescu,
actualei etape a țării, vorbito
rul și-a exprimat convingerea
Mult stimată tovarășă Elena
că. prin măsurile politico-orgaCeaușescu,
nizatorice stabilite, prin mobi
Stimați tovarăși,
lizarea exemplară a întregului
potențial 'material și uman,
Plenara Comitetului Centra!
această sarcină de mare răs
la care participăm astăzi anali
zează, cu înaltă exigență și răs
pundere va fi realizată la ter
men și in condiții de cea mai
pundere pentru prezentul și
viitorul țării, modul in care s a
tnaltă calitate.
acționat
pentru
îndeplinirea
Analizind cu exigență rezul
planului pe anul 1985, activita
tatele obținute, trebuie să ară
tea politico-organizalorieâ coptam că realizările de pina acum
«aerată înfăptuirii neabătute a
nu sint de natură sa ne mulțu
orientărilor și indicații-ior secre
mească. au se situează la nive
tarului general al partidului noss
lul cerințelor și ai posibilități
tru, tovarășul Nicolae- Ceaușescu,
lor pe care le avem, fntirzierea
« hotăririlor celui de-al XIII-lea
livrării unor produse solicitate
Congres al partidului.
de economia națională, fiabili
tatea încă scăzută a unor uti
Puternic mobilizați de în
laje, depășirea costurilor de fa
demnurile și indicațiile date de
bricație sint consecințe ale sti
secretarul general al partidului
lului uneori defectuos de muncu prilejul vizitelor de lucru in
câ al organelor de conducere
intreprinderea noastră, care au
la nivelul întreprinderii, ale neconstituit temelia unor cuprin
respectării disciplinei tehnolozătoare programe de -acțiune
rodnică, oamenii muncii de la . gice și a muncii, ale folosirii
întreprinderea de mașini grele
incă
a unor
șub capacitate
București au încheiat anul 1985
mașini și utițaje, inclusiv a
eu depășiri la principalii indica
torței de muncă. Eliminarea
acestor neajunsuri, a cauzelor
tori de pian — 7.6 la șută la
producția netă, 10.8 la su’ă la
care le-au determinat consti
export, 6.7 la sută la investiții,
tuie in prezent preocupări ma
1,4 la sută la producția-marfă
jore ale organizațiilor de partid,
vindută și Încasată.
ale consiliului oamenilor mun
cii, conștienți fiind că numai
, Ca urmare a amplului proces
prlntr-o organizare mâi bună a
de înnoire a fabricației in în
producției și a muncii, prin
treprinderea noastră, in anul
aplicarea cu fermitate a princi
1985 au fost asimilate și intro
piilor noului mecanism econo
duse in fabricație 28 de produse
mico-financiar. ale autogestiu
noi, cu parametri tehnico-funenii și autoconducerii muncito
ționali
comparabili eu cei
rești, prin întărirea continuă a
realizați pe plan mondial. Au
răspunderii fiecărui om al
fost, totodată, extinse și aplica
muncii putem realiza in con
te noi tehnologii, care au dus la
diții de calitate și eficiență spo
obținerea unor economii de 520
rită sarcinile ce ne revin.
de ‘one de metal, 25 de mii de
MWh
energie
electrică
și
Vă rog să-mi permiteți să
1 315 tone de combustibil con
dau expresie adeziunii depline
vențional.
și unanime a tuturor oamenilor
muncii care-și desfășoară acti
Planul pe acest an. ca de alt
vitatea in întreprinderea de
fel pe intreg cincinalul, stabi
mașini grele București — mă
lește însemnate sporuri de pro
reață ctitorie a epocii pe care cu
ducție la toate tipurile de uti
legitimă mindrie patriotică o nu
laje aflate in fabricația uzinei.
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu1'
Prin eforturile întregului nos
— la noua și strălucita inițiati
tru colectiv, sub directa îndru
vă de pace a României socialiste,
mare a comitetului municipal
cuprinsă in Declarația-Apel a
de partid, am îndeplinit planul
Frontului Democrației și Unită
pe primul trimestru din acest
ții Socialiste, față de activita
an Ia principalii Indicatori.
tea neobosită pe care o desfă
vrind peste prevederi 240 tone
șoară secretarul general al
de oțel aliat și inalt aliat. 210
partidului in slujba salvgardă
tone de utilaj metalurgic și 250
rii păpii. a înfăptuirii dezarmă
de tone de piese forjate și tur
rii. și in primul rind a dezar
nate grele.
mării nucleare, pentru triumful
în prezent, acționăm susținut
rațiunii in relațiile internațio
In direcția realizării măsurilor
nale,
pentru soluționarea pe
cuprinse în programul de mo
cale pașnică a complexelor
dernizare a
unității.
care,
problema ale lumii de azi. pen
elaborat
potrivit
indicațiilor
tru eliminarea conflictelor mi
directe ale secretarului ge
litare între state și apărarea
neral al partidului, tovarăș 1!
■dreptului sacru al umanității, al
Nicolae Ceaușeăcu. urmează să
popoarelor
la viață, la existență
asigure dublarea productivități
liberă și demnă.
muncii in actualul cincinal. în
materializarea acestui impor
Pșntru cinstirea prin fapte de
tam program beneficiem de
muncă a gloriosului jubileu al
sprijinul specialiștilor din insti
partidului, colectivul nostru se
tutele de cercetare .și din Invăangajează să livreze, In avans
țămintul superior, al Comisiei
față de contracte, presa de
centrale de modernizare, condu
1 250 de tone pentru întreprin
să cu inaltâ competență științi
derea de utilaj petrolier Tîrgofică de tovarășa academician
viște, precum si mașinile de
doctor inginer Elena Ceaușescu,
ruluit și calibrat pentru tinia
ilustru om politic, savant de re
de laminte țevi de la Combina
nume mondial, pentru care ii
tul siderurgic Galati.
exprimăm și cu acest prilej
Adresîndu-vă, incă o dată,
respectuoase mulțumiri.
cele mai calde mulțumiri, mult
întreprinderii noastre ii re
iubite și stimate tovarășe secre
vin. cu deosebire In această pe
tar general, pentru grija perma
rioadă. sarcini sporite In ce pri
nentă și atenția deosebită pe
vește înfăptuirea unor programe -care le acordați dezvoltării în
de mare importanță pentru eco
treprinderii noastre, ca și în
nomia națională in domeniul
tregii Capitale, vă încredințăm
energetic, petrolier și al chi
că vom munci cu toate forței
miei. Raportăm plenarei că am
pentru a ne îndeplini sarcinile
trecut ta indeplinirea indicației
ce ne revin in acest an și anga
secretarului general al partidu
jamentele asumate în întrecerea
lui de a organiza Unit de fa
socialistă, pentru a fi Ia înălți
bricație pentru ansamble spe
mea răspunderilor sporite ce ne
cifice, arp devansat punerea în
revin, confirmînd prin fapte
funcțiune a unor capacități de
atașamentul
nostru profund
producție, creînd astfel condiții
fată de întreaga politică inter
pentru realizarea în acest an a
nă și externă a partidului și
utilajelor energetice insumind
statului, dragostea nețărmurită
o putere de peste 1 400 de MW.
pe care o purtăm celui care ne
Arâtind apoi că, în acest cin
conduce cu clarviziune pe
cinal. întreprinderii Ii revine
drumul luminos al comunismu
sarcina de a realiza utilaje lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
NICULINA MORARU
Mult stimate tovarășe secretar . politico-educative, vom realiz
general,
și in continuare, in mod ritmic
lună de lună, sarcinile ce nc
Mult iubită și stimată tovarășă
revin in industrie. Și in dome
Elena Ceaușescu.
niu) investițiilor, unde planul
Stiinati tovarăși,
pe primul trimestru a fost în
Plenara Comitetului Central
deplinit in proporție de 103 la
șută, sintem ferm hotăriți să
se desfășoară in condițiile in
întărim și mai mult ordinea și
care iniregu. nostru popor, răsdisciplina, să promovăm me
punzind inflăcărateior dumnea
voastră chemări, mult stimate
tode
noi
de
lucru
in
tovarășe secretar general, se
vederea creșterii productivității
află angajat cu toate torțele in
muncii, concomitent cu Îmbu
activitatea consacrată indeplininătățirea calității lucrărilor.
rii exemplare a planului pe
O susținută activitate organi
acest an, primul din cei de-al
zatorică și politico-educati vă
8-lea cincinal, a hotăririlor Con
desfășurăm in această perioadă
gresului al XIII-lea al partidu
și in agricultură, pentru antre
lui.
narea mecanizatorilor, a tuturor
Urmind Înălțătorul exemplu
locuitorilor de la sate la efec
de nemărginită dragoste de pa
tuarea în cele mai bune condi
trie și cutezanță revoluționară
ții a insămînțărilor de primă
al secretarului general al partidu
vară și a celorlalte lucrări de
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sezon. Biroul comitetului jude
comuniștii, toți oamenii muncii
țean de partid, a tras maximum
din județul Vrancea, asemenea
de învățăminte din deficiențele
intregului popor, sint ferm ho
care s-au manifestat anul tre
tărî ți să cinstească prin noi fap
cut în agricultura județului
te de muncă și realizări deose
nostru și a acționat cu mai
bite glorioasa aniversare a 65
multă răspundere pentru pregă
de ani de la făurirea Partidului
tirea campaniei de primăvară,
Comunist Român.
pentru buna organizare a mun
Subliniind
că documentele
cii și desfășurarea susținută a
supuse dezbaterii plenarei vor
lucrărilor agricole. In
aceste
determina creșterea și mai pu
zile insămințăm pe ultimele
ternică a forței și capacității
suprafețe culturile din prima
organizatorice și politico-educa
epocă, am trecut cu toate for
tive a partidului nostru, a rolu
țele la insămintarea florii-soalui său de conducător in socie
relui. precum și la pregătirea
tate. vorbitoarea a evidențiat, in
terenului pentru semănatul po
continuare, preocupările comi
rumbului și al celorlalte culturi.
tetului județean de partid pen
De asemenea, am încheiat pre
tru a imprima in activitatea
gătirile în sistemele de irigații
tuturor organizațiilor de partid
mai vechi și. în prezent, acțio
un stil de muncă revoluționar,
năm cu importante forțe la
a Întări spiritul de ordine și
amenajarea de noi suprafețe. In
disciplină, răspunderea fiecărui
zootehnie, deși ne confruntăm cu
comunist In îndeplinirea neabă
o serie de greutăți in asigurarea
tută a sarcinilor încredințate.
furajelor. acționăm
energic
Prevederile cincinalului 1981—
pentru intărirea ordinii, disci
1985 — a arătat apoi vorbi
plinei, pentru realizarea inte
toarea — au fost realizate in
grală a prevederilor programe
județul Vrancea cu 45 de zile
lor speciale, atit in unitățile so
mai devreme, iar sarcinile de
cialiste cit și în gospodăriile
pian pe anul 1985 au fost înde
populației. în vederea sporirii
plinite in proporție de 100,5 la
contribuției la fondul centrali
sută la producția-marfă indus
zat al statului, concomitent cu
trială. 109,7 la sută la export și
asigurarea unei bune autoapro101 ia sută la investiții. Conco
vizionări.
mitent. au fost obținute însem
Asemenea intregului popor, co
nate economii ia cheltuielile
muniștii, toți oamenii muncii
materiale și de producție, ceea
din Vrancea — a relevat apoi
ce a asigurat depășirea produc
vorbitoarea — dau o inaltă ației nete și a beneficiilor plani
preciere
remarcabilei și neobo
ficate.
sitei
activități a
secretarului
Pș trimestrul I din acest an,
general ai partidului, tovarășul
planul a fost îndeplinit in pro
Nicolae Ceaușescu, desfășurată
porție de 100.2 la sută la pro
pe plan internațional, activita
ducția-marfă industrială, de
te care reflectă in mod strălu
100,5 la sută la producția netă
cit legătura indisolubilă dintre
și de 100,5 la sută la export,
telurile constructive ale politi
întregul spor de producție a
cii interne și inalta răspundere
fost obținut pe seama creșterii
pentru asigurarea condițiilor
productivității muncii, care a
externe de liniște și securitate,
fost cij circa 18 la sută mai
înțelegere și cooperare necesare
mare decit in perioada cores
implinirii mărețelor programe
punzătoare a anului trecut. Aș
de
edificare socialistă a patriei.
dori, totuși, să arăt că aceste
Tezele privind evoluția situa
rezultate nu ne mulțumesc pe
ției internaționale, formulate de
deplin, intrucit ele nu reflectă
dumneavoastră, mult
stimate
îndeajuns puternicul potențial
tovarășe secretar general, s-au
tehnic Si de creație de care dis
concretizat
întotdeauna
in
ac
pun unitățile economice din ju
țiuni practice, constructive, care
deț.
au fost primite cu satisfacție și
După ce s-a referit la progra
profundă considerație pe toate
mele de măsuri stabilite m în
meridianele lumii. Sintem min
treprinderi pentru organizarea și
dri că România se numără
modernizarea proceselor de pro
printre coautorii rezoluției Or
ducție și la eficiența ce se
ganizației Națiunilor Unite, de
scontează prin aplicarea lor. in
a proclama anul 1986 ca An
continuare vorbitoarea a spus :
Internațional al Păcii, care, așa
In fiecare unitate urmărim sta
cum ați subliniat dumneavoas
bilirea de noi măsuri care să
tră in magistrala cuviniare Ia
asigure promovarea tot mai
recenta plenară a Consiliului
rapidă a progresului tehnic,
Frontului Democrației și Uni
aplicarea operativă in practică
tății Socialiste, trebuie să mar
a celor mai noi cuceriri ale ști
cheze un inceput. nou spre cola
inței și tehnicii, innoirea și ri
borare. înțelegere și pace.
dicarea continuă a calității pro
Ne angajăm să nu precupe
duselor. valorificarea superioară
țim nici un efort, să muncim cu
a materiilor prime și reducerea
abnegație și dăruire — a arătat
continuă a consumurilor mate
in încheiere vorbitoarea — pen
riale de energie și combustibil.
tru a ne spori contribuția la
Prin aplicarea fermă a noilor
înfăptuirea minunatelor obiec
reglementări privind retribuirea
tive stabilite de Congresul al
in acord global și direct, prin
XlIIUea al partidului, de dez
intărirea ordinii și disciplinei,
voltare multilaterală a patriei
a răspunderii fiecărui om al
muncii, prin intensificarea în
și ridicarea continuă a bună
tregii activități organizatorice și
stării întregului nostru popor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIRCEA DRĂGULIN
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Măsurile ce urmează a fi a-'
doptate de plenară demonstrea
ză o dată mai mult preocuparea
permanentă a partidului nos
tru. contribuția decisivă a secre
tarului său general. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la anali
zarea profund științifică a fe
nomenelor politice. economice
și sociale, la stabilirea căilor si
direcțiilor de acțiune in vede
rea modernizării in ritm susți
nut a tuturor structurilor socie
tății noastre socialiste. accen
tuării laturilor calitative ale În
tregului proces de dezvoltare a
economiei naționale.
In actuala etapă, un rol deo
sebit revine cercetării științi
fice. care, mai mult ca nicioda
tă, are sarcina de a spriiini in
dustria. prin tehnologii dc fabri
cație si echipament tehnologic
corespunzător.- pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a
prevederilor programelor adop
tate de partid privind dezvol
tarea bazei energetice, redu
cerea consumurilor specifice de
energie și materiale, creșterea
nivelului tehnic calitativ al pro
duselor. sporirea mai accentuată
a productivității muncii.
In realizarea acestor sarcini
de o deosebită importantă pen
tru dezvoltarea economiei noas
tre. beneficiem de coordonarea
și îndrumarea nemijlocită a
Consiliului National al Științei
și Invătămîntului. tn fruntea
căruia se află personalitatea
strălucită a savantului de re
nume mondial, tovarășa acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu, a cărei prestigioasă
operă si activitate reprezintă,
pentru noi toti, cei ce lucrăm in
domeniul cercetării, un insuflețitor exemplu in realizarea sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al
partidului. Sintem. totodată,
mindri că tovarășa Elena
Ceaușescu conduce cu demnita
te și eficientă Comitetul Na
tional Român „Oamenii de ști
ință si pacea".
tn continuare, vorbitorul s-a
referit la contribuția institutului

pe care-1 conduce la moderni
zarea sectoarelor calde ale eco
nomiei. Astfel, la întreprinde
rea ..23 August", unde activita
tea sectoarelor calde a fost cri
ticată cu deosebită severitate de
dumneavoastră in 1984. am
realizat. împreună cu specia
liștii întreprinderii.
concepția
tehnologică, proiectind in para
lel cu execuția fluxului insta
lațiile si tehnologiile. Totodată,
am acționat pentru extinderea
rezultatelor bune obținute la în
treprinderea „23 August" si la
celelalte turnătorii, cum sint
cele de la întreprinderea de
pompe București, intreprinderea
de mașini agricole „Semănătoa
rea", întreprinderea- de mașini
grele București. întreprinde
rea „1 Mai" Ploiești și altele,
iar in ultimul timp la Între
prinderea de osii și boghiuri
Balș. De asemenea, am extins
preocuparea in direcția dotării
cuptoarelor din forjă și trata
mente termice cu arzătoare re
generative, fiind in prezent in
funcțiune astfel de cuptoare la
întreprinderea de mașini gre
le
București,
intreprinderea
„23
August",
întreprinderea
„Vulcan" București, precum și
la alte Întreprinderi.
Pentru a răspunde sarcinii
privind reducerea consumurilor
specifice de energie și materia
le, împreună cu specialiștii de
la întreprinderea de autocami
oane Brașov și întreprinderea
metalurgică Reghin, a fost omo
logat un procedeu de elaborare
a fontei cu grafit nodular
direct din fier vechi selecționat,
fără a mai fi necesară reali
zarea fontei de inaltă puritate,
ceea ce duce la evitarea retopi
rii unei cantități de circa 20 mii
tone pe an.
Cu toate că avem unele reali
zări bune, doresc să raportez
plenarei Comitetului Central al
partidului, în spiritul exigenței
revoluționare, așa cum ne cereți
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, că nu
sintem mulțumiți de modul în
care am acționat in anul 1985
pentru rezolvarea unor proble
me, cum sint calitatea utilaje-

(Continuare în pag. a V-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL Al PARTIDUIIJI COMCNIST ROMÂN In legătură cu vizita oficială de prietenie
Din cuvintul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. a IV-a)
lor și instalațiilor pentru sec
toarele calde, asigurarea mate
rialelor pentru turnătorii, creș
terea gradului de mecanizare și
automatizare in scopul sporirii
mai accentuate a productivității
muncii.
Analiza în cadrul organelor
de partid și a organelor de con
ducere colectivă, intr-un climat
de exigență și responsabilitate
revoluționară a acestor defi
ciențe, a scos în evidență fap
tul că majoritatea lipsurilor
șînt legate de stilul și metodele
noastre de muncă, de formalis
mul unor cercetători și proiectanți, de neînțelegerea deplină
a faptului că activitatea de cer
cetare nu constituie un scop in
sine, fiind necesară o aplicare
concretă, operativă și eficientă
în producție.
Principala noastră sarcină de
partid — a spus în continuare
vorbitorul — o constituie inten
sificarea activității de moderni
zare tehnologică a sectoarelor
calde, pentru a contribui direct,
concret, la asigurarea condiții
lor tehnice și organizatorice ne
cesare reducerii normelor de
consum și creșterii productivi
tății muncii potrivit sarcinilor
stabilite pentru acest cincinal.
Pentru a răspunde acestei sar

cini, am acționat și acționăm
in continuare prin extinderea
preocupărilor de cercetare și
experimentare in institut a
unor noi tehnologii și instalații.
îmi îndeplinesc o datorie de
onoare — a relevat apoi vorbi
torul — de a exprima, in numele
tuturor oamenilor muncii din
institutul nostru, unanima ade
ziune la întreaga politică in
ternă și externă a partidului și
statului, al
cărui strălucit
promotor sinteți dumneavoasstră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai
iubit al națiunii noastre socia
liste, care, cu eroism și abnega
ție revoluționară nețărmurită,
vă consacrați întreaga viață și
activitate slujirii intereselor
fundamentale ale poporului,
măreței opere de edificare a
socialismului și comunismului
pe pămîntul scump al patriei.
Oamenii muncii din institutul
nostru susțin cu întreaga lor
ființă, ca și întregul nostru po
por, inițiativele, propunerile și
demersurile dumneavoastră tie
amplu răsunet internațional, vi
brantele apeluri pe care le-ați
adresat oamenilor de stat, po
poarelor de pretutindeni pentru
apărarea și afirmarea dreptului
suprem la pace, la viață, la
existență demnă și liberă a tu
turor națiunilor.
,

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE OPREA
Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Lucrările plenarei au loc în
condițiile în care întregul popor
Intimpină aniversarea a 65 de
ani de la făurirea partidului
nostru comunist cu noi și re
marcabile realizări în onera de
edificare a noii societăți —
operă de o amploare și o cute
zanță fără precedent, prefigu
rată de Programul partidului,
de documentele celui de-al
XIII-lea Congres al P.C.R.
Activitatea pe pian extern a
partidului și statului nostru în
anul 1985, cînd s-au împlinit

20 de ani de la Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, deschizătorul epocii
celei mai fertile din istoria
partidului și a dezvoltării țării,
s-a caracterizat prin dinamis
mul și principialitatea impri
mate statornic de puternica
personalitate
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu — eminent
om politic și de stat, militant
de seamă al mișcării comuniste
și muncitorești internaționale.
Faptul că România este astăzi
o prezență remarcabilă în co
merțul mondial, că mărfurile
sale au pătruns intr-un mare
număr de țări, că varietatea
acestor mărfuri pune in evi
dență un potențial industrial
cu o largă deschidere si o înal
tă tehnicitate se datoreste poli
ticii consecvente a partidului

nostru de dezvoltare și moder
nizare a industriei, a tuturor
ramurilor economiei naționale.
Efortul României de a se în
scrie efectiv și plenar în
circuitul mondial de valori ma
teriale exprimă, totodată, voca
ția poporului nostru de largă
și fructuoasă colaborare cu toa
te popoarele lumii, vocație ce
își găsește o strălucită întru
chipare în politica de pace a
partidului și statului.
România dorește pacea și
colaborarea cu toate popoarele
lumii. Această voință — limpe
de și ferm afirmată de pre
ședintele tării — este dovedită
zi de zi și prin cooperarea con
structivă și reciproc avantajoa
să la care s-a angajat cu nu
meroase alte țări ale lumii.
Evoluția
vieții internaționale,
evenimentele
care au loc în
lume confirmă pe deplin juste
țea aprecierilor și concluziilor
cuprinse în documentele Con
gresului al XIII-lea, în expu
nerile și cuvîntările tovarășului
secretar general. In anul 1985
au continuat acțiunile de lărgi
re a activității de cooperare
economică, tehnică și științifică
ale tării noastre cu toate sta
tele socialiste, cu țările in curs
de dezvoltare, cu celelalte state
al® lumii, pe baza principiilor
generale care stau la temelia
politicii externe a partidului și
statului nostru, promovate cu
consecventă de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ca urmare a activității des
fășurate în domeniul comerțului
exterior, și în anul 1985 s-a
realizat un sold excedentar al
balanței comerciale. Cu toate
acestea participarea tării noas
tre la circuitul economic mon
dial nu s-a situat în anul 1985
la nivelul potențialului econo
mic de care dispunem, al capa
cității de creație tehnico-științifică a poporului
nostru, a!
prestigiului și cadrului .politic
deosebit de favorabil tării noas
tre. creat prin activitatea inter
națională desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului.
In derularea comerțului exte
rior au apărut o serie de defi
ciențe care puteau fi prevenite
printr-o muncă mai bine orga
nizată, prin mai multă răspun
dere la nivelul întreprinderilor

și al ministerelor în cauză.
După ce a prezentat o serie de
aspecte ale activității in acest
domeniu, vorbitorul a arătat :
Neadap tarea rapidă a producției
la cerințele pieței externe a
condus la nerealizarea exportu
lui la nivelul stabilit la unele
produse ale industriei construc
țiilor de mașini, industriei de
prelucrare a lemnului și indus
triei ușoare. De asemenea, nu
s-a folosit corespunzător parti
ciparea țării noastre la licita
țiile internaționale, ca una din
căile tot mai utilizate pentru
obținerea de contracte ferme pe
piața internațională. Nu am ac
ționat suficient pentru creș
terea gradului de valorificare a
mărfurilor exportate, astfel că,
în condițiile conjuncturii nefa
vorabile pe piața internațională,
prețurile externe obținute la
unele produse din industriile
metalurgic^, chimică, a materia
lelor de construcții și altele au
asigurat un aport valutar redus.
In continuare, vorbitorul a
spus : în vederea eliminării de
ficiențelor care s-au manifestat
in domeniul comerțului exterior
și creării condițiilor pentru rea
lizarea planului de export pe
1986, va trebui ca toți cei care
lucrăm in acest domeniu de
mare importanță pentru econo
mia națională să acționăm cu
hotărire pentru intensificarea
prospectării piețelor externe și
a negocierilor cu partenerii ex
terni, pentru îmbunătățirea par
ticipării la licitații internaționa
le. Se impune să perfecționăm
și să intensificăm acțiunea de
prospectare și lărgire a piețelor
externe, pentru finalizarea tra
tativelor și materializarea în
contracte externe a cererilor de
ofertă existente, pentru reali
zarea integrală'a programelor
de contracte stabilite. Un ac
cent deosebit vom pune pe
încheierea de contracte de
lungă durată, care să asigure
o mai mare stabilitate relațiilor
comerciale, pe derularea opera
tivă și integrală a contractelor
de export. Avem în vedere, în
principal, asigurarea, pe termen
lung, cu resurse energetice,
materii prime și materiale de
bază și alte produse de interes
economic pentru țara noastră.
Vom continua și vom intensifica
acțiunile pe linia lărgirii coope
rării economice și tehnice cu

țările socialiste, in
cadrul
C.A.E.R., precum și colaborarea
bilaterală potrivit acordurilor
încheiate de țara noastră.
Transpunind in viață indica
țiile dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe secretar ge
neral, vom urmări in perma
nență realizarea produselor des
tinate exportului pe zone geo
grafice și țări, de la proiectare,
pregătire tehnologică, aprovizio
nare și execuție pină la expe
dierea acestora și încasarea
contravalorii de la partenerii
externi, fiind in acest sens pu
ternic stimulați de recentele
măsuri privind perfecționarea
mecanismului economico-financiar. Totodată, vom acorda o
atenție deosebită punerii in va
loare a rezultatelor obținute
prin aplicarea măsurilor în
scrise in programele speciale
pe diverse domenii ale econo
miei. in vederea ridicării nive
lului tehnic și calitativ al pro
ducției de export, valorificării
superioare a materiilor prime
și materialelor, creșterii efici
enței activității de comerț exte
rior.
In scopul sporirii încasărilor
valutare, reducerii cursurilor de
revenire ale produselor exporta
te, acoperirii integrale a chel
tuielilor și creșterii aportului
valutar, vom face totul pentru
sporirea competitivității produ
selor noastre și, totodată, vom
analiza toate produsele cu aport
valutar necorespunzător, stabi
lind măsuri pentru reducerea
cheltuielilor materiale sau în
locuirea acestora cu alte pro
duse eficiente la export. Vom
urmări realizarea integrală a
acțiunilor de cooperare econo
mică și tehnică prevăzute în
plan.
în numele tuturor celor care
muncesc în domeniul comerțu
lui exterior, vă asigurăm, to
varășe secretar general, că nu
ne vom cruța forțele pentru
transpunerea în viață a tuturor
indicațiilor și orientărilor pe
care ni le-ați dat în vederea
realizării exemplare a sarcinilor
de export pe acest an și pe
cincinalul în curs, creșterii vo
lumului și eficienței participării
României socialiste la diviziu
nea internațională a muncii.
In acest an, Anul Internațio
nal al Păcii, România s-a anga

jat cu toată vigoarea și în
strinsă conlucrare cu alte țări,
cu forțele democratice înaintate
de pretutindeni, in lupta gene
rală a popoarelor, pentru a de
termina o cotitură radicală in
evoluția vieții internaționale.
De unanimă aprobare și sprijin
deplin in rîndurile comuniștilor,
ale întregului popor român, de
un larg ecou pe plan interna
țional se bucură inițiativele
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. privind elaborarea și adop
tarea unui program complex de
dezarmare generală, avind in
centrul său eliminarea tuturor
arsenalelor nucleare.
Alături de realizarea altor
măsuri de întărire a securității
popoarelor.
infăptuirea unui
asemenea program cuprinzător
ar avea o importanță covirșitoare pentru eliberarea ome
nirii de pericolul unui război
nuclear pustiitor, pentru edifi
carea unei lumi ai păcii, inde
pendenței și colaborării.
fără
arme și războaie. Asemenea tu
turor comuniștilor, a întregului
nostru
popor.
îmi
exprim
totala adeziune față de noi
le
inițiative
de
pace și
dezarmare
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușesctf. față de
politica externă a partidului și
statului nostru.
în încheiere, exprimindu-și
acordul deplin față de docu
mentele plenarei, vorbitorul
a spus : Mă alătur anga
jamentului
organizațiilor de
partid din toate ramurile si
sectoarele economiei naționale,
al milioanelor de oameni ai
muncii din patria noastră libe
ră și prosperă, a căror energie
creatoare va fi permanent
mobilizată în spiritul orientă
rilor și indicațiilor dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
a acționa cu fermitate revolu
ționară și devoțiune patriotică
pentru realizarea în cele mal
bune condiții a sarcinilor eco
nomice pe anul în curs și pe
întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor
noii etape de înflorire multila
terală a României socialiste
prefigurată de istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea
aU partidului.

Subliniind că lucrările plenarei
au -loc în perioada premergătoare
unui eveniment de mare însemnă
tate și cu profunde semnificații
în viața țârii — împlinirea a șase
decenii și jumătate de glorioasă
existență a Partidului
Comunist
Român — participant^ Ia dezba
teri au adus un fierbinte si înăl
țător
omagiu
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, dirz revoluțio
nar, patriot înflăcărat, care, din
cei mai tineri ani ai vieții, și-a le
gat numele de toate marile mo
mente și bătălii ale partidului, și-a
consacrat intreaga activitate luptei
împotriva exploatării și asupririi,
pentru libertate și dreptate socială,
pentru implinirea nobilelor idea
luri de pace, progres și bunăstare
ale poporului nostru, pentru fău
rirea noului destin al României.
Plenara a relevat rolul hotăritor
al tovarășului Nicolae Ceausescu
în perfecționarea organizării și
conducerii tuturor domeniilor vieții
economico-sociale. fundamentarea
si înfăptuirea marilor obiective ale
dezvoltării României. în edificarea
cu succes a socialismului si comunismului pe pămintul patriei.
Participants la dezbateri au
subliniat, totodată, aportul de
mare însemnătate al tovarășei
Elena Ceaușescu la stab'lirea
în viață a
și transpunerea
obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, la avîntul
neîntrerupt al cercetării științifice
și aplicarea largă în producție a
rezultatelor acesteia, la înflorirea
continuă a invățămîntului si cul
turii românești, la progresul pa
triei noastre.
în mod unanim, vorbitorii au dat
o înaltă apreciere
contribuției
inestimabil^ a tovarășului
Nicolae deaușescu la soluționarea
constructivă a problemelor com

Acționînd stăruitor pentru a
transpune în viață indicațiile și
orientările date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de
plan la fiecare sortiment, nu
meroase colective muncitorești din
industria județului Mureș au ob
ținut noi și importante succese in
întimpinarea gloriosului jubîleu_ al
aniversării a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român.
Astfel, ca rezultat al măririi' in
dicelui de utilizare a mașinilor și
' utilajelor și creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, chimiștii, electroniștii, constructorii
de mașini din 16 întreprinderi in
dustriale au realizat, în perioada
care a trecut din acest an. în plus
față de sarcinile de plan, nu
meroase produse utile economiei
naționale, intre care produse ale
industriei electronice, electrotehni
ce și de mecanică fină. 5.8 mașini
automate de țesut, 8 260 tone amo

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
sala
rnică): Iubirile de-o viață —
17,30;
(sala Atelier); Fata din Andros — 18
© Filarmonica
„George
Enescu**
(15 68 75,
sala Studio):
„Treptele
afirmării artistice". Daniela
OalăSturzinger — harpă, Wiliam
Sturzinger — violă —
17,30:
(Ateneul
Român): Concert vocal-simfonic. Di
rijor: Mircea Basarab. Solistă: Dagmar Baloghova — pian (R.S. Ceho
slovacă — 19
• Opera Română (13 18 57):
Fran

i

niac de sinteză. 10 631 tone îngră
șăminte chimice, 1 725 tone carbid,
3 921 metri, cubi prefabricate din
beton, confecții textile și altele.
(Gheorghe Giurgiu, coresponden
tul „Scinteii").

ARGEȘ ;
Producție suplimentară
cu consumuri reduse
In cinstea celei de-a 65Ja ani
versări a creării Partidului Comu
nist Român, colectivele de oameni
ai muncii din județul Argeș au
realizat, în primul trimestru al
anului, peste prevederile planului.
542 autoturisme „Dacia". 1 500 tone
polietilenă. 2 400 metri cubi che
restea, importante cantități de căr
bune, țiței și altele. Un succes
deosebit, obținut in condițiile creș
terii productivității muncii și a re
ducerii consumurilor de materii
prime, materiale, energie electrică
și combustibil. Printre colectivele
fruntașe se numără cele de la
Combinatul petrochimic
Pitești,
întreprinderile
de autoturisme

cesca da Riminl, Bufonul, Nuntă
însingerată — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11): Con
tesa Maritza — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
O, ce zile frumoase! — 18,30; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): O zi
de
odihnă — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Atenție, se filmează — 19,30
© Teatrul de comedie
(16 64 60):
Pețitoarea — 17,30
• Teatrul „Nottara** (59 31 03,
sala
Magheru): Pădurea — 17,30;
(s^la
Studio): Sentimente și naftalină —
18
<

ședintele Republicii Populare Mo
zambic, Samora Moises Machel, îm
preună cu tovarășa Grața Machel, a
fost aminată pentru o dată ce va li
convenită ulterior.

Vizita delegației parlamentare din Republica Turcia
Deiegația parlamentară turcă, con
dusă de N’ecmettir. Karaduman. pre
ședintele Marii Adunări Naționale a
Republicii Turcia, a avut miercuri
intilniri separate cu ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Vasile Pungan,
si cu ministrul afacerilor externe. Ilie
Văduva.
In cadrul convorbirilor au fost abordate. in principal, probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor economi
ce bilaterale, posibilitățile si căile
menite să conducă la extinderea și
diversificarea acestor relații, la lăr
girea schimburilor comerciale dintre
cele două țări.
S-a procedat, de asemenea, la un

schimb de păreri cu privire Ja une
le probleme actuale ale vieții poli
tice internaționale, relevindu-se im
portanta colaborării dintre România
si Turcia in vederea promovării unui
climat de pace si cooperare in Bal
cani. pe continentul european si in
întreaga lume.
La întrevederi a fost prezent Sureyya Yiiksel, ambasadorul Republi
cii Turcia la București.
★

In cursul dimineții. delegația
parlamentară turcă a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei nentru libertatea poporu
lui si a patriei, pentru socialism.
(Agerpres)

CRONICA
Prin decret prezidențial, tovarășul
Alexandru Dimitriu se numește în

Cronica

funcția de ministru al construcțiilor
industriale.

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Ungare, ambasado
rul acestei țări la București, Sziits
Pal, a oferit, miercuri după-amiază,
un cocteil.
Au participat Gheorghe Petrescu,
viceprim-ministru al guvernului,
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală romăno-

tV

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 3 aprilie, ora 20 — 6 aprilie,
ora 20. în țară:
vremea se va răci
treptat, începind din nord-vestul ță
rii. Cerul va fi variabil, mai mult noros în vestul, centrul și nordul țării,
unde vor cădea precipitații sub formă
de ploaie, ce vor avea caracter de averse înso'țite de descărcări electrice
și izolat de grindină. în celelalte re
giuni, aceste fenomene vor fi izolate.
Vîntul va sufla moderat, cu unele in
tensificări în
estul
teritoriului
cu

ungară de colaborare economică și
tehnico-științifică, miniștri, repre
zentanți ai conducerii unor ministe
re și instituții centrale, activiști de
partid și de stat, oameni de cultură
și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
aiți membri ai corpului diplomatic.
20,35 O columnă vie (color). Produc
ție a studioului de film TV. Do
cumentar artistic
20,55 Experiența înaintată — inițiative,
eficiență.
Afirmarea noului
în
toate domeniile' economiei
21,15 Invitație în studiourile Radiotelevlziunii (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

35—45 km pe oră și în zona de mun
te cu viteze pînă la 80 km pe oră.
Temperaturile minime nocturne
vor
fi cuprinse între zero și 10 grade, izo
lat mai coborîte în depresiuni, dar mai
ridicate în sud-est, iar cele maxime
diurne Intre 8 și 18 grade, mai ridi
cate îndeosebi în primele zile, în es
tul și sudreștu) țării,,,pînă la
25 de
grade. La altitudinea de peste 1 800 de,
metri sint ppșibile .averse de lapoViță
și ninsoare. In București: vremea va
fi 'Caldă Ia .început, apoi se va răci
ușor, iar cerul va t’i variabil. Sînt po
sibile averse de ploaie. Vîntul va su
fla predominant moderat. Temperatu
rile minime nocturne vor oscila între
7 și 10 grade, iar cele maxime diurne
între 18 și , 22 grade, mai ridicate în
prima zi.

INFORMAȚII SPORTIVE
Ieri, in semifinalele
„Cupei campionilor"
LA BRUXELLES, UN MECI TUR,
ANDERLECHT — STEAUA l—O

plexe ce confruntă omenirea. Ia
instaurarea unui climat de pace,
securitate, colaborare și înțelegere
internațională, la făurirea unei
lumi fără arme și fără războaie,
ceea ce a făcut ca numele Româ
niei și a! președintelui său să se
bucure pe toate meridianele glo
bului de o profundă stimă, pre
țuire și admirație.
Comitetul Central a aprobat, în
unanimitate, documentele supuse
dezbaterii și a adoptat în legătură

cu acestea o hotărire care se va da
publicității.
în încheierea lucrărilor plenarei,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, a rostit o amplă
și importantă cuvîntare, urmărită
cu deosebită atenție, cu deplină
satisfacție și unanimă aprobare,
fiind subliniată, în repetate rînduri,
cu vii și îndelungi aplauze.
Intr-o atmosferă de puternică
însuflețire și unitate,
de fermă

angajare revoluționară,
participanții au dat expresie voiuței nestrămutate a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii de ’
a acționa,, strîns uniți in jurii
partidului, al secretarului său
general, ipentru transpunerea in
viață a hotâririlor plenarei, pen
tru infăptuirea exemplară a sarci
nilor de plan, pentru înflorirea
continuă â patriei și ridicarea ei
pe trepte tot mai înalte de civili
zație și progres.

SUCCESE ÎN REALIZAREA PLANULUI ȘI ANGAJAMENTELOR
MUREȘ : Producție fizică
peste prevederi

In conformitate cu înțelegerea in
tervenită între cele două părți, vizi
ta pe care urma s-o efectueze in
Republica Socialistă România pre
ședintele Partidului FRELIMO. pre

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie. Fapte
de muncă de pe frontul produc
ției materiale în cinstea aniver
sării partidului

încheierea lucrărilor
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,,
în zilele de 1 și 2 aprilie s-au des
fășurat lucrările plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.
La dezbaterile în plen au luat
cuvintul tovarășii Ion Radu, Ilie
Matei, Gheorghe Stoica, Ion Bog
dan Băluță, Iosif Szasz, Constantin
Zanfir, Marin Enache, Florea
Gruia, Dumitru Constantin, Niculi,na Moraru, Mircea Drăgulin și
Gheorghe Oprea.
De asemenea, în cadrul celor
cinci comisii au luat cuvintul 106
tovarăși. Atît în plen, cit și în co
misii au fost examinate proble
mele înscrise pe ordinea de_ zi
a plenarei, de o deosebită în
semnătate pentru activitatea par
tidului și statului nostru, pentru
ridicarea muncii la un nivel cali
tativ superior în toate domeniile,
pentru îndeplinirea integrală a pla
nurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială in 1986, pen
tru realizarea exemplară a obiecti
velor actualului cincinal, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R.
Relevînd succesele dobîndite în
1985, în întregul cincinal precedent,
vorbitorii au analizat, cu exi
gență comunistă, în spirit 'cri
tic și autocritic, realizările ob
ținute, modul cum se acțio
nează pentru îndeplinirea, încă
din prințole luni, a planului pe acest an, pentru mobilizarea tuturor
forțelor umane și materiale, pentru
folosirea eficientă și deplină a po
tențialului de care dispune econo
mia noastră, evidențiind, in același
timp, o serie de neimpliniri, de
neajunsuri și stări negative, cau
zele care le-au determinat, măsuri
le ce se impun pentru lichidarea
acestora.

a președintelui Partidului FRELIMO,
președintele Republicii Populare Mozambic,
Samora Moises Machel, in țara noastră

..Dacia" — Pitești si A.R.O. Cîmpulung. Combinatul de prelucrare
a lemnului si întreprinderea „Tex
tila" — Pitești. (Gheorghe Cîrstea,
corespondentul „Scinteii").

ARAD : Produse cu înalte
performanțe tehnice
Colectivul muncitoresc de la în
treprinderea de mașini-unelte din
Arad s-a angajat să intîmpine îm
plinirea a 65 de ani de la crearea
partidului - cu noi și importante
realizări, care să confere produse
lor realizate aici toate atributele
unor performanțe tehnico-funcționale de cel mai inalt nivel. Astfel,
in primul trimestru al anului, la
întreprinderea din Arad au fost
introduse in fabricație 13 noi tipuri
.de mașini-unelte. Ultima realizare
este strungul frontal cu comandă
numerică cu calculator, S.F.-401
CNC, care deschide calea afirrpării
unei noi generații de mașini-unelte
destinale prelucrării pieselor de ti
pul roților dințate, flanșelor etc.
Mașina dispune de soluții construc
tive și de acționare capabile să

• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34): Arta conversației — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85): Un bărbat și
mai multe femei (spectacol prezen
tat de Teatrul din Petroșani) — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78):
Gong
’86 - 18: (sala Victoria, 50 58 65): Eu
vă fac să rideți — 18
© Ansamblul
„Rapsodia
română**
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare —
18
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Trubaduri și purim-spileri — 18
© Teatrul „Ion Creangă**
(50 26 55):
Un tinăr printre alții — 9; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18
© Teatrul
„Țăndărică**
(15 23 77):
Noul nostru vecin —■ 15

conducă la obținerea unei produc
tivități sporite și poate prelucra
piese cu un diametru de 400 mm.
O realizare deosebită es'e dotarea
acestui strung cu o oortsculă de
mare rigiditate, produsă pentru
prima oară la noi in țară, care ii
permite echiparea simultană cu 6
«cule. (Tristan Mihuța, corespon
dentul „Scinteii").

GIURGIU : O nouă navă
lansată în avans
Acționind cu toate forțele pentru
transpunerea in viață a orientări
lor și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și pentru
a intimpină aniversarea a 65 de ani
de la crearea Partidului Comunist
Român cu noi și însemnate succe
se, harnicul colectiv al Șantierului
naval din Giurgiu a lansat cu
două luni mai devreme prima
navă din planul de export pe acest
an. Este vorba de o barjă de 1 740
tone pentru transportul fluvial de
mărfuri generale. Noua navă, care

• Circul București (10 41 95): Circul
Mare din Moscova — 18,30
• Studioul de teatru al
I.A.T.C.
(15 72 59): Opera de trei parale — 10

cinema
• Din prea multă dragoste: SCALA
(11 03 72) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
CULTURAL (83 50 13) - 10; 12; 14;
16; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pruncul,
petrolul și
ardelenii:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

a fost realizată intr-un timp re
cord, se detașează ca eficientă eco
nomică de ceea ce s-a înfăptuit
pmâ in prezent, prin reducerea cu
20 la sută a greutății specifice in
condițiile creșterii fiabilității aces
teia. (Ion Manea, corespondentul
„Scinteii").

CRAIOVA : Noi instalații
în funcțiune
Constructorii de pe șantierele de
investiții industriale, asemenea tu
turor oamenilor muncii din județul
Dolj, depun eforturi susținute pen
tru întimpinarea gloriosului jubi
leu al partidului cu semnificative
succese in muncă. Astfel, pe plat
forma Combinatului chimic din
Craiova au intrat in funcțiune două
importante capacități de producție.
Este vorba despre instalația de al
cool poiivinilic și de instalația de
acetat de butii. De menționat că
aceste moderne instalații care au
început să producă sint echipate în
întregime de industria românească.
(Nicolae Băbălău, corespondentul
„Scinteii").

• Colierul de turcoaze: FEROVIAR
(50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 17;
19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Profetul,
aurul
și
ardelenii:
LIRA (31 71 71) - 15; 17; 19
© Vară sentimentală — 15; 17; Alek
sandr Nevski — 19 : POPULAR
(35 15 17)
® Nea Mărin miliardar: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) - 15; 17; 19
• Munții albaștri: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15
O Preria:
BUZEȘTI
(50 43 58)
—
14,30; 16,30: 18,30, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Aventuri în Ontario: MUNCA
(21 50 97) - 15; 17; 19, PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19

Ieri, la Bruxelles, s-a jucat meciul-tur din semifinalele „Cupei
campionilor europeni", dintre. Anderlecht și Steaua. Gazdele au ciștigat la limită, scor l—0 (0—0), prin
golul destul de norocos marcat de
Scifo (min. 77).
Partida-retur va avea loc la Bucu
rești, in ziua de 16 aprilie. Jucăto
rii noștri, care au dovedit ieri bune
disponibilități tehnico-tactice. au da
toria de onoare față de numeroșii
amatori de fotbal din țară de a se
mobiliza la maximum în pregătirea
și desfășurarea acestei partide-retur, spre un rezultat de prestigiu al
culorilor campionilor României.
In cealaltă semifinală, in mecitur : I.F. Gbteborg — C.F. Barcelona
3—0 (2—0).
FOTBAL. Rezultatele meciurilor
din etapa a XXII-a din campionatul
diviziei A : La București, Sportul
studențesc — Universitatea Cluj-Napoca 6—1 (3—1), cu Gheorghe Hagi
în mare formă și cu arbitrul Titorov
sub nivelul jocului celor două
echipe. Singura victorie in depla
sare: la Slatina, F. C. Olt — Dmamo
0—1. Rezultate egale : la Bacău,
Sport Club Bacău — Universitatea
Craiova 2—2 (1—2) și la Oradea,
F. C. Bihor - Rapid l—l (1—0). Re
zultate în favoarea gazdelor: Chimia
- F. C. Argeș 1—0 (0-0), F.C.M.
Brașov — Corvinul 3—0 (1—0) și Po
litehnica Timișoara — Gloria 4—1
(1—1). Meciul Victoria — Petrolul se
va juca azi (ora 17) la stadionul Di
namo, iar cel dintre Steaua și A.S.A.
va fi reprogramat.
SCRIMA. La recentele campionate

mondiale del scrimă pentru tineret
desfășurate la Stuttgart, în clasa
mentul pe puncte primul loc a fost
ocupat de Italia, cu 60 puncte, ur
mată de România — 42 p, U.R.S.S.
— 34 p, R. F. Germania — 33 p,
Franța — 24 p, Ungaria — 21 p, Po
lonia — 18 p. în clasamentul pe me
dalii. locul intîi a fost ocupat de
U.R.S.S. cu 2 medalii de aur, urmată
de România — o medalie de aur și
una de argint.
Comentind comportarea remarca
bilă a sportivilor români la aceste
campionate, corespondentul sportiv
al agenției France Presse notează,
între altele : „Unul dintre eveni
mentele acestor campionate a fost
excelenta prestație a tinerilor scrimeri români, care au avut un parti
cipant la turneul final la fiecare
dintre cele trei probe masculine și
trei concurente în finala de floretă
feminin. De multă vreme scrima ro
mânească nu a avut o prezență atît
de notabilă la o mare competiție.
Revenirea in elita mondială a școlii
românești de scrimă se datorește
îndeosebi floretistei Reka Lazăr,
medalie de aur la aceste întreceri,
precum și' talentatului floretist Romică Molea, medaliat Cu argint".
ȘAH. tn runda a 4-a a turneului
internațional feminin de șah de la
Hyeres (Franța), marea maestră ro
mâncă Elisabeta Polihroniade a ciștigat la Elfi Janus (R.F.G.). In clasa
ment conduc Nona Gaprindașvili
(U.R.S.S.) și Sheila Jackson (An
glia). cu cite 3.5 puncte, urmate de
Elisabeta Polihroniade — 3 puncte.
HALTERE. Tn urma rezultatelor
înregistrate în concursul de la Tolbuhin, în clasamentul general a!
„Cupei mondiale" la haltere conduce
sportivul bulgar Naom Șalamanov,
cu 32 puncte.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Alături de celelalte serii de Loz
in plic aflate in vinzare, agențiile
Loto-Pronosport și vinzătorii volanți oferă in aceste zile LOZUL
PRIMĂVERII — emisiune specială
limitată, cu cîștiguri suplimentare
acordate din fondul special al sis
temului. Participănții au posibili
tăți sporite de a obține autoturis
me „DACIA 1 300", precum și nu
meroase ciștiguri in bani.

Duminică 6 aprilie 1986, Adminis
trația de stat Loto-Pronosport or
ganizează prima tragere LOTO 2

• Vinătorul de căprioare: FLACARA
(20 33 40) - 14,30; 16,30; 18,30
• Dragoste și porumbei:
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20
• Legenda dragostei: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 12; 15: 18
• Piedone
in
Egipt :
COSMOS
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Lupii albi: GRIVIȚA (17 08 58) 9; 11; 13;
15; 17;
19,
AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Noaptea lunii de smarald: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre: UNION (13 49 04)
-9* 12’ 15’ 18
• Hallo^ taxi!: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Clinele: FERENTARI (80 49 85) —

din această lună — prilej de noi
cîștiguri în autoturisme „DACIA
1 300“ și importante sume de bani.
Biletul de participare (10 lei va
rianta) poate fi completat cu una
variantă achitată sută la sută sau cu
patru variante achitate în cotă de
25 la sută. Indiferent insă de cota
jucată, fiecare bilet are drept de
participare și deci de cîștiguri la
toate cele trei extrageri a cite 4
numere, care însumează 12 numere
din 75. ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE este simbătă 5 aprilie.

15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Zorba grecul: PATRIA
(11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15
• Tora ! Tora ! Tora ! :
CAPITOL
(16 29 17) - 9; 12,30; 16; 19
0 Pe aripile vintului:
LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 9; 13,30: 17,45
• Supcrpolițistul :
FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
0 Program de desene animate — 9;
11;* 13, Zile de fior și rîs — 15; 17;
19: DOINA (16 35 38)
• Un șerif extraterestru: DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Cobra
se
in toarce:
PACEA
(71 30 85) - 15; 17; 19
0 Pilot de formula I: ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 2 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, și a tovarășei Elena
Ceaușescu
au
fost
transmise,
miercuri, tovarășului Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, un mesaj de prietenie, căl
duroase salutări și urări de multă
sănătate și putere de muncă, iar co
muniștilor, întregului popdr prieten
bulgar, succes deplin în transpu
nerea în viață a importantelor hotăriri ce vor fi adoptate de cel de-al
XIII-Iea Congres al P.C. Bulgar.
Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Todor Jivkov a rugat
să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu din partea sa, a condu
cerii partidului, a comuniștilor bul
gari, un salut prietenesc și calde
urări de sănătate, iar oamenilor

muncii din România prietenă noi și
tot mai mari înfăptuiri in opera de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
Evocindu-se cu satisfacție întîlnirile și convorbirile rodnice la cel
mai' înalt nivel, de la București și
Sofia, au fost evidențiate posibili
tățile de amplificare continuă a ra
porturilor de prietenie și colaborare
multilaterală, de creștere a schim
burilor economice și comerciale și a
cooperării în domenii de interes re
ciproc dintre cele două țări.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Țodor Jivkov a tovarășului Emil
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., conducătorul delegației parti
dului nostru tare participă la lucră
rile celui de-al XIII-Iea Congres al
Partidului Comunist Bulgar.

J

1986

Ungare. Ministerului Apărării, pre
cum si a organelor de partid si de
stat din județul Hajdu Bihar.
Totodată, a fost depusă o coroa
nă de flori din partea Ambasadei
României la Budapesta.
Solemnități de depuneri de coroa
ne de flori au mai avut loc și la
monumentele eroilor români din ora
șele Miskolt, Gyor, Ceglad și Cserkeszolo.

O.N.U. propune un acord-cadru pentru
soluționarea problemei cipriote
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a transmis re
prezentanților comunităților grecocipriotă și turco-cipriotă textul pro
iectului de acord-cadru in vederea
soluționării pașnice a problemei ci
priote — informează Departamentul
pentru informații publice al O.N.U.
Documentul reprezintă rezultatul
unor îndelungate negocieri, începute
în august 1984, sub auspiciile secre
tarului general al O.N.U. Mandatul

acestei misiuni de bune oficii i-a
fost încredințat lui Javier Perez de
Cuellar de către Consiliul de Secu
ritate.
După cum a declarat un purtător
de cuvînt al Națiunilor Unite, secre
tarul general al O.N.U. și-a expri
mat speranța că noul text al acordului-cadru va permite abordarea
intr-o manieră justă și decisivă a
problemelor ce stau încă în calea
unei, reglementări durabile a pro
blemei cipriote.

Măsurile comerciale restrictive împiedică progresul
țărilor în curs de dezvoltare
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). —
Președintele Argentinei. Râul Alfonsin, a inaugurat, in capitala țării, lu
crările reuniunii ministeriale consul
tative privind politica alimentară in
America Latină șl zona caraibiană.
In discursul rostit cu acest prilej, el
a criticat ferm încercările de a se
folosi resursele alimentare sau nece
sitățile in acest domeniu ca mijloc
de presiune politică in relațiile din
tre state și a arătat că asemenea
practici aduc prejudicii majore țări
lor în curs de dezvoltare, sabotind
eforturile lor de emancipare social economică. „Statele subdezvoltate
oferă un tablou sumbru din cauza
foametei și malnutriției, care afec
tează unul din fiecare patru copii
care trăiesc in țările noastre" — a
spus președintele Argentinei.
El a arătat că, în timp ce se cer
noi sacrificii din partea țărilor latino-americane pentru plata datoriilor
externe, măsurile comerciale discri
minatorii, restrictive adoptate de sta
tele capitaliste puternic industriali
zate împiedică, în mod practic, dez
voltarea acestora, reducindu-le, între
altele,, posibilitatea de a obține de
vize.
Președintele Raul Alfonsin a con

damnat inechitățile practicate în dis
tribuirea resurselor alimentare pe
plan mondial, arătînd că pe glob
peste 500 milioane de persoane sufe
ră de foame și malnutriție. In con
text, el a chemat țările latino-americane și caraibiene să sprijine ini
țiativa argentiniano-uruguayană de
a se semna un tratat regional pen
tru satisfacerea urgențelor alimen
tare din zonă.
<
★
Intr-un document dat publicității
la Buenos Aires,. Consiliul Național
al Partidului Justițialist s-a pronun
țat pentru ca Argentina să aloce
anual, pentru plata datoriei sale ex
terne, 10—20 la sută din valoarea ex
porturilor realizate — transmite agen
ția Prensa Latina. Documentul subli
niază necesitatea instaurării unei noi
ordini economice internaționale și
cheamă Ia solidaritate și acțiuni uni
tare in regiune pentru depășirea di
ficultăților cu care se confruntă în
prezent țările latino-americane. „Să
nu acceptăm presiuni și ingerințe
străine și să respingem încercările de
a ni se limita dreptul suveran de a
decide, de șine stătător, asupra poli
ticii economice și sociale naționale"
— relevă documentul.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel pentru convocarea unei conferințe arabe la nivel înalt
• Noi ciocniri armate la Beirut
KUWEIT 2 (Agerpres). — Luind
cuvintul in cadrul unui miting cu
prilejul vizitei pe care a efectuat-o
in Kuweit, președintele Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, a
lansat un apel șefilor de stat arabi
pentru convocarea unei conferințe
arabe la nivel înalt, cit mai curini
posibil, care să fie consacrată discu
tării situației actuale din lumea
arabă, informează agenția China
Nouă.
Liderul palestinian a lansat, tot
odată, un apel la unitate diverselor
grupări palestiniene.

BEIRUT 2 (Agerpres). — In urma
ciocnirilor între forțele rivale liba
neze și a altor acte de violență —
atentate cu bombe, arme de foc sau
răpiri — produse în luna martie, in
Liban, și-au pierdut viața 195 da
persoane, informează agenția Reu
ter, citind surse ale poliției. In fe
bruarie bilanțul fusese de 135 morți.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Zona ta
berelor de refugiați palestinieni Sa

Uruguay: Spre realizarea

consensului national
MONTEVIDEO 2 (Agerpres). —
Reprezentanții partidelor .Colorado"
— de guvernămint. „Blanco". „Frente Amplio" și ..Uniunea Civică" —
de opoziție — din Uruguay au sem
nat „Acordul Național" privind de
pășirea dificultăților social-economice actuale din tară — transmit agențiile Prensa Latina si E.F.E. Do
cumentul cuprinde un pachet de mă
suri convenit în cadrul dialogului
dintre puterea executivă si forțele
politice uruguayene. Liderii forțelor
de opoziție uruguayene au precizat
că „acordul nu are profunzimea spe
rată", însă el permite dinamizarea
activității legislative naționale, unde
guvernul nu dispune de o majori
tate confortabilă.
Semnatarii documentului s-au an
gajat să continue căutarea unor noi
formule privind realizarea consensu
lui național.

bra și Chatila, din sudul Beirutului,
a fost din nou miercuri scena unor
ciocniri intre combatanții palestini
eni și milițiile libaneze din zonă.
Ambele părți au ignorat mai mul
te încetări ale focului
convenite.
Surse ale poliției au relevat că in
urma schimburilor de focuri cu ar
me automate și mortiere, o persoa
nă civilă a fost ucisă și doi luptă
tori ai milițiilor au fost, răniți.
ATENA 2 (Agerpres). — La Atena
s-au desfășurat lucrările unei Confe
rințe internaționale consacrate apă
rării și, menținerii culturii poporului
palestinian.
La dezbateri au participat peste 100
de oameni de artă și știință din 10
țări. Participanta au adoptat un do
cument prin care iși exprimă soli
daritatea cu lupta poporului palesti
nian pentru respectarea drepturilor
sale legitime, precum și un apel in
care se cere opiniei publice interna
ționale să contribuie la apărarea și
menținerea culturii palestiniene.

Explozie la bordul unui avion
comercial american
ATENA 2 (Agerpres). — O explo
zie a avut loc miercuri . la bordul
unui avion comercial „Boeing 727".
aparținind companiei aeriene ameri
cane „TWA“, in timp ce avionul
efectua un zbor pe ruta Roma-Atena,
avind la bord 121 persoane. Explozia
a provocat o spărtură de trei metri
în fuselajul avionului, prin care trei
pasageri au fost ejectați în afară.
Cadavrele lor au fost găsite ulterior
în apropierea orașului Argos. De
asemenea, au fost rănite alte șapte
persoane.
Aparatul a reușit să aterizeze cu
bine pe aeroportul Hellenikon din
Atena. Ancheta efectuată imediat
a stabilit că explozia a fost provo
cată de o bombă artizanală plasată
în mod criminal în avion și care
fusese disimulată într-un bagaj de
mină — a confirtaat un purtător de
cuvînt al guvernului grec. Primele
declarații ale pasagerilor au eviden
țiat, de altfel un control defectuos Ia
aeroportul din Roma — relevă agen
ția France Presse.

DESCHIDEREA CONGRESULUI AL XIII-IEA
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

ANUL INTERNATIONAL
AL PĂCn’

NAȚIUNILE

UNITE 2 (Ager

— Secretarul general al
I pres).
O.jS'.U., Javier Perez de Cuellar, a
propunerea avansată de se
I salutat
cretarul general al C.C. al P.C.U.S.,
I Mihail Gorbaciov, privind organi
unei întîlniri sovieto-ameriI zarea
cane la nivel înalt în vederea rea
lizării unui acord asupra interzi
I cerii
totale a experiențelor cu

*

Depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor români
BUDAPESTA 2 (Agerpres). —
A. Urzică transmite : Cu prilejul ce
lei de-a 41-a aniversări a eliberă
rii Ungariei de sub dominația fas
cistă. la 2 aprilie a avut loc o so
lemnitate omagială de depuneri de
coroane de flori la monumentul din
cimitirul eroilor români din orașul
Hajduboszormeny.
Au fost depuse coroane de flori
din partea Consiliului Prezidențial al
R.P. Ungare și a Guvernului R.P.

—1

In favoarea interzicerii totale a experiențelor
cu arma atomică

*

R. P. UNGARĂ

'-r~—1

I
I
ț
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arma atomică, informează agen
țiile T.A.S.S. și France Presse, ci
tind un comunicat dat publicității
la sediul Națiunilor Unite,
Propunerea de a respecta mora
toriul sovietic și de a nu efectua
explozii nucleare dacă și S.U.A.
vor acționa la fel a fost primită
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el. Dacă P.S.D. va cîștiga alegerile
din ianuarie anul viitor — a spus
Egon Bahr — va examina acordul
respectiv, care . este secret, și va
decide forma de denunțare sau de
schimbare a lui.
Pe de altă parte, el a cerut gu
vernului vest-german să-și decla
re opoziția față de amplasarea ori
cărei arme chimice binare ameri
cane pe teritoriul R.F.G. Expertul
militar ăl P.S.D. a criticat, în ace
lași timp, Administrația america
nă pentru faptul că respinge pro
punerile sovietice cu privire la
moratoriul asupra experiențelor
nucleare.

activ în lupta
„Femeile constituie un factor
„ împotriva pericolului de război
QUITO 2 (Agerpres). — La
Quito, in■, Ecuador, s-au desfășurat
lucrările unui seminar regional
intitulat ,,„Femeile și pacea", organizat de Comitetul ecuadorian
pentru cooperare cu Comisia interamericană a femeilor, transmite agenția ecuadoriană de presă Ecuapres. Participantele au relevat ne
cesitatea intensificării acțiunilor la
scară regională și internațională
îndreptate spre atingerea țelului
comun omenirii — pacea — și s-au
pronunțat pentru lichidarea tutu
ror obstacolelor aflate in calea
realizării sale. Intre acestea au fost

citate cursa înarmărilor, depen
dențele cu caracter economic sau
politic față de interese străine,
segregația rasială, nerespectarea
principiilor neamestecului in trebu
rile interne și autodeterminării
popoarelor, nedreptățile sociale,
șomajul. „Pentru ca femeile să
______ un ,factor
___
,pozitiv
_____
în
reprezinte
dezvoltarea țărilor lor și in edifi
carea păcii în lume este necesar să
se acționeze pentru promovarea
lor, pentru unirea tuturor efortu
rilor in favoarea realizării obiec
tivelor majore preconizate" — se
spune într-o rezoluție adoptată de
participante.

„Să se pună capăt cursei înarmărilor!"

I LONDRA 2 (Agerpres). — O
demonstrație de protest a
I amplă
publice împotriva cursei
I opiniei
înarmărilor a avut loc în fața ba
I
I
i

zei militare de la Molesworth (co
mitatul Cambridge). Militând pen
tru pace din Marea Britanie au
cerut guvernului conservator să
renunțe la amplasarea de rachete

'
’

tență, cheltuielile militare globale ?
se apropie de enorma sumă de ț
1 000 miliarde dolari pe an, se 1
spune în mesaj. „Țările bogate și ’
cele superînarmate continuă să ig- i
nore obligațiile politice și juridice <
pe care și le-au asumat oficial de >
a schimba sensul cursei înarmări- ț
lor și a reduce astfel irosirea de 1
resurse, atit de mult solicitate de ț
atît de multi oameni" — avertizea
ză președintele brazilian.

NU „războiului stelelor"

BONN 2 (Agerpres). — Egon
Bahr, expert in probleme militare
al
Partidului
Social-Democrat
(P.S.D.) din R.F.G., a reafirmat că
această formațiune politică va re/ nunța, în cazul că va veni la puț tere, la acordul recent încheiat în
tre guvernele vest-german și ame
rican privind participarea unor în
treprinderi din R.F.G. la progra
mul militar „războiul stelelor". într-o conferință de presă organizată
la Bonn si citată de agenția Reuter,
el a arătat că acest acord anga
jează doar guvernul actual și că
un alt guvern ar putea renunța la

*I
*
*

cu deosebit interes la O.N.U.
arată în document.
Secretarul general al O.N.U. evi- i
dențiază că, în cadrul procesului 1
de dezarmare nucleară, încheierea )
unui acord care să interzică tes- I
tele cu arme nucleare are o im- '
portanță capitală. Prohibirea unor
asemenea experiențe ar limita în /
mod semnificativ dezvoltarea atît ț
calitativă, cit și cantitativă a ar- 1
melor nucleare. Toate eforturile
vizînd realizarea unui astfel de ț
acord, acceptabil tuturor părților i
interesate și cuprinzând dispoziții ’
adecvate de verificare, sînt bine- i
veililc și uieiiLd
un otuuiu
venite
merită un
studiu apro-- .
fundat, a adăugat secretarul gene- l
ral al O.N.U.

„Kesursele irosite pentru înarmări să fie folosite
în scopul dezvoltării"
GENEVA 2 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat Conferinței
pentru
dezarmare, președintele
Braziliei, Jose Sarney, a cerut ță
rilor bogate și marilor puteri mi
litare să-și respecte angajamentele
asumate prin tratate internaționale
privind oprirea cursei înarmărilor
și irosirea de resurse necesare dez
voltării țărilor sărace ale lumii. în
timp ce o mare parte din popu
lația globului nu își poate permi
te decît o alimentație de subzis-

SOFIA 2 (Agerpres). — Constan
tin Ionescu transmite : Miercuri, in
marea sală sărbătorește împodobită
a Palatului popular al culturii din
Sofia s-au deschis lucrările celui
de-al XIII-Iea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar — eveniment
de mare însemnătate în viața comu
niștilor, a întregului popor al Bul
gariei socialiste, vecine și prietene.
Cei 2 648 de delegați, reprezentînd
932 055 membri ai P.C. Bulgar ur
mează să facă bilanțul activității
multilaterale desfășurate de partid
și popor în perioada care a trecut
de la precedentul congres și să de
finească, totodată, principalele direc
ții de dezvoltare a țării în cel de-al
9-lea cincinal și, în continuare, pînă
la sfîrșitul acestui mileniu, în sală
sînt prezente 131 delegații, reprezentind partide comuniste și muncito
rești, democratice și revoluționare,
mișcări de eliberare națională, parti
de socialiste și social-democrate.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de
*
Luind cuvîntul in deschiderea
Congresului al XIII-Iea al P.C. Bul
gar, tovarășul Todor Jivkov — in
formează agenția B.T.A. — a relevat
că în centrul lucrărilor forumului
comuniștilor bulgari se află proble
mele dezvoltării țării în următorii
15 ani.
în prezent — a spus el — princi
palul obiectiv îl constituie înfăp
tuirea revoluției tehnico-științifice,
dezvoltarea pe această bază a avan
tajelor orînduirii sociale socialiste,
a democrației socialiste. Referindu-se la domeniile asupra cărora
este orientată atenția congresului,
vorbitorul a arătat că pe plan intern
se situează problemele dezvoltării
multilaterale a societății socialiste,
iar pe planul relațiilor internațio
nale — problema cardinală a men
ținerii păcii și vieții pe Pămînt, a
menținerii civilizației umane.
Trecînd în revistă pregătirile în
vederea Congresului P.C. Bulgar,
Todor Jivkov a relevat că în cei
cinci ani care au trecut de la Con
gresul al XII-lea al partidului, in
pofida greutăților apărute — nu nu
mai datorită complexității proble
melor, ci și din cauza propriilor
greșeli și lipsuri — această perioadă
a fost rodnică. P.C. Bulgar și po
porul bulgar — a spus el — au înde
plinit, în linii generale, sarcinile
trasate de Congresul al XII-lea.
Analizînd rezultatele îndeplinirii
programului partidului adoptat de
Congresul al X-lea, în urmă cu
15 ani, Todor Jivkov a subliniat că
acest program nu are termene limită,
înfăptuirea lui va continua și in
viitor, iar principalul rol în edifi
carea societății socialiste dezvoltate
îl va avea, și de acum înainte, per
fecționarea relațiilor de producție.
Vorbitorul a acordat o mare atenție
plenarei din aprilie 1956 a C.C. al
P.C. Bulgar, care — a subliniat Todor
Jivkov — a restabilit principiile și
normele leniniste m viața partidului
și societății ; a dat un nou impuls
industrializării țării, dezvoltării agri
culturii socialiste, ridicării științei si
culturii ; linia din aprilie a asigurat
dezvoltarea democrației socialiste.
In continuare, referindu-se la rea
lizările obținute de R.P. Bulgaria,
secretarul general al C.C. al P.C.
Bulgar a subliniat că, în perioada
1956—1985, fondurile fixe în econo
mia națională au sporit de 10 ori,
productivitatea socială a muncii de
8,4 ori, Iar venitul național de 8 ori.
S-au înregistrat profunde schimbări
în structura industriei.
Producția medie anuală de cereale
obținută în anii celui de-al 8-lea
cincinal (1981—1985) este de două ori
mai mare decît cea realizată în pe
rioada 1953—1957. In decurs de trei
decenii, volumul schimburilor co
merciale externe ale țării a sporit de
29 de ori, iar al exporturilor de 33
de ori. Salariul mediu anual a sporit
de 3,3 ori. Fondurile sociale de con
sum au crescut de 12 ori. S-au obți
nut realizări însemnate în domeniul
culturii și invățămintului.
Subliniind apoi importanta hotărîrllor plenarelor din februarie 1985 și
ianuarie 1986 ale C.C. al P.C.B. —
care au elaborat noua concepție asu
pra politicii tehnico-științifice și
asupra mijloacelor de înfăptuire a
ei — vorbitorul a relevat necesitatea
înfăptuirii unor schimbări profunde
care să garanteze progresul tehnicoștiințific. Știința — a arătat el — se
situează, pe primul loc. Definind im
portanța ei primordială, Todor Jivkov
a spus că este necesară o schimbare
calitativă a concepției privind rolul
științei în viața socială.

americane pe teritoriul țării. După
cum se știe, prima tranșă de ra
chete „Cruise" din Marea Britanie a fost amplasată și pregătită
de luptă la baza militară americană de la Greenham-Common.
Poliția a intervenit brutal impotriva demonstranților și a operat
arestări.
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CONFLICTUL IRANIANO-IRAKIAN
TEHERAN 2 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă iraniene au bombardat
în ultimele 24 de ore pozițiile for
țelor irakiene din zona axei Faw—
Basra — transmite agenția 1RNA.
De asemenea, au fost bombardate
calea de acces Faw-Umm Qasr și un
pod strategic din această regiune.
Radio Teheran a anunțat, pe de
altă parte, că artileria grea ira
niană a deschis focul asupra unor
obiective economice și industriale
irakiene situate la Banmil și NaftKhaneh.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Potrivit
unui purtător de cuvînt militar Ira
kian, citat de agănția France Presse,
avioane de luptă irakiene au efec
tuat în ultimele 24 de ore raiduri
împotriva unui important obiectiv
naval în apropierea coastelor ira
niene. Purtătorul de cuvînt a adău
gat că aparatele militare irakiene au
bombardat, de asemenea, instalații
le terminalului petrolier iranian din
Insula Kharg.

Împotriva politicii de apartheid
HARARE 2 (Agerpres). — In ca
pitala statului Zimbabwe au avut loc
convorbiri intre o delegație a stu
denților albi, din Republica Sud-Africană și oficialități ale Congresului
Național African (A.N.C.), organiza
ție politică, a negrilor interzisă m
R.S.A. Agenția A.P.S. informează că
în cursul acestei întîlniri au fost dis
cutate probleme privind căile de re
zolvare a crizei politice din Africa
de Sud, restabilirea păcii și elimi
narea apartheidului din această țară.
într-un comunicat comun publicat
la Harare, după trei zile de con
vorbiri intre cele două părți, se re
levă că „principala cauză a conflic
tului din R.S.A. este reprezentată de
apartheid și că guvernul de la Pre
toria se dovedește incapabil să re
zolve problemele Africii de Sud".
Apartheidul nu poate fi îmbunătățit,
el ’ trebuie eliminat — se afirmă in
document.
VIENA 2 (Agerpres). — Comisia
O.N.U. pentru condiția femeii a adoptat o rezoluție prin care se con
damnă represiunea lansată de regi
mul rasist sud-african împotriva
populației de culoare și cere pune
rea în libertate a tuturor deținuților politici din închisorile de la Pre
toria.
Intr-o altă rezoluție, referitoare la
situația din Namibia, comisia a re
comandat organizațiilor de femei
din toate statele lumii să sprijine
acțiunile desfășurate în vederea ob

ținerii independenței Namibiei și în
cetarea ocupării ilegale a acesteia
de către autoritățile sud-africane.
LUSAKA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda,
l-a primit la Lusaka pe reprezentan
tul special al secretarului general al
O.N.U. pentru Namibia, Martti Ah
tisaari, cu care a examinat ultimele
evoluții ale situației din Africa
australă. Șeful statului zambian și-a
exprimat profunda îngrijorare față
de agravarea situației din R.S.A. și
Namibia și a reafirmat hotărîrea ță
rii sale de a sprijini lupta de elibe
rare din această parte a continen
tului.
La rîndul său, reprezentantul spe
cial al secretarului general al O.N.U.
a condamnat repetatele condiționări
cerute de regimul minoritar rasist de
la Pretoria in vederea accesului la
independență al Namibiei. El a ca
lificat aceste acțiuni drept pretexte
pentru continuarea ocupării ilegale a
teritoriului sud-vest-african de către
R.S.A.

WASHINGTON 2 (Agerpres). —
în fața Universității din
orașul
american Berkeley (California) a
avut loc o nouă demonstrație de pro
test împotriva politicii de apartheid
promovate de regimul militar de ia
Pretoria, informează agențiile in
ternaționale de presă. Poliția a in
tervenit pentru dispersarea manifestanților, operind arestări.

Contenciosul comercial S.U.A.-C.E.E.
PARIS 2 (Agerpres). — Ministrul
francez al agriculturii, Franțois Guil
laume, a apreciat drept inadmisibi
lă amenințarea Casei Albe privind
adoptarea de către Statele Unite de
măsuri de retorsiune comercială Îm
potriva țărilor C.E.E., in semn de
represalii față de restricțiile impuse
de Piața comună asupra importuri
lor americane în Spania și Portuga
lia, după intrarea acestor două sta
te în organizație.

Arătînd că „C.E.E. a acceptat să
discute în cadrul negocierilor multi
laterale ale G.A.T.T. prejudiciile su
portate de S.U.A. ca urmare a lăr
girii Pieței comune prin aderarea
Spaniei și Portugaliei", Franțois
Guillaume a subliniat că țările
membre ale comunității vest-europene „au deopotrivă posibilitatea de a
acționa în aceeași manieră față de
măsurile americane".

I—

tovarășul Emil Bobu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.
Tezele forumului comuniștilor bul
gari au fost supuse în prealabil unei
ample dezbateri în rîndurile parti
dului, ca și ale întregului popor,
conținutul lor fiind îmbogățit cu
numeroase propuneri, idei și suges
tii prezentate de membrii de partid,
de oamenii muncii.
Congresul a fost deschis de tova
rășul Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Bulgar.
Tovarășul
Gheorghi
Atanasov,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria,
a adresat delegaților, invitaților și
oaspeților de peste hotare un cald
salut.
Congresul va dezbate Tezele pri
vind dezvoltarea social-economică a
R.P. Bulgaria pe anii 1986—1990 și
în perioada pînă în anul 2000, ra
portul de activitate al Comitetului
Central și va alege noile organe de'
conducere ale partidului.

în continuare, tovarășul Todor
Jivkov a rostit o cuvintare, în care
a sintetizat o serie de probleme fun
damentale cuprinse în tezele con
gresului al XIII-Iea și >in raportul
Comitetului Central cu privire la
activitatea partidului in perioada
dintre cele două congrese.
In cadrul primei ședințe a con
gresului a fost prezentat, de aseme
nea, Raportul Comisiei centrale de
Control și Revizie a P.C. Bulgar.
După amiază, în cadrul înaltului
for al comuniștilor bulgari au în
ceput dezbaterile pe marginea do
cumentelor prezentate. Delegații la
congres — reprezentanți ai comu
niștilor din întreprinderi, instituții,
unități agricole, ai oamenilor de
artă și cultură — au expus, într-un
spirit critic și autocritic, de înaltă
răspundere, probleme legate de
munca concretă de transpunere în
viață a sarcinilor vizînd intensifica
rea activității economico-sociale, de
introducere în practică a celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii.
Lucrările congresului continuă.

*
El a arătat in context că, în pofida
eforturilor depuse pînă acum și a
succeselor obținute, există și unele
slăbiciuni : știința este în mare
măsură ruptă de practică atît în
sfera materială cit și în cea spiri
tuală și cea socială ; ea nu a deve
nit încă o forță de producție univer
sală ; ea nu este încă angrenată in
problemele producției.
Cel de-al doilea factor subliniat de
vorbitor este necesitatea înnoirii
tehnologice a producției și perfecțio
narea politicii in domeniul structu
rii economiei naționale.
Un alt factor important al înfăp
tuirii revoluției tehnico-științifice îl
constituie
crearea și consolidarea
organizațiilor socialiste de autoconducere. Activitatea și dezvoltarea lor
trebuie să se bazeze pe principiul
îmbinării răspunderii colective cu
cea individuală, țelul fiind lichida
rea birocratismului în economie, tre
cerea la noi metode de planificare
și conducere, a subliniat Todor
Jivkov.
Secretarul general al C.C. al P.C.B.
a abordat în continuare problema
perfecționării conducerii economiei
naționale pe baza aplicării consec
vente și dezvoltării principiului le
ninist al centralismului democratic,
precum și problema perfecționării
sistemului de planificare a dezvol
tării sociale și economice a societății.
Drept sarcină politică prioritară, el
a menționat asigurarea unui înalt
profesionalism în activitatea cadre
lor de conducere.
Un rol important în perfecționarea
conducerii economiei naționale îl
joacă îmbunătățirea informației eco
nomice. în actuala etapă, sarcinile
constau în a nu ascunde slăbiciunile
și lipsurile, ci a le depăși și a le eli
mina, de a spori pretutindeni efi
ciența întregii economii, a subliniat
vorbitorul.
La baza societății socialiste — a
continuat el — se află principiul
echității sociale. în prezent, pentru
oamenii muncii din Bulgaria socia
listă există egalitate în ceea ce pri
vește mijloacele de producție, în ceea
ce privește munca, în ceea ce privește
dreptul de folosire a fondului social
de consum. Principala bază a acestei
egalități o constituie principiul so
cialist al repartiției după cantitatea
și calitatea muncii. Orice încălcare a
acestui principiu creează greutăți se
rioase în politica socială, în activita
tea educativă, în activitatea ideolo
gică, duce la stagnări și denaturări.
Aceste dificultăți pot fi depășite prin
revizuirea întregului sistem de retri
buire a muncii, prin asigurarea unor
forme flexibile de formare a retribu
ției, prin stimularea eforturilor in
muncă, prin lupta împotriva feno
menelor negative, a arătat vorbi
torul.
O mare parte a cuvîntării a fost
consacrată problemei extinderii și
adîncirii democrației socialiste, în
spiritul Plenarei C.C. al P.C.B. din
aprilie (1956). în prezent, colectivele
de oameni ai muncii, prin interme
diul organelor colective alese de
ele, își vor conduce organizațiile de
autoconducere. Sînt sarcini și func
ții politice calitativ noi. întrucît nu
este vorba despre participare la
conducere, ci despre autoconducere,
despre un nou pas istoric pe calea
transformării omului muncii și a co
lectivului de muncă din obiect în su
biect al conducerii sociale.
în context, vorbitorul a subliniat
necesitatea creșterii răspunderii, or
dinii și disciplinei, critica în cali-
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tate de forță motrice a dezvoltării
sociale.
în continuare, Todor Jivkov a ana
lizat rolul conducător al P.C.B. in
înfăptuirea unei cotituri în întreaga
viață social-politică și economică a
țării, în aplicarea revoluției tehnicoștiințifice, în perfecționarea relații
lor sociale socialiste.
Făcînd apoi analiza situației inter
naționale actuale, Todor Jivkov a
arătat că omenirea are un dușman
comun : pericolul exterminării nu
cleare și o sarcină comună : înlătu
rarea acestui pericol, menținerea ci
vilizației. Vorbitorul a subliniat că
Bulgaria este gata să-și aducă și pe
viitor contribuția la întărirea unită
ții și coeziunii țărilor socialiste fră
țești, la acțiunile comune in lupta
pentru lichidarea pericolului nuclear
și pentru o cotitură pozitivă în Eu
ropa și în întreaga lume. Todor Jiv
kov a evidențiat, de asemenea, im
portanta deosebită pe tare P.C. Bul
gar o acordă dezvoltării relațiilor
reciproce cu toate țările socialiste,
precum și legăturile sale cu mișcarea
comunistă și muncitorească interna
țională. El a evidențiat necesitatea
intensificării continue a conlucrării
și solidarității cu diversele curente
ale mișcării muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate.
cu mișcările revoluționar-democratice și de eliberare națională, cu or
ganizațiile internaționale, cu parti
dele agrariene, cu organizațiile sin
dicale, de femei și tineret, cu mișcă
rile antirăzboinice și antinucleare. ,
Vorbitorul a subliniat, totodată, so
lidaritatea neabătută cu țările in
curs de dezvoltare, cu lupta lor îm
potriva imperialismului și neocolonialismului, evidențiind necesitatea
instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale.
Todor Jivkov a declarat, în același
timp, că Bulgaria dorește să între
țină relații bazate pe egalitate in
drepturi și pe principiul avantajului
reciproc cu statele capitaliste dezvol
tate. să poarte un dialog politic cu
acestea, să dezvolte colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică și cultu
rală fără nici un fel de discriminare;,
in interesul coexistentei pașnice.
O atenție deosebită, și pe deplin
explicabilă, acordă P.C.B. relațiilor
cu statele balcanice, a arătat vorbi
torul, evidențiind că politica R.P.
Bulgaria în Balcani vizează pacea,
buna vecinătate și colaborare, adîncirea relațiilor bi și multilaterale
reciproc avantajoase.
Todor Jivkov a relevat că țara sa
este gata să acționeze in continuara
în vederea transpunerii în viață a
inițiativelor privind transformarea
Balcanilor într-o zonă liberă de ar
ma nucleară și chimică. El și-a ex
primat convingerea că s-a cristalizat
necesitatea ca statele balcanice să
elaboreze și . să semneze un tratat
privind
apărarea
ecologică a
Peninsulei Balcanice și să adreseze
un apel în această problemă tuturor
țărilor și popoarelor din Europa.
Bulgaria socialistă reprezintă as
tăzi, în primul rînd, tărîmul nostru
de muncă și creație, a arătat în în
cheiere Todor Jivkov. Nu există nici
o îndoială că toți comuniștii bulgari
și aliații noștri fideli — membri ai
Uniunii Populare Agrare Bulgare,
membri ai Frontului Patriei, ai Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist — toți patrioții bulgari nu-și
vor precupeți forțele, talentul, cu
noștințele și munca pentru a ridica
patria la nivelul pe care îl impun
timpurile noi și lupta pentru progres
social.
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ÎNTÎLNIRE
SOVIETO—AUSITRIACA. Secretarul general al
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov,
s-a întîlnit miercuri, la Moscova,
cu cancelarul federal al Austriei,
IFred Sinowatz, aflat în Uniunea
Sovietică cu prilejul deschiderii
expoziției industriale austriece, aInunță agenția T.A.S.S. Interlocuto
rii și-au exprimat satisfacția țață
de dezvoltarea relațiilor dintre
U.R.S.S. și Austria în diferite domenii de activitate și au procedat
la un schimb de opinii privind si
tuația internațională. în context, a
fost confirmată intenția de a con
tribui activ la continuarea proce
sului general-european, de la Hel
sinki.

I
I

FESTIVITĂȚI ÎN IRAN. La Te
heran și în alte zone ale Iranului
Iau avut loc festivități pentru mar
carea celei de-a Vil-a aniversări
a proclamării Republicii Islamice
IIran, informează agenția IRNA.
Luind cuvîntul în cadrul unei adu
nări populare la Centrul universi
tar din capitala țării, primul miI nistru Mir Hussein Musavi s-a re
ferit, între altele, la realizările
obținute în țară după anul 1979.
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LA MOSCOVA au avut loc convorbiri între delegațiile guverna
mentale ale U.R.S.S. și R.A. Egipt,
referitoare la probleme economice,
comerciale și financiare de interes
reciproc, relatează agenția T.A.S.S.
S-a convenit ca aceste convorbiri

să fie continuate în capitala egip
teană — Cairo.

ÎNTR-O DECLARAȚIE publica
tă în legătură cu deschiderea se
siunii Adunării Naționale a Fran
ței, grupul parlamentarilor P.C.
Francez relevă hotărîrea de a des
fășura în continuare o luptă sus
ținută in apărarea intereselor oa
menilor muncii, depășirea crizei economice, triumful idealurilor de
mocrației, egalității și echității. Re
prezentanții P.C.F. în parlament iși
exprimă, totodată, hotărîrea de a
depune toate eforturile pentru
pace, încetarea cursei înarmărilor,
extinderea conlucrării între'state și
edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

CONVORBIRI. Ministrul grec al
afacerilor externe, Carolos Papoulias, și-a încheiat vizita oficială la
Haga, unde a ponferit cu omologul
său olandez, Hans Van Den Broek.
In cursul convorbirilor,' șeful di
plomației elene a declarat că Grecia
va refuza să recunoască Israelul,
atît timp cit această țară nu se va
retrage din teritoriile arabe ocupa
te — a anunțat un purtător de cu
vînt oficial olandez, citat de agen
ția France Presse. In ce privește
situația din regiunea Mediteranei,
ministrul grec a exprimat rezerve
în legătură cu recenta acțiune mi
litară a Statelor Unite împotriva
Jamahiriei Libiene.

DEMONSTRAȚII DE PROTEST
LA SANTIAGO DE CHILE. In ca
pitala statului Chile au avut Ioc,
din nou, demonstrații de protest
împotriva politicii social-economiee
a regimului militar și pentru re
venirea la democrație, instaurarea
unui regim de largă reprezentare
a forțelor politice naționale. In
cursul ciocnirilor de stradă cu for
țele polițienești trimise să reprime
manifestația, 20 de persoane au
fost rănite,
relatează
agenția
Reuter.

GREVA ÎN FINLANDA. Perso
nalul din transporturile feroviare
și aeriene, din serviciile poștale și
din alte sectoare de activitate ale
Finlandei a inceput o grevă pe
termen nelimitat, revendicind îm
bunătățirea condițiilor de viață,
informează agenția Reuter. Cei a•proximativ 15 000 de greviști au
încetat lucrul după ce o nouă run
dă de negocieri intre .sindicate și
patronat, consacrate examinării
revendicărilor lor, a eșuat. Potri
vit unui purtător de cuvînt al sin
dicatelor, greva se va extinde
pînă. la 16 aprilie, cuprinzind pes
te 40 000 de salariați, dacă pină
atunci nu vor fi soluționate reven
dicările greviștilor.
ECONOMIA
MEXICANA
ÎN
1985. Intr-un raport trimis Con
gresului național (parlamentul),
președintele Mexicului, Miguel de
la Madrid Hurtado, a evidențiat că
economia națională a cunoscut in
1985 un ritm mediu de dezvoltare
de aproximativ 3 la sută, depă
șind prevederile oficiale — trans
mite agenția Prensa Latina. El a
atras însă atenția că pașii înainte
făcuți pentru depășirea dificultăți
lor economice interne au fost „spo
radici". Rata inflației a ajuns la
58 la sută, depășind prevederile
oficiale.
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