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UI INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESOI
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SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAIISESCO, IERI A ÎNCEPUT 
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE

A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PEREIRA 
SI A TOVARĂȘEI CARLINA FORTES PEREIRA

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au început, 
luni 23 iunie, lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. \

Ca propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adop
tat, în unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Programul privind înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al Xlil-lea 
al Partidului Comunist Român pentru dez
voltarea intensivă a economiei naționale 
in perioada 1986-1990 ;

2. Programul cu privire la perfecțio
narea sistemului de finanțare și credi
tare a activităților economice și a norma
tivelor economico-financiare ;

3. Proiectul Planului național unic de
, dezvoltare economico-socială a Republicii 

I Socialiste România în cincinalul 1986- 
1990 ;

4. Proiectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor in perioada 
1986-1990 ;

5. Raportul cu privir^ la aplicarea pre
vederilor Legii sistematizării teritoriului și 
localităților urbane și rurale ;

6. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei participă, ca 

invitați, cadre cu munci de conducere în 
aparatul de partid și de stat care nu 
sint membri ai C.C. ol P.C.R.

In deschiderea lucrărilor plenarei, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a 
rostit o amplă cuvintare.

Cuvintarea secretarului general al parti
dului a fost urmărită cu deosebită a- 
tenție și viu interes, cu deplină satisfac
ție și unanimă aprobare, fiind sublinia
tă, în repetate rîncfurî, cu puternice a- 
plauze. Participant la plenară au dat 
expresie înaltei aprecieri față de acest 
document programatic, care, pe baza unei 
analize cuprinzătoare și aprofundate, sta
bilește, cu clarviziune și cutezanță revo
luționară, căile și direcțiile de acțiune 
pentru realizarea în cele mai bune con
diții a marilor obiective de dezvoltare e- 
conomico-șocială a României in actualul 
cincinal și în perspectivă.

S-a trecut apoi la dezbaterea în plen 
a problemelor înscrise pe ordinea de zi. 
Au luat cuvîntul tovarășii Marin Enache, 
Pavel Aron, Mihai Marina, Vasile Bărbu- 
lescu, Ion Pavel, Alexandru Necula, 
Ștefan Rab.

plenaraIn cursul după-amiezii,

(Continuare în pag. a IV-a)

CEREMONIA SOSIRII IN CAPITALĂ
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar generai 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii -Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
luni, 23 iunie, a sosit la București to
varășul Aristides Maria Pereira, 
secretar general al Partidului Afri
can al Independenței din Capul Ver
de (P.A.I.C.V.). președintele Rep’u- 
blicU Capului Verde, care, împreună 
cu ■tdVarășu Cârllna Fortes Pereira,

efectuează o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră.

Vizita conducătorului partidului și 
statului din Republica Capului Ver
de se înscrie ca un moment impor
tant in cronica relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate militan
tă dintre partidele, statele și po
poarele noastre, ce și-a găsit expre
sia in sprijinul larg și multilateral 
acordat de România socialistă luptei 
anticolonialiste, de eliberare naționa

lă a poporului din această țară. Tot? 
odată, vizita este o ilustrare a dorin
ței comune de a întări in continuare 
prietenia și cooperarea dintre cele 
două țări și popoare, in interesul re
ciproc. al cauzei păcii, înțelegerii, și 
cooperării internaționale.

Ceremonia primirii oficiale a înal
tului oaspete a avut loc pe platoul
(Continuare in pag. a II-a)
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Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea tovarășului 

Aristides Maria Pereira și a tovarășei Carlina Fortes Pereira 
începerea convorbirilor oficiale 

Vizită protocolară

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarâși,
Plenara Comitetului Central al 

partidului dezbate planul dezvoltă
rii economico-sociale în cincinalul 
1986—1990 și unele măsuri privind 
organizarea mai bună a producției 
și muncii, perfecționarea sistemu
lui de finanțare, pornind de la ne
cesitatea aplicării ferme a auto- 
conducerii și autofinanțării în toa
te sectoarele de activitate.

La baza planului stau hotărârile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului și Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a pa
triei noastre spre comunism.

După cum este cunoscut, planul 
a fost dezbătut larg în toate mi
nisterele și unitățile ; ca atare, 
el este bine cunoscut și reflectă 
gîndirea tuturor cadrelor de con
ducere. s-ar putea spune, a’ oame
nilor muncii din toate unitățile 
economico-sociale.

O dată cu elaborarea planului 
național au fost. întocmite progra
me pe ramuri și subramuri. care 
asigură o dezvoltare echilibrată a 
tuturor sectoarelor.

Obiectivul fundamental al celui 
de-al' 8-lea cincinal este trecerea 
României de la stadiul de tară în 
curs de dezvoltare la stadiul su
perior. de țară mediu dezvoltată. 
Se poate aprecia că cincinalul 
1986—1990 este hotărîtor pentru 
realizarea programului partidului, 
astfel încît. în perspectiva anilor 
2000. tara noastră să devină o țară 
multilateral de'zvoltată. în care să 
se afirme cu putere principiile co
muniste de muncă și de viată în 
toate domeniile.

Avem prevederi minunate — și 
se impune să acționăm cu toată 
hotărârea în vederea realizării lor, 
asigurînd astfel ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație, creșterea bunăstării 

generale a poporului, întărirea in
dependenței și suveranității țării. 
(Aplauze puternice).

Prevederile planului prezentat 
spre dezbatere asigură trecerea la 
dezvoltarea intensivă a industriei, 
a agriculturii și a celorlalte ramuri 
de activitate, conform hotărârilor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului. Se are în vedere angajarea 
cu toată fermitatea în realizarea 
noii revoluții tehnico-științifice și 
a noii revoluții agrare, care tre
buie să ducă la modernizarea și 
ridicarea întregii activități econo- 
rhico-sociale la un stadiu superior. 
Va trebui să realizăm o nouă ca
litate a muncii și vieții.

Noua etapă de dezvoltare econo
mico-socială impune creșterea și 
mai mult a rolului științei. învă- 
țămîntului și culturii, a activității 
politico-educative de formare a o- 
mului nou. ca factor hotărîtor în, 
unirea eforturilor întregului nos
tru popor pentru înfăptuirea obiec
tivelor Congresului al XIII-lea al 
partidului. (Aplauze puternice).

După cum ați putut constata din 
documentele studiate, în conformi
tate cu prevederile Congresului al 
XIII-lea. producția industrială va 
crește în cincinalul 1986—1990 cu 
40—45 la șută, într-un ritm anual 
de 7—8 la sută.

Producția agricolă urmează să 
crească cu 35—40 la sută, într-un 
ritm de 5—6 la sută anual. In 
mod corespunzător se vor dezvol
ta si celelalte ramuri ale econo
miei.

Programul de măsuri privind 
dezvoltarea intensivă și organiza
rea mai bună a producției și a 
muncii’, perfecționarea tehnologii
lor și folosirea la maximum a ca
pacităților de producție a pus în 
evidentă că este posibil să obți
nem. începînd încă din acest an, o 
producție suplimentară de cîteva 
sute de miliarde lei pînă în 1990. 

De f^pt. trebuie să. considerăm 
planul cincinal pornind de la pro
gramul suplimentar și să luăm 
toate măsurile, ca activitatea tu
turor ministerelor, centralelor și 
unităților, a tuturor județelor să 
se organizeze în așa fel încît să 
realizăm în cele mai bune con
diții prevederile programelor su
plimentare.

De asemenea. în agricultură se 
prevede obținerea unei producții 
suplimentare de 20—30 miliarde 
lei pe întregul cincinal. In mod co
respunzător. se prevăd creșteri și 
în toate celelalte sectoare.

O dezvoltare puternică urmează 
să cunoască mica industrie și 
serviciile, care, pînă în 1990. vor 
trebui să satisfacă în bune condi
ții . cerințele oamenilor muncii. 
Serviciile, spre exemplu, urmează 
să crească cu peste 80 la sută în 
acest cincinal.

Toate programele fac parte in
tegrantă din planul cincinal și — 
subliniez încă o dată — vor tre
bui să stea la baza activității tu
turor ministerelor și unităților și 
să fie realizate în cele mai bune 
condiții.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde dezvoltării bazei de mate- 

_rii prime, precum și*  programului 
energetic. Va trebui că. pînă în 
1990. să rezolvăm în linii genera
le problerpa energiei electrice. A- 
ceasta presupune însă măsuri 
hotărâte în vederea realizării pro
gramului de dezvoltare a bazei e- 
nergetice, de punere la timp în 
producție a centralelor electrice pe 
cărbune, a hidrocentralelor, pre
cum și a centralelor nucleare. în 
legătură cu aceasta, am ajuns la 
concluzia că va trebui să revbdem 
programul energiei nucleare, por
nind de la necesitatea măririi gra
dului de securitate.

In același timp este necesar să 
se acționeze cu mai multă hotă

râre în vederea dezvoltării și a 
creșterii mai puternice a noilor 
surse de energie. >

Este, de asemenea, necesar să 
crească mai mult ponderea mate
rialelor recuperate și refolosite-în 
toate domeniile, inclusiv a surse
lor de energie.

Calea cea mai sigură pentru asi
gurarea bazei materiale și energe
tice depinde de fiecare unitate. 
Aceasta o constituie folosirea ra
țională și reducerea continuă a 
consumurilor de energie și de ma
teriale. Programele speciale pe 
care Ie avem în aceste domenii 
trebuie să stea zi de zi în aten
ția tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii.

Sînt cunoscute prevederile pri
vind recuperarea si refolosirea ma
terialelor. prin care. în multe do
menii. trebuie să asigurăm 50 la 
sută, iar în unjle chiar peste 50 
la sută din necesarul de materii 
prime. Deci problema înfăptuirii 
acestoț’ programe nu poate fi lă
sată la voia întîmplării. Trebuie 
să se înțeleagă bine că de aceasta 
•depind buna aprovizionare teh- 
nico-materială. realizarea progra
melor de dezvoltare generală a 
tării.

Dezvoltarea intensivă impune ca 
o necesitate obiectivă îmbunătă
țirea continuă a calității și ridi
carea nivelului tehnic al producției. 
Avem, de asemenea, și în acest 
domeniu, un program special — și 
trebuie luate toate măsurile pen
tru realizarea lui. Tot ce realizăm 
trebuie să fie la cel mai înalt ni
vel de calitate, comparativ cu cele 
mai bune produse similare pe plan 
mondial.

Este necesar să se acționeze cu 
mai multă hotărâre pentru creș
terea productivității muncii cu 
peste 10 lșr sută anual și. totodată, 
să se asigure înfăptuirea și a pre
vederilor suplimentare din progra

mul de măsuri prezentat Comite
tului Central.

Experiența bună din întreprin
derile unde s-au aplicat măsurile 
de organizare și perfecționare a 
tehnologiilor arată că s-au obținut 
creșteri ale productivității muncii 
de 2—2,5 ori. Sînt unele domenii 
unde s-a obținut o creștere de 
l>—6 ori a productivității muncii. 
Acum este necesar să generalizăm, 
în cel mai scurt timp, experien
țele bune și să înfăptuim neabătut 
măsurile stabilite pe ramuri, pe 
subramuri și în unități. Să pornim 
de la faptul că trebuie să dublăm 
productivitatea muncii pînă în 
1990. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că realizarea unei înalte 
productivități a muncii constituie 
factorul determinant pentru în
făptuirea Programului partidului, 
a hotărârilor Congresului al XIII- 
lea. că productivitatea muncii este 
hotărîtoare pentru afirmarea supe
riorității societății socialiste, a for
ței creatoare a oamenilor muncii, 
a poporului, care a devenit stăpîn 
pe destinele sale și își făurește în 
mod conștient propriul său viitor 
comunist. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Ne gîndim ca. o dată cu ridica
rea productivității muncii, Să tre
cem, în cursul acestui cincinal, la 
reducerea săptămînii de lucru 
pînă la 42 de ore. Aceasta impune 
organizarea mai bună a schimbu
rilor și a săptăpiînii de lucru în 
toate unitățile, în toate sectoarele.

înfăptuirea neabătută a măsuri
lor prevăzute în programul pri
vind organizarea producției și 
muncii trebuie să ducă Ia întări
rea ordinii, disciplinei și a răspun
derii organelor de conducere, a 
tuturor oamenilor muncii, la creș
terea spiritului muncitoresc-revo- 
luționar, ca o condiție determinan
tă pentru a asigura buna desfășu

rare a activității și realizarea pla
nului în cele mai bune condiții.

In calitate de proprietari și pro
ducători, oamenii muncii din fie
care unitate, organele de conduce
re colectivă au deplina răspunde
re în înfăptuirea tuturor măsuri
lor, pentru a obține maximum de 
producție în fiecare unitate, pen
tru a asigura creșterea mai puter
nică a avuției naționale, a veni
tului național calea hotărîtoare 
pentru dezvoltarea generală a pa
triei, pentru ridicarea bunăstării 
generale a poporului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarâși,

In cel de-al 8-lea cincinal se va 
realiza un volum de investiții de 
circa 1400 miliarde lei. asigurin- 
du-se mijloacele necesare dezvol
tării în continuare a forțelor de 
producție în mod armonios. Se vor 
realiza mari lucrări energetice, a- 
menajarea Argeșului pentru navi
gație pe traseul București — Du
năre. precum și irigații pe circa 
2,5 milioane hectare. Fonduri
le fixe vor ajunge. în 1990. la 3 800 
miliarde lei, din care produc
tive aproape 3 100 miliarde lei. Pu
teți să constatați ce eforturi uriașe 
au făcut poporul și partidul nos
tru pentru a asigura mijloacele 
necesare reproducției lărgite, dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
socialismului și comunismului ! A- 
cum putem afirma, cu îndreptăți
tă mîndrie. că aceste eforturi au 
demonstrat că singura cale pentru 
a asigura victoria socialismului și 
comunismului este aceea a dezvol
tării tot mai puternice a fonduri
lor fixe, a bazei tehnico-materia
le. a reproducției lărgite. Numai 
în condițiile unei baze materiale 
puternice putem asigura mersul 
ferm înainte spre visul de aur, spre 

comunism ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

De asemenea, merită să subli
niem, în cadrul plenarei, justețea 
politicii partidului nostru de re
partizare rațională a forțelor de 
producție pe teritoriu. Pe această 
bază, au cunoscut și vor cunoaș
te în continuare o puternică dez
voltare toate județele și localități
le patriei noastre. în 1990 nu vom 
avea județ cu o producție indus
trială mai mică de 20 miliarde lei, 
iar pe locuitoi» de 50600 lei. A- 
ceasta va asigura condiții tot mai 
bune de muncă, de viață pentru 
toți cetățenii patriei noastre; se 
realizează. în fapt, deplina egali
tate în drepturi pentru toți oa
menii muncii, pentru toți cetățe
nii. deoarece numai când se asi
gură condiții de muncă, de viață 
se asigură și adevărata egalitate 
în drepturi. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avînd în vedere volumul mare 
de investiții, sîiît necesare măsuri 
ferme pentru realizarea la timp a 
tuturor lucrărilor prevăzute si, 
darea în producție a tuturor capa
cităților. în același timp, este ne
cesar să se asigure buna funcțio
nare a capacităților existente la 
parametrii proiectați. In acest scop, 
trebuie asigurate buna întreținere 
și o temeinică planificare a repa
rațiilor capitale. în perioadele cele 
mai corespunzătoare.

Nu doresc acum să mă opresc 
asupra unor stări de lucruri nega
tive. atît în ce privește producția, 
cît si în ce privește investițiile. 
Le-am discutat de multe ori. Le-am 
dezbătut larg în ultimele luni. în 
pregătirea materialelor supuse spre 
dezbaterea plenarei. Trebuie »să în
țelegem bine că toate*  ministerele, 
toate centralele. întreprinderile.
(Continuare in pag. a Ill-a)
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PEREIRA SI A TOVARĂȘEI CARLINA FORTES PEREIRA

VIZITA PROTOCOLARA

6 ft's ’

Tovarășul Aristides Maria Pereira, 
secretar general al Partidului Afri
can al Independentei din Capul Ver
de, președintele Republicii Capului 
Verde, și tovarășa Carlina Fortes 
Pereira au făcut, luni după-amiază.

o vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă de caldă cordialitate, sub sem
nul bunelor raporturi de prietenie și 
colaborare care s-au. statornicit și se 
dezvoltă continuu între partidele, ță
rile și popoarele noastre.

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

inceput, luni după-amiază, convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Aristides Maria 
Pereira, secretar general al Partidu
lui African al Independentei din 
Capul Verde, președintele Republi
cii Capului Verde.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat din nou, cu deosebită căldură, 
prezența la București a conducăto
rului partidului și statului din Re
publica Capului Verde, subliniind că 
ea constituie o expresie a relațiilor 
de prietenie și solidaritate dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, a dorinței reciproce de a acțio
na, in continuare, pentru consolida
rea acestora, in interesul comun al 
celor două popoare.

Tovarășul Aristides Maria Pereira 
a exprimat vii mulțAmiri pentru in
vitația și pentru posibilitatea oferită 
de a vizita România, de a se rein- 
tilni și a avea convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a exprimat 
convingerea că actuala vizită va 
impulsiona dezvoltarea raporturilor 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

în timpul' convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Aristides Maria 
Pereira au procedat la o informare 
reciprocă privind stadiul actual al 
dezvoltării economice și sociale din 
cele două țări, orientările și progra
mele. de dezvoltare în perspectivă.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au examinat, totodată, as
pecte ale dezvoltării relațiilor eco
nomice. schimburilor comerciale bi
laterale, precum și posibilitățile de 
extindere a cooperării în diverse do
menii de activitate.

în scopul identificării unor noi căi 
și mijloace pentru adincirea și di
versificarea raporturilor 
România și Republica 
de. tovarășii Nicolae 
Aristides Pereira au 
membrii celor două 
examineze, in timpul 
li tă tile concrete 
conlucrării bilaterale 
re de activitate de

A' avut loc, de 
schimb de păreri in 
voluția situației internaționale.

Cei doi conducători de partid 
de stat au exprimat îngrijorarea 
României și Republicii Capului Ver
de față de agravarea situației inter
naționale ca*  urmare a continuării 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, a intensificării unor 
conflicte militare, precum și daton-

tă înrăutățirii situației economice 
mondiale, care afectează din ce in 
ce mai mult indeosebi țările in curs 
de dezvoltare.

Referindu-se la situația din Euro
pa, unde s-au acumulat uriașe can
tități de arme, indeosebi nucleare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a "evi
dențiat necesitatea de a se acționa 
cu toate forțele pentru oprirea cursu
lui periculos al evenimentelor spre 
confruntare și război, de a se face 
totul pentru încetarea experiențelor 
nucleare, a amplasării pe continen
tul european a rachetelor cu rază 
medie de acțiune și eliminarea cit 
mai grabnică a tuturor armelor nu
cleare, pentru reducerea armamente
lor conventionale și a cheltuielilor 
militare, pentru crearea unui climat 
de încredere și securitate.

în cadrul convorbirilor a fost re
levată însemnătatea soluționării pe 
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict, a pro
blemelor litigioase dintre state.

Schimbul de vederi cu privire la 
situația din Africa a reliefat impor
tanța întăririi unității și solidarită
ții țărilor de pe acest continent pen
tru rezolvarea problemelor complexe 
ce confruntă țările africane.

Condamnind acțiunile agresive ale 
Africii de Sud împotriva statelor in-

- dependente și suverane vecine, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Aristides 
Maria Pereira au reafirmat solidari
tatea celor două țări cu lupta po
porului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru obținerea inde
pendentei. cu lupta tuturor popoare
lor africane, pentru lichidarea tota
lă a colonialismului, abolirea poli
ticii rasiste și de apartheid, pentru 
apărarea și consolidarea independen
ței lor naționale, pentru înaintarea 
liberă pe calea progresului economic 
și social.

în timpul convorbirilor a fost re
levată importanta întăririi colaboră
rii și unității de acțiune a țărilor in 
curs de dezvoltare pentru propășirea 
lor economică și socială independen
tă, a organizării, sub egida O.N.U., a 
unei Conferințe internaționale în ve
derea soluționării globale a proble
melor subdezvoltării, inclusiv a da
toriilor externe extrem de mari ce 
împovărează aceste țări, instaurării 
unei noi ordini economice mondiale.

A fost subliniat rolul ce revine 
statelor mici și mijlocii, țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor nealini
ate in soluționarea problemelor com
plexe ce confruntă omenirea.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă prietenească, sub semnul 
stimei și respectului reciproc.

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu in. onoarea tovarășului

Aristides Maria Pereira și a tovarășei Carlina Fortes Pereira
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, luni, im 
dineu oficial in onoarea tovarășului 
Aristides Maria Pereira, secretar ge-
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neral al Partidului African al Inde
pendenței din Capul Verde, președin
tele Republicii Capului Verde, și a 
tovarășei Carl’ina Fortes Pereira, la 
Palatul Consiliului de Stat.

La dineu au participat membri și 
membri supleanti ai Comitetului Po-

litic Executiv al C.C, al P.C.R.. se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe conducătorul

partidului și statului din Capul Ver
de in tara noastră.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă ’ caldă, prietenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Aristides Maria Pereira au 
rostit toasturi.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Aristides Maria Pereira

Stimate tovarășe Aristides Pereira, 
Stimată tovarășă Carlino Pereira, 
Tovarăși și prieteni,
Ne este deosebit de plăcut să vă 

salutăm ca oaspeți ai României so
cialiste si să vă adresăm O caldă, 
urare de "bun venit in tara noastră.

Noua viziță pe care o faceți in 
România constituie o expresie a 
cursului pozitiv al relațiilor de 
Prietenie, colaborare si solidaritate 
statornicite intre țările si partidele 
noăstre încă din anii luptei de eli
berare a poporului dumneavoastră. 
Noi. apreciem in mod deosebit aces
te relații, bazate pe deplină egalitate, 
știmă si .respect reciproc — si sint 
încredințat că. an cadrul convorbiri
lor pe care le-am început astăzi, 
vom găsi noi căi si miiloace de a le 
consolida si dezvolta in continuare. 
Dorim ca. prin eforturi comune, să 
întărim colaborarea si cooperarea in 
domeniul economic, tehnico-stiintific 
și in alte sectoare de interes comun, 
pe baza unor înțelegeri si acorduri 
de lungă durată, care să le confere 
stabilitate si perspectivă. Considerăm 
că aceasta corespunde intereselor de 
progres si dezvoltare independentă 
ale ambelor țări si popoare si. tot
odată. reprezintă o contribuție la 
cauza păcii și colaborării interna
ționale.

Cunoaștem eforturile mari depuse 
de tara dumneavoastră pentru lichi
darea grelei moșteniri a trecutului 
de dominație colonială, pentru apăra
rea și consolidarea independenței na
ționale, pentru asigurarea progresu
lui său economic și social. Ca prie
teni, vă urăm realizări tot mai mari 
pe acest drum, al făuririi unei țări 
libere și independente, al asigurării 
unei vieți demne și fericite pentru 
poporul țării dumneavoastră.

Vizita pe care o efectuați în țara 
noastră vă oferă prilejul să cunoaș
teți nemijlocit unele din realizările 
și preocupările actuale ale poporului 
român, angajat cu toate forțele în 
îndeplinirea celui de-al 8-lea plan 
cincinal de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, a hotăririlor Congresu
lui al NHIrleă al partidului, care au 
trasat .obiectivele | și sarcinile trece
rii României intr-o etapă nouă, su
perioară, realizării unei noi calități 
a muncii și vieții întregii națiuni.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: Preocu- 
pîndu-ne permanent de dezvoltarea 
puternică a economiei, științei, cul
turii, de ridicarea, pe această bază, 
a nivelului general de bunăstare și 
civilizație al întregului popor — țelul 
suprem al partidului nostru comu
nist, esența societății socialiste pe 
care o edificăm in România —acor
dăm, totodată, o atenție deosebită 
evoluției vieții internaționale. Consi
derăm că nici noi și nici un po
por nu își va putea realiza pla
nurile sale de dezvoltare și progres 
decit în condiții de pace și colabo
rare internațională. De aceea, punem 
in centrul întregii noastre activități 
internaționale promovarea fermă a 
politicii de pace, de înțelegere între 
toate națiunile lumii.

Situația internațională continuă să 
se mențină deosebit de gravă și 
complexă, ca urmare a amplificării 
cursei înarmărilor, și indeosebi a ce
lei nucleare, a existenței multor con
flicte in diferite regiuni ale lumii, a 
politicii de forță și de amestec bru
tal în treburile interne ale altor 
state. ,

Problema fundamentală a lumii de 
azi o constituie apărarea păcii, opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare. Este 
rpai necesar ca oricind ca toate po
poarele, forțele înaintate din întrea
ga lume să-și intensifice eforturile 
și să conlucreze tot'mai strins pentru 
eliminarea pericolului unui război 
mondial, care s-ar transforma inevi
tabil într-o catastrofă nucleară, ce 
ar duce la distrugerea a înseși con
dițiilor pentru existența vieții pe 
planeta noastră.

Sprijinim programul propus de 
Uniunea Sovietică privind lichida
rea, în mai multe etape, pină la 
sfirșitul acestui secol, a întregului 
arsenal de arme nucleare. Conside
răm că este necesar să se depună 
toate'eforturile pentru a se ajunge, 
Intr-un timp cit mai scurt, ;ncă în 
cursul acestui an. la realizarea unui 
acord privind oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne în Europa și trecerea la elimi
narea celor existențe.

în același timp, considerăm ca de
osebit de important programul de 
reducere a armelor convenționale, 
adoptat de recenta Consfătuire a Co-
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mi tetului Politic Consultativ. al sta
telor socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia. Realizarea re
ducerii. pină in 1990, cu 25 la sută 
a armamentelor și a efectivelor, a 
cheltuielilor militare va permite să 
se treacă in continuare la noi mă
suri, astfel incit pină in anul 2000 
să se reducă cu cel puțin 50 la sută 
atit armamentele convenționale, cit 
și cheltuielile militare. Pe această 
bază se vor putea elibera uriașe mij
loace materiale, financiare și umane 
care să fie folosite in scopul dezvol
tării economico-sociale. al sprijini
rii eforturilor de progres ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Apreciem, de asemenea, că trebuie 
să se ajungă cit mai neintirziat la 
un acord corespunzător privind înce
tarea. de către toate statele, a expe
riențelor nucleare. Totodată, se im
pune să se facă totul pentru preve
nirea militarizării Cosmosului, pen
tru realizarea unui tratat interna
tional cu privire la utilizarea spa
țiului cosmic numai în scopuri paș
nice.

O dată cu măsurile de dezarmare, 
este necesar să fie sporite eforturile 
pentru soluționarea, rapidă,. pe calea 
tratativelor, a conflictelor existente 
in diferite regiuni ale lumii, pentru 
renunțarea la forță și la amenința
rea cu forța in relațiile interna
ționale, pentru încetarea orică
rui amestec in treburile ■ interne ale 
altor țări.

Poporul român, România socialistă 
—' ă spus in continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și-au manifes
tat întotdeauna sprijinul și solida
ritatea cu lupta popoarelor din Afri
ca pentru lichidarea totală a colonia
lismului, consolidarea independenței 
naționale și dezvoltarea lor liberă pe 
calea progresului economic și social.

Ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
ferm pentru întărirea colaborării și 
unității popoarelor africane. Consi
derăm că un rol important are. in 
această privință. Organizația Unită
ții Africane, care poate contribui 
intr-o măsură însemnată la dezvol
tarea conlucrării intre statele aces
tui continent, la unirea eforturilor 
pentru soluționarea politică a pro
blemelor existente intre unele din
tre ele.

Ne manifestăm întreaga solidari
tate cu luptă justă a poporului na
mibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru dobindirea independentei na
ționale. Condamnăm cu fermitate 
actele de agresiune ale regimului 
rasist de la Pretoria împotriva sta
telor africane independente vecine 
Si cerem cu toată hotărîrea să se 
pună capăt politicii de apartheid și 
să se asigure populației africane 
majoritare accesul liber la întreaga 
viață politică și socială.

România militează consecvent pen
tru lichidarea subdezvoltării și rea
lizarea unei noi ordini economice 
internaționale bazate pe principii de 
deplină egalitate și echitate in rela
țiile dintre state. în acest scop, 
considerăm necesară organizarea 
unei conferințe internaționale. în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
în vederea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării — inclusiv 
a problemei datoriilor externe, ex
trem de mari ale țărilor in curs de 
dezvoltare — pentru instaurarea 
noii ordini economice mondiale.

Soluționarea problemelor complexe 
ce confruntă epoca noastră impune 
participarea în oondiții de deplină 
egalitate la viața internațională a 
tuturor statelor, și în mod deosebit 
a țărilor mici și mijlocii, țărilor in" 
curs de dezvoltare și nealiniate, care 
sint nemijlocit interesate într-o 
politică de colaborare, de indepen
dență și pace.

în același timp, apreciem că tre
buie să crească rolul Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale in soluționarea pro
blemelor și democratizarea relațiilor 
dintre state, în asigurarea păcii în 
lume. I

Avind convingerea că vizita pe 
care o faceți în România va des
chide noi perspective colaborării 
multilaterale dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, doresc să 
toastez :

— in sănătatea tovarășului Aristi
des Pereira și a tovarășei Pereira ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Capului Verde, dintre parti
dele și popoarele noastre ;

— pentru pace și colaborare In 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Tovarăși membri ai conducerii 

Partidului Comunist Român,
Tovarăși membri ai Guvernului Re

publicii Socialiste România,
Dragi prieteni,
Actuala vizită in România socia

listă constituie pentru noi o adevă
rată mărturie a prieteniei și solida
rității care trebuie să existe intre 
o tară care luptă impotriva subdez
voltării și calamităților naturale și 
o tară care a depășit cu succes o 
asemenea perioadă și se pregătește 
să treacă.la o etapă superioară de 
dezvoltare, Pe lingă unirea forțelor 
atașate păcii și independentei națiu
nilor, dezvoltării și progresului po
poarelor, care se impune in situația 
internațională prezentă, vizita noas
tră in România ne permite, totodată, 
să realizăm o reîntoarcere la incepu- 
turile. luptei noastre de eliberare 
națională și să evocăm, cu emoție, 
sprijinul călduros, entuziast și dezin
teresat acordat mișcării noastre de 
eliberare de către poporul român, de 
către Partidul Comunist Român și 
de marele său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Arătind că prin sprijinul hotăritor 
pe care l-a acordat intr-un moment 
crucial România socialistă a dat o 
lovitură serioasă propagandei colo
nialiste, a întărit solidaritatea inter
națională cu lupta poporului din 
Capul Verde, a grăbit deruta morală 

" și politică a autorităților și trupelor 
coloniale, vorbitorul a subliniat că 
manifestarea concretă a unei solida
rități internaționale născute din 
principii și o viziune comună asupra 
viitorului umanității au consacrat 
prietenia indestructibilă dintre cele 
două popoare, precum și hotărirea 
lor de a acționa in strinsă unitate 
pentru făurirea unei lumi a păcii 
și bunăstării. Si dacă 
la nevoie și greutăți 
noaște. atunci, iubite 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea dum
neavoastră a fost cu adevărat aceea 
a unui prieten. Mai mult, a unui 
tovarăș de luptă. Iată de ce încer
căm o bucurie sinceră și o adevărată 
plăcere să efectuăm această vizită 
oficială de prietenie in Republica 
Socialistă România »și să ne regăsim 
astăzi in frumoasa dumneavoastră 
capitală. București.

Sintem convinși — a «pus in con
tinuare vorbitorul — că acordurile 
care vor fi semnate in cursul actua
lei vizite vor constitui un pas im
portant in această direcție. Sintem 
încurajați, în acest sens, de identi
tatea de vederi pe care o împărtășim 
în legătură cu relațiile dintre state, 
indiferent de mărimea sau de pon
derea lor economică pe plan inter
național.

Cunoaștem marile realizări și suc
cesele importante ale României so
cialiste in toate sectoarele vieții 
politice și economice ale societății 
românești, mai ales cele cu care s-a 
încheiat cel de-al VII-lea cincinal 
al dumneavoastră.

Cunoaștem, de asemenea, atașa
mentul dumneavoastră pentru dez
voltarea și perfecționarea sistemului ' 
democrației munci torești-revoluțio- 
nare, care ilustrează voința seculară 
de libertate și independență a po
porului român, și care se reflectă m 
mod firesc in principiile și inițiati
vele de mare anvergură care carac
terizează politica dumneavoastră 
externă.

Vorbind despre cuceririle și 
sele înregistrate de România 
listă în cursul tuturor acestor 
muncă asiduă și de eforturi 
făcute de întregul popor 
pentru depășirea subdezvoltării și 
a relațiilor inechitabile de produc
ție. nu facem 
justiție să 
tea marelui 
tru fiu al .... __  _______

' Nicolae Ceaușescu. de al cărui nume 
sint legate prestigiul, modernizarea 
și. afirmarea independentă a acestei 
mari țări din Europa.

Recenta conferință a Națiunilor 
Unite consacrată situației economice 
a continentului, a arătat vorbitorul, 
la care au participat activ toți mem
brii comunității internaționale, prin
tre care și România, a constituit, in 
circumstanțele actuale, un pas salutar 
către adoptarea de măsuri pozitive 
și graduale, de natură să contribuie 
la redresarea și dezvoltarea econo
miei țărilor africane.

Edificarea unei noi ordini econo
mice, mai drepte și mai echitabile, 
ca și antrenarea unui dialog larg și 
responsabil in cadrul comunității in
ternaționale intre națiunile bogate 
și sărace sint imperative ale mo
mentului actual, căci degradarea 
accelerată a situației la care asis
tăm astăzi este generatoare de a- 
menințări serioase pentru întreaga 1 
lume.

prietenul 
se cu- 
tovarășe

succe- 
socia- 
ani de 
uriașe 
român

decît un act de 
subliniem personalita- 
conducător și ilus- 
României, tovarășul

Tovarășe președinte,
Astăzi nimeni nu se îndoiește că 

situația internațională in continuă 
agravare sporește riscurile unui con
flict, întărește tendințele de rezol
vare a problemelor prin forță, in 
detrimentul soluțiilor negociate ți 
pașnice, diminuează speranțele ge
nerate de eforturile depuse neînce
tat de comunitatea internațională, 
de mișcarea țărilor nealiniate, vizind 
asigurarea destinderii și îndepărtarea 
pericolului nuclear, care reprezintă 

x o sfidare la adresa umanității.

dintre 
Capului Ver- 
Ceaușescu și 
însărcinat pe 
delegații să 

vizitei, moda- 
privind lărgirea 

in diverse sfe- 
interes comun.

asemenea, 
legătură cu

un 
e-
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Tovarășe președinte,
în cursul convorbirilor noastre am 

analizat in mod aprofundat diversele 
probleme care preocupă lumea con
temporană. Aș dori să revin asupra 
uneia dintre preocupările majore, 
de actualitate, ale popoarelor afri
cane și ale comunității internaționa
le. care se referă la Africa aus
trală.

In această regiune nevralgică, atit 
de importantă din punct de vedere 
strategic și cu mare potențial eco
nomic. provoacă o profundă îngrijo
rare Încercările sistemului de apart
heid de a-și prelungi existența, in 
ciuda ultiimflor sale convulsiuni și a 
presiunilor”internaționale fără pre
cedent.

în acest sens și în contextul ex
ploziv actual, sintem oonvinși de ne
cesitatea unei strategii susținute a 
comunității internaționale vizind, 
înainte de toate, asigurarea păcii in 
regiune și evitarea cu orice preț a 
creșterii violenței, distrugerii și te
rorismului, care riscă să perpetueze 
instabilitatea și să genereze o ca- , 
tastrofă cu consecințe imprevizibile.

Folosim prilejul pentru a reafirma 
că Republica Capului Verde va con
tinua, ca și în trecut, să sprijine 
lupta dreaptă pentru emanciparea 
popoarelor și apărarea integrității 
lor teritoriale, aspirind la pace, la 
relații stabile și fructuoase de prie
tenie și cooperare între națiuni, pe 
baza respectului mutual și avanta
jului reciproc.

Pe plan intern, situația moștenită 
de la colonialism, persistenta secetei 
care afectează țara de peste 20 de 
ani consecutiv au determinat o po
litică social-economică fondată. în 
esență, pe participarea populației la 
soluționarea problemelor naționale 
urmărind punerea in valoare a re
surselor umane, stabilitatea țării și 
construcția unei societăți de bună
stare și dreptate socială.

Al doilea plan cincinal de dezvol
tare, pe care îl începem in acest , an. 
bazindu-ne pe bogata experiență 
acumulată in cursul aplicării primu
lui plan, va trebui, cu sprijinul co
munității internaționale, să ne per
mită să continuăm această politică 
de o manieră mai rațională și mai 
armonioasă.

Tovarășe președinte,
Atașamentul lor Ia principiile de 

justiție .și dreptate, in căutarea bi
nelui comun, determină țările noas
tre să acționeze pentru raporturi 
mai echilibrate și un dialog mai 
efectiv între toți membrii comunită
ții internaționale.

Capul * Verde este permanent 
dispusă să poarte un dialog pe baze 
constructive. Sintem deschiși la ini
țiative novatoare care răspund pro
blemelor vremurilor noastre. Sintem 
dispuși să explorăm toate domeniile 
posibile de diversificare a raporturi
lor dintre state și, in ■ acest sens, 
constatăm o totală convergentă de 
poziții intre România 
Verde.

Permiteți-mi să reafirm 
tele de încredere pe care __ _____
pentru viitorul relațiilor de priete
nie și de cooperare dintre țările 
noastre, cooperare pe care un trecut 
asemănător de luptă ne permite s-o 
întrevedem sinceră, solidară și fruc
tuoasă.

Iată de ce. invit cu plăcere pe toți 
cei prezenți să mi se alăture la un 
toast :

— pentru prosperitatea continuă a 
României socialiste

— pentru întărirea legăturilor de 
prietenie și de cooperare intre 
Rorpânia și Capul Verde ;

— pentru viață lungă și fe
ricire personală tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elerta Ceaușescu ! (Aplauze).

și Capul

sentimen- 
le nutrim

CEREMONIA SOSIRII IN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

din fața Palatului Republicii, într-o 
atmosferă sărbătorească.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Aristides Maria Pereira, tovarășei 
Elena Ceaușescu și tovarășei Carli
na Fortes Pereira o călduroasă ma
nifestare de stimă și prețuire. Prin 
ovații și urale. bUcureștenii veniti in 
intimpinare au dat expresie convin
gerii că actuala intîlnire dintre con
ducătorii de partid și de stat ai 
României și Republicii Capului Ver
de va impulsiona dezvoltarea rela
țiilor de prietenie, și colaborare din
tre partidele, 
noastre.

Ora 17. în 
zenți în Piața
cu drapelele de stat ale 
țări, tovarășul Aristides 
reira și tovarășa Carlina

aceeași cordial. - 
tovarășa 

tovarășa Carlina

/

7

i

țările și popoarele

aplauzele 
Republicii,

celor pre- 
împodobită 
celor două 
Maria Pe-
Fortes Pe-*-

reira sini salutați cu prietenie și 
cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena1 Ceaușescu.

Cei doi conducători de -partid și de 
stat, și-au strins cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat. Cu 
tate s-au salutat 
Elena Ceaușescu și 
Fortes Pereira.

în întimpinarea solilor poporului 
din Republica Capului Verde se 
aflau, de asemenea, membri și mem
bri supleanti ăi Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, generali, alte persoane 
oficiale.

O gardă militară, . aliniată in 
cinstea sosirii înaltului oaspete, a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

în continuarea ceremoniei, 
varășul Nicolae Ceaușescu și 
varășul Aristides Maria Pereira_
trecut in revistă garda de onoare.

Tovarășul Aristide,s Maria Pereira 
a salutat apoi pe celelalte persoane 
oficiale române prezente la ceremo
nia primirii oficiale.

Un grup de pionieri au ofe
rit buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Aristides Maria Pereira, tovarășei 
Elena Ceaușescu șl tovarășei Carlina 
Fortes Pereira.

Oamenii muncii p'rezenți in. Piața 
Republicii au aplaudat din nou, cu 
căldură, pe cei doi conducători de 
partid și de stat. S-a ovaționat pen
tru prietenia dintre cele două țări 
și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Aristides Maria Pereira au 
răspuns cu căldură manifestărilor de 
stimă și prețuire ale bucureștenilor.

(Agerpres)

ta- 
t-- 
au
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la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)
colectivele de oameni ai muncii, 
comitetele județene de partid, or
ganizațiile de partid trebuie să ac
ționeze intr-un spirit de înaltă 
răspundere pentru înlăturarea în 
ce.l mai scurt timp a stărilor de 
lucruri negative, pentru, a asigura 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a planurilor si programelor. 
Numai asa avem garanția îndepli
nirii în bune condiții a cincinalu
lui — și trebuie să facem totul ca 
întregul partid. întregul nostru 
popor să acționeze în spiritul in
transigentei comuniste, revoluțio
nare. în toate domeniile ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,

înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea impune, ca o nece
sitate obiectivă. perfectionarea 
noului mecanism econom ico-fi nan- 
ciar. Fiecare unitate economico-so- 
cială trebuie să funcționeze pe 
baza a-utogestiunii. Am discutat de 
multe ori aceste probleme, dar tre
buie să spunem deschis că încă nu 
am realizat în viată prevederile 
noului mecanism economic. Se 
vorbește mult, dar se realizează 
foarte puțin. Se pare că unii ac
ționează în- spiritul lui Caragiale 
— ..să se modifice, dar să nu se 
schimbe nimic !“. Cam asa se pate 
că au gîndit tovarășii din domeniul 
financiar si economic ; să avem un 
nou mecanism, dar să funcționăm 
după cel vechi. Și. practic, aproape 
funcționăm după mecanismul 
vechi. Trebuie cu hotărîre să-l 
aruncam la coșul de gunoi, cum se 
spune, si să introducem ferm noul 
mecanism — autoconducerea. auto- 
gestiunea. Trebuie ca fiecare uni
tate să trăiască pe principiile auto- 
'conducerii și autogestiunii ! Nu 
mai este admisă continuarea stări
lor de pînă acum, de a trăi pe 
seama bugetului statului, a muncii 
altora ! (Vii aplauze).

Programul perfecționării siste
mului de autofinanțare și noile 

i măsuri financiare au drept scop 
de a lichida anarhia și risipa și 
de a stabili norme finandTare obli
gatorii pentru toate domeniile de 
activitate.

Trebuie să se acționeze cu toată 
■ hotărîrea pentru reducerea chel- 
, tuielilor de producție și, în pri

mul rind, a cheltuielilor mate- 
' „.riale. N
\ Trebuie să punem capăt tendin- 
i 'tei, din unele sectoare, de creștere 

nejustificată a prețurilor. Sporirea 
’ rentabilității și a beneficiilor tre

buie să se realizeze nu prin mă- 
i rirea prețurilor de desfacere, ci 

prin reducerea cheltuielilor și 
creșterea_mai puternică a produc- 

. ției fizice.
Prin noile măsuri se are în ve- 

i dere ca toate unitățile să-și asigu
re finanțarea totală sau în cea mai 

J mare parte din venituri proprii, 
reducîndu-se în mod radical cre
ditele.

Sistemul de finanțare pe bază 
- de credite s-a dovedit necorespun

zător. El a devenit o frînă în apli
carea noului mecanism economico- 

‘ financiar și a dus la creșterea ne
justificată a stocurilor de materia
le și a producției neterminate.

Va trebui să se accelereze pro
cesul de producție și desfacere, să 
se scurteze ciclul producție-marfă- 
bani. Trebuie să facem în așa fel 
încît fiecare unitate să acționeze 
pentru folosirea mijloacelor de 
care dispune, a materiilor prime și 
altor produse, pentru a le intro
duce în producție și a finisa cit 
mai rapid producția de bună cali
tate, pentru desfacerea producției, 
pentru încasarea în cel mai scurt 
timp a preturilor, a costurilor pro
duselor. Pe această bază, fiecare 
unitate să-și asigure finanțarea si 
mijloacele de reluare a procesului 
de producție.

Este inadmisibilă situația actua
lă. cînd stocurile au crescut, nu
mai în primele luni, cu peste 20 
de miliarde lei — inclusiv produc
ția neterminată și marfa în stoc 
nevîndută — și. în același timp, 
s-a apelat la credite pentru fi
nanțarea în continuare a activi- 

l tății.
Este o problemă de o gravitate 

deosebită — și trebuie s-o lichi
dăm în cel mai scurt timp. Orga
nele financiare. economice, condu
cerile întreprinderilor trebuie să 
înțeleagă că societatea nu va pu
tea să finanțeze proasta activitate, 
să finanțeze stocurile, să finanțe
ze pe cei care nu-și îndeplinesc 
obligațiile fată de popor, pentru a 
asigura buna desfășurare a activi
tății !

Este necesar să se perfecționeze 
conducerea și planificarea, pe 
baza autoconducerii muncitorești, 
a creșterii răspunderii consiliilor 
de conducere și adunărilor gene
rale ale proprietarilor. producăto-_ 
rilor și beneficiarilor. Să îmbinăm 
în mod armonios spiritul de ini
țiativă. autonomia, autogestiunea 
cu planul national unic și condu
cerea unitară a întregii economii.

Avem multi conducători de uni
tăți, consilii de conducere si. de ce 
să nu o spunem, chiar ministere 
care au înțeles și înțeleg autocon
ducerea prin a cheltui cit mai 
mult, prin a cere cit mai mult de 
la stat — și nu în spiritul legi
lor tării, al hotărîrilor de partid 
care, punînd problema autocondu- 
cerii. inițiativei, au pornit de la 

necesitatea ca fiecare unitate, fie
care colectiv de oameni ai mun
cii să gospodărească cu maximum 
de eficientă mijloacele încredința
te si să asigure o rentabilitate ma
ximă. Este timpul să se pună capăt 
acestor stări de lucruri !

Am spus că nu am de gînd să 
mă opresc asupra lipsurilor ; dar 
îmi este foarte greu să nu mă re
fer la stările foarte negative, chiar 
din această lună, la lipsa de răs
pundere a unor ministere si uni
tăți în realizarea producției de ex
port. Vom dezbate în plenară. în 
mod special, această problemă. 
Cheltuim materiile prime, banii, 
facem producție pe stoc — și nu 
se realizează producția de export. 
Este o atitudine inadmisibilă și 
propun plenarei să hotărîm ca toți 
cei care vor continua această linie 
să dea socoteală în fata partidului 
și poporului pentru această activi
tate necorespunzătoare. Nu putem 
merge mai departe si să tolerăm 

această stare de lucruri, care de
vine împotriva intereselor poporu
lui si socialismului ! (Vil aplauze).

Totodată, trebuie să se aplice cu 
toată fermitatea noul sistem de re
tribuire în acord global, care asi
gură realizarea principiului socia
list „de la fiecare după capacitate, 
fiecăruia după muncă**.  Veniturile 
tuturor oamenilor muncii trebuie 
să fie determinate. în toate sectoa
rele. numai de rezultatele obținute 
în muncă. Pornind permanent de. 
la faptul și de Ia principiul socia
list ..nici muncă fără pîine. nici 
pîine fără muncă* 1. în societatea 
noastră nimeni nu poate trăi fără 
muncă. Am lichidat pentru tot
deauna exploatarea si asuprirea, 
posibilitatea ca cineva să aibă ve
nituri fără muncă — si trebuie , să 
aplicăm cu toată fermitatea prin
cipiile de echitate socialistă în 
toate domeniile !

Noi edificăm o societate a muncii 
libere. în care tot ce se produce 
aparține întregului popor, asigură 
dezvoltarea generală a patriei și 
ridicarea continuă a bunăstării 
materiale si spirituale a poporului. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Dezvoltarea intensivă, înfăptui

rea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea impun să Se pună în cen
trul întregii activități noua revo
luție te'hnico-știirtțifică. Avem un , 
program special de cercetare ști
ințifică și tehnologică. în toate 
sectoarele trebuie să întărim legă
tura științei cu învățămîntul și 
producția. Socialismul și comunis
mul se pot înfăptui cu succes nu
mai pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane în general.

Vorbind însă despre intensifica
rea cercetării științifice și tehno
logice, aș dori să atrag atenția că 
aceasta presupune o înaltă răs
pundere și perseverență în a per
fecționa continuu procesele de 
producție și tehnologiile, dar a- 
vînd permanent în vedere ca noile 
produse și noile tehnologii să asi
gure o reducere a consumurilor, a 
cheltuielilor, creșterea producti
vității muncii.

Zilele trecute am văzut o expo
ziție de utilaje. S-au prezentat 
unele rezultate bune, dar am con
statat că la o serie de mașini și 
utilaje, unde s-a obținut o redu
cere a consumurilor materiale, s-a 
venit cu o dublare a prețului de 
desfacere al produselor. Ni s-au 
dat explicații că noul produs va 
asigura o creștere mai puternică a 
productivității, că, în același timp, 
se va putea obține o cantitate mai 
mare de produse și, ca atare, au 
considerat că trebuie să mărească 

și prețul de desfacere. Este o cale 
în contradicție cu legile tării — 
și care nu se poate admite în nici 
un fel.! Noile produse, noile teh
nologii pe care le avem trebuie, 
desigur, să fie superioare din toa
te punctele de vedere — și, cu 
utilajele noi, trebuie să obținem o 
creștere de cîteva ori a producției. 
Dar aceasta nu presupune că tre
buie să creștem și prețul de des
facere al utilajului, ci, dimpotrivă, 
reducînd consumurile materiale, 
greutatea lor, trebuie să reducem 
și prețul. La produsele pe care 
le-am văzut în expoziție trebuia să 
realizăm o reducere de 20—30 la 
sută a costului, nu o dublare a 
prețului.

Dar avem, în această privință, 
organe de prețuri, de planificare, 
avem organe de cercetare care au 
răspunderea de a urmări toate 
acestea. In noile reglementări am 
prevăzut să venim cu noi măsuri 
care să împiedice o asemenea cale.

Dar, oricît de bune vor fi hotărî- 
rile și legile, trebuie să facem ca 
oamenii să le aplice, ca în concep
ția conducătorilor de unități, de 
centrale, din minister să aibă Ioc 
o schimbare revoluționară, pentru 
că de vină sînt mai întîi ministe
rul, centrala, intre prinde tea și toți 
care au lucrat,, dar, în primul rînd, 
ministrul care a permis să se 
pună asemenea prețuri la produse
le noi, precum și conducerea mi
nisterului, organele financiare și 
de prețuri care le-au acceptat. 
Acest exemplu arată, încă o dată, 
ceea ce am spus, că, de fapt, în 
concepția multor conducători din 
economie continuă să se păstreze 
vechiul, tendința de a-și asigura 
venituri fără muncă, de a aduce 
daune economiei naționale. Pentru 
că aceasta înseamnă, de fapt, a 
aduce daune economiei naționale. 
Insist asupra acestei probleme, 
pentru că nu este un caz întîmplă- 
tor, este o tendință generală pe 
care trebuie s-o lichidăm. De fapt, 
vorbind de revoluția tehnico-știin- 
țifică ar trebui s-o completăm cu 
revoluția în conștiința oamenilor. 
Trebuie să transformăm conștiința 
cadrelor noastre de conducere, să 
determinăm o revoluție în felul de 
a gîndi și de a acționa al condu
cătorilor din economie, din toate 
sectoarele. Fără această revoluție 
în conștiința și gîndirea oameni
lor nu vom determina o adevăra
tă revoluție tehnico-științifică ! 
(Aplauze puternice).

Sînt necesare, de asemenea, mă
suri mai hotărite pentru perfecțio
narea si ridicarea nivelului între
gului învățămînt. Să pornim de 13 
necesitatea modernizării manuale
lor. a activității de învățămînt în 
vederea însușirii celor mai noi cu
noștințe si legarea tot mai strînsă 
cu practica, cu producția. Va tre
bui să se combată tendințele unei 
specializări înguste, care, de multe 
ori. este determinată nu de nece
sitatea unei specializări propriu- 
zise. ci pentru a asigura o catedră 
în plus, un șef de catedră în plus, 

■care consideră că specialitatea lui 
trebuie neapărat să-i dea acest 
drept. .

Noi trebuie să pornim de la ne
cesitatea înarmării tinerilor cu o 
pregătire multilaterală, punînd. 
desigur, pe primul plan discipline
le de bază, dar asigurînd o ase
menea pregătire încît. în decursul 
activității. în raport cu necesitățile 
economiei naționale si ale societă
ții în general, oamenii muncii — 
avînd temeinice cunoștințe de bază 
— să poată trece ușor de la o spe
cialitate la alta.

Va trebui să acordăm mai mul
tă atentie înfăptuirii programelor 
de ridicare a nivelului de pregă

tire profesională și tehnică, orga- 
nizînd în mod temeinic reciclarea 
cadrelor din toate sectoarele de ac
tivitate. Practic, trebuie să facem 
■în așa fel ca, la cîțiva ani — spre 
exemplu, la. cinci ani — fiecare 
om al muncii să urmeze un curs 
seral de perfecționare a calificării.

Dotarea cu utilaje tot mai mo
derne. noile cuceriri ale științei și 
tehnicii pe care le vom introduce 
în producție necesită oameni cu o 
înaltă pregătire, impun ca. perio
dic. să asigurăm ridicarea califică
rii acestora. In fond, omul consti
tuie factorul hotărîtor al progresu
lui si. deci, pentru a realiza revo
luția tehnico-științifică. în toate 
sectoarele, trebuie să ne ocupăm 
de . pregătirea oamenilor care vor 
trebui să înfăptuiască această re
voluție.

Dragi tovarăși,
Planul cincinal 4 are prevederi 

importante privind dezvoltarea re

lațiilor economice internaționale și 
cooperarea în producție. Va tre
bui să acționăm cu toată hotărî
rea pentru dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste din C.A.E.R., 
pentru realizarea Programului 
economic de lungă durată, în
făptuirea specializării și coope
rării în producție, precum și a 
Programului complex tehnico-ști- 
ințific pînă în anul 2000. Toate a- 
cestea trebuie să asigure dezvol
tarea puternică a fiecărei țări so
cialiste, înfăptuirea programelor 
pe care fiecare țară socialistă le-a 
adoptat în cadrul congresului par
tidului său, făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului, ri
dicarea bunăstării generale a po
poarelor, creșterea prestigiului so
cialismului în lume.

In același timp, este necesar să 
dezvoltăm larg relațiile economice, 
de cooperare în producție, cu toa
te țările socialiste.

Un rol important trebuie să-l 
aibă relațiile economice cu țările 
în curs de dezvoltare, extinderea 
colaborării și cooperării în pro
ducție cu aceste țări. Totodată, va 
trebui să intensificăm relațiile eco
nomice cu țările capitaliste dez
voltate. Trebuie să participăm ac
tiv la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale.

O atenție deosebită este necesar 
să acordăm exportului, realizării 
producției de export și desfacerii 
ei în cel mai scurt timp, prin ex
pedierea la partener. Consider că 
este necesar să luăm măsuri spe
ciale — așa cum am menționat și 
anterior — în vederea realizării la 
timp și în cele mai bune condiții 
de calitate și de nivel tehnic a 
producției de export. Probabil că 
trebuie să mai revedem cum se a- 
plică în domeniul comerțului ex
terior acordul global, deoarece 
se pare că nu în măsură suficien
tă funcționează acest principiu în 
sectoarele de comerț exterior.

Va trebui să urmărim continuu 
creșterea eficientei comerțului ex
terior. să intensificăm comerțul in 
compensație, care asigură condi
țiile necesare unei extinderi a re
lațiilor internaționale.

Cred că nu este necesar să mai 
subliniez importanta pe care o are 
comerțul exterior, relațiile econo
mice si cooperarea în producție, 
cu tot ansamblul de măsuri care 
sînt cuprinse aici. Acesta trebuie 
să asigure condițiile realizării im
portului de materii prime, mate
riale. de alte produse necesare des
fășurării corespunzătoare a pro
ducției — și. în același timp, să 
asigure echilibru] balanței de plăti, 
luînd în considerare excedentul 

necesar în vederea lichidării în cel 
mai scurt timp a datoriei externe.

Este necesar să fie bine înțeles 
că activitatea de export, relațiile 
economice internaționale trebuie 
să stea permanent în atenția tu
turor organelor de partid și de 
stat, a tuturor unităților, a oame
nilor muncii. Toate unitățile tre
buie. să înțeleagă că realizarea ex- 

’portului constituie îndatorirea 
prioritară — si trebuie să facem 
totul pentru a asigura realizarea 
în bune condiții a acestei activi
tăți !

Dragi tovarăși,
înfăptuirea planului cincinal, a 

tuturor programelor constituie fac
torul determinant pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii, a întregului nos
tru popor. Numai pe baza creșterii 
venitului național vom asigura 
mijloacele necesare atît dezvoltă
rii. cît si ridicării nivelului de trai.

In actualul cincinal, 70 la sută 
din venitul național va fi reparti
zat pentru consum și 30 la sută 
pentru fondul de dezvoltare. Prin 
această folosire a venitului națio
nal asigurăm atît mijloacele dez
voltării forțelor de producție, creș
terii bogăției naționale — factor de 
importanță deosebită pentru pa
tria noastră — cît și condițiile ri
dicării nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, țelul su
prem al politicii partidului nostru, 
esența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm 
cu succes în România. (Aplauze 
puternice).

Viața, realitățile au demonstrat 
cu puterea faptelor că numai asi
gurînd un procent înalt de acumu
lare vom realiza reproducția lărgi
tă, dezvoltarea forțelor de produc
ție,- a științei, învățămîntului și 
culturii, progresul general al pa
triei ! Numai astfel vom asigura 
viitorul socialist și comunist al 
poporului nostru, precum și ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale 1 (Vii aplauze). 
Trebuie să înțelegem că nu putem 
să consumăm tot ceea ce se pro
duce la un moment dat, că a pro
ceda în acest fel înseamnă a pune 
în pericol, a afecta însuși viitorul 
patriei, al națiunij noastre !

în cincinalul 1986—1990 retribu
ția reală a oamenilor muncii și 
veniturile țărănimii vor crește cu 
6—8 la sută. Vor spori, de aseme
nea, cheltuielile sociale pe fiecare 
locuitor.

Planul asigură mijloacele nece
sare pentru realizarea unui volum 
important de construcții de locuin
țe și alte așezăminte social-cultu- 
rale. Prin- realizarea, în acest cin
cinal, a circa 700 000 de aparta
mente vom rezolva în linii gene
rale problema locuințelor. Acum 
avem multe județe, orașe care nu 
mai au nevoie de locuințe noi. 
Avem chiar cîteva care nu știu 
cui să dea spre folosință aceste 
locuințe. ,

Am făcut eforturi mari In acest 
domeniu. Orașele patriei noastre 
au devenit orașe noi. moderne ; 
satele noastre s-au dezvoltat, de 
asemenea, puternic. Iată de ce 
acum trebuie să folosim construc
țiile pe care le vom realiza în a- 
cest cincinal pentru a încheia. în 
linii generale, organizarea si siste
matizarea orașelor tării.

în acest sens, este necesar să 
revedem încă o dată și să îmbună
tățim sistematizarea orașelor con
form normelor pe care le-am supus 
discuțiilor în plenara Comitetului 
Central. In mod deosebit este ne
cesar să trecem cu mai multă ho
tărîre la sistematizarea comunelor 

si satelor. Aceste măsuri au un rol 
deosebit de important în ridicarea 
gradului de civilizație. în apro
pierea condițiilor de viață și de 
muncă între orașe și sate. Trebuie 
să facem în așa fel încît. încă în 
acest cincinal, să schimbăm înfă
țișarea comunelor și satelor noas
tre prin realizarea sistematizării, 
iar pînă în anul 2000 să înțheiern 
în linii generale și acțiunea de sis
tematizare și organizare a comu
nelor și satelor.

Toate acestea sînt parte inte
grantă în programul partidului 
nostru de ridicare a nivelului de 
civilizație, de făurire a condițiilor 
trecerii la construirea comunismu
lui în România. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăși,
Avem un plan de largă, perspec

tivă ; avem un număr important 
de programe care. împreună, asi
gură dezvoltarea armonioasă și în

făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. Acum hotărâtoare sînt activi
tatea organizatorică, munca de 
realizare în viată a planului si 
programelor ! De munca și activi
tatea fiecărui minister, a fiecărei 
centrale, a consiliilor de conducere 
din toate unitățile, de activitatea 
tuturor oamenilor muncii depinde 
ca toate aceste minunate programe 
să se transforme în realitate 1

Se pare că mai avem încă multe 
de făcut peptru a îmbunătăți si 
perfecționa conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. în aceas
tă privință trebuie să pornim de 
la întărirea în continuare a demo
crației socialiste, ca factor hotărî
tor al. dezvoltării patriei noastre. 
Este necesar să perfecționăm acti
vitatea consiliilor de conducere, a 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii — ale proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiarilor. Tre
buie să facem în asa fel încît fie
care colectiv de oameni ai muncii 
să acționeze cu întreaga răspun
dere pentru înfăptuirea planului și 
programelor stabilite, pentru a ob
ține o creștere puternică a produc
ției. a productivității, a rentabili
tății si eficientei economice.

Și în continuare, organele de 
stat, statul nostru socialist trebuie 
să asigure conducerea unitară a 
tuturor sectoarelor, a întregii so
cietăți — și, în același timp, să 
dezvoltăm larg conlucrarea orga
nelor statului cu noile organisme 
democratice pentru diferitele sec
toare de activitate. Trebuie să por
nim de la faptul că organele de 
stat și organismele democratice 
constituie un tot unitar și, împreu
nă, ele reprezintă și dau noua for
mă democratică a statului nostru, > 
a democrației muncitorești-revolu- 
ționare.

Consider necesar să mă refer, 
dîn nou, la necesitatea îndeplinirii 
în mai bune condiții de către 
Consiliul de Miniștri a atribuți
ilor și rolului care îi revin în 
conducerea unitară a tuturor sec
toarelor. Am adoptat, în ultimul 
timp, unele măsuri organizatorice, 
am format consilii pe ramuri care 
au misiunea de a asigura funcțio
narea unitară și soluționarea la 
timp a problemelor din fiecare do
meniu de activitate. Sînt necesare . 
măsuri mai ferme în promovarea 
cadrelor, în repartizarea mai bună 
a forțelor în raport cu capacitatea, 
dar și cu spiritul de răspundere în 
muncă al fiecăruia.

Va trebui să asigurăm partici
parea mai activă a cadrelor de 
conducere, începînd cu membrii 
Comitetului Politic Executiv, a ac
tivului de partid și de stat la ac
tivitățile județelor și unităților.

• în general, consider că, pe an
samblu, de sus pînă jos, este ne
cesar să perfecționăm și să acor
dăm mai multă atenție-participării 
activului, a cadrelor I3 activitatea 
de jos, acolo unde se hotărăște 
pină la urmă realizarea planului și 
rezolvarea problemelor, unde se, 
asigură înfăptuirea tuturor obiec
tivelor și hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Insist din nou asupra necesită
ții respectării neabătute și aplică
rii ferme a legilor țării, a hotărî
rilor de partid. Spiritâl comunist, 
spiritul revoluționar înseamnă 
respectarea și aplicarea legilor și 
hotărîrilor ! Nu poți fi bun revo
luționar și comunist dacă nu pui 
în centrul activității înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor de partid, 
a legilor țării ! Aceasta este cerin
ța elementară și fundamentală a 
unui activist de partid și de stat ! 
Orice nesocotire sau încălcare a 
legilor și hotărîrilor de partid în
seamnă implicit a te pune în afara 
legilor tării, a hotărîrilor, în afara 
partidului 1

Este necesar să fie bine înțeles 
că legile, hotărîrile de partid sînt 
obligatorii pentru toți, că nimănui, 
sub nici o formă, nu-i este îngă
duit să le nesocotească, să nu le ~ 
aplice ! (Vii aplauze).

Realizarea mărețelor obiective 
trasate de Congresul al klll-lea al 
partidului impun întărirea conti
nuă a partidului, a unității sale 
ideologice și organizatorice, crește
rea rolului său conducător.

-Toate organizațiile de partid, 
toate comitetele orășenești și ju
dețene, toate organele de partid 
au răspunderea de a acționa pen
tru unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii în înfăptuirea 
obiectivelor și programelor fiecărei 
unități, fiecărui județ. Nu se poate 
vorbi de rolul conducător al parti
dului acolo unde organizațiile sau 
organele de partid nti acționează 
cu toată fermitatea și hotărîrea 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care le au. Cum se poate aptecia 
activitatea unei organizații de 
partid județene sau comunale, sau 
activitatea de partid drntr-o uni
tate cind nu se realizează planul 
de producție industrială și planuT 
de producție agricolă ? 1

Trebuie să înlăturăm cu hotăiâ- .5 
re formalismul, activitatea de pa- ’ 
radă din munca organelor și or- I 
ganizațiilor de partid.

- Este necesar să'acționăm cu mai j 
multă hotărîre în soluționarea pro 
blemelor oamenilor*  muncii, să în- ■ 
tărim permanent legătura organi- « 
zațiilor și organelor de partid, a * 
partidului în general cu masele de H 
oameni ai muncii, cu poporul. Să 
pornim permanent de la faptul că 
socialismul îl construim cu poporul 
și pentru popor, că numai împreu
nă cu poporul vom asigura victo
ria socialismului Și comunismului 
în patria noastră, ridicarea bună
stării generale. întărirea continuă 
a independenței și suveranității 
României! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Va trebui să intensificăm și să 
perfecționăm activitatea ideologi
că. politico-educativă. atît în 
partid, cît și în rîndul maselor 
largi populare. Trebuie ca in ac
tivitatea ideologică, în învățămîn- 
tul dă partid să pornim de .la ne
cesitatea creșterii spiritului revolu
ționar. a conștiinței comuniste, a 
abnegației și spiritului de luptă 
revoluționară a fiecărui comunist. 
Să intensificăm activitatea de for
mare a omului nou. constructor ■ 
conștient al noii orânduiri so
ciale.

Trebuie să înțelegem că demo
crația muncitorească-revoluționară 
este strîns legată de ridicarea con
tinuă a conștiinței muncitorești-re- 
voluționare a întregului popor, că 
numai acționînd în mod conștient, 
înțelegînd bine problemele dezvol
tării patriei și problemele interna
ționale. oamenii muncii vor acțio
na in concordanță cu noile reali
tăți !

Să punem permanent la baza 
activității politico-educative con
cepția revoluționară, materialist
dial ectică și istorică, principiile 
socialismului științific,! Să comba
tem cu hotărîre tot ce este 
vechi și retrograd, toate con
cepțiile înapoiate de orice fel ! 
Să ridicăm nivelul de conștiință al 
oamenilor, pornind de la faptul că 
numai pe această cale*  și numai 
astfel partidul nostru își va putea 
îndeplini în condiții tot mai bune 
rolul său istoric de a conduce în
treaga națiune, în strânsă unitate, 
spre înfăptuirea Programului 
partidului, spre victoria socia
lismului și comunismului în patria 
noastră ! (Vii și puternice aplauze): 

Avem un partid puternic, avem 
un program de mare perspectivă. 
Mai presus de toate, avem un 
minunat popor care înfăptuiește 
neabătut politica interna și exter
nă a partidului nostru. Avem deci 
tot ce este necesar pentru a privi 
cu încredere realizarea planului și 
programelor pe care le dezbatem 
în plenară. Să pornim cu hotărîrea 
de a face totul pentru a realiza, în 
cele mai bune condiții, obiectivele 
Congresului al XIII-lea, cel de-al 
8-lea plan cincinal, asigurînd 
șstfel ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație,

(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a)
întărind continuu forța materială 
și spirituală a României ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Așa cum am mențiohat și cu 

alte prilejuri, pentru a realiză pla
nul și programele noastre avem 
nevoie de pace. De aceea, partidul 
nostru, România socialistă acordă 
o mare însemnătate dezvoltării 
colaborării internaționale cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială.

Ne aflăm într-o perioadă în care 
situația internațională continuă să 
fie deosebit de gravă. Continuă 
cursa înarmărilor, și în primul 
rind a celor nucleare. De aceea, 
problema fundamentală a epocii 
noastre este aceea a dezarmării și 
păcii, a eliminării armelor nuclea
re, a realizării unei lumi fără 
arme, fără războaie !

Sînt cunoscute inițiativele și 
activitatea partidului și statului 
nostru în această direcție. La Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor socialiste din 
Tratatul de la Varșovia s-a ajuns 
la hotărîri importante, care reflec
tă voința țărilor socialiste partici
pante de a face totul pentru schim
barea cursului periculos al eveni
mentelor, pentru o politică de des
tindere și de pace. în centrul 
consfătuirii au stat problemele 
dezarmării și păcii. Hotărîrile 
adoptate reflectă pe deplin poziți
ile comune și dorința tuturor sta
telor participante de a acționa 

pentru realizarea dezarmării, pen
tru asigurarea păcii. Apelul-pro- 
gram pentru reducerea armamen
telor, trupelor, cheltuielilor mili
tare cu 25 la sută pînă în anul 
1990 are o însemnătate deosebită 
și dă, pentru prima dată, o per
spectivă reală de a se trece — 
o dată cu reducerea armelor nu
cleare — și la reducerea substan
țială a armamentelor convențio
nale,

Consider că programul adoptat 
de țările socialiste membre ale 
Comitetului Politic Consultativ al.' 
Tratațului de la Varșovia dă o per
spectivă bună. Noi, trebuie să de
clar deschis, am fi vrut mai mult, 
dar este foarte important să se 
facă un început — și dacă vom 
realiza această reducere cuprinsă 
în acest Apel, de 25 la sută pînă 
în 1990, se vor crea condițiile ne
cesare pentru a se trece, în perioa
dele următoare, pînă în 2000, la 
noi reduceri. Se poate spune că o 
reducere cu 25 la sută a armamen
telor, a trupelor și cheltuielilor 
pînă în 1990 creează perspective 
reale pentru a se putea obține, 
pînă în 2000, o reducere de cel pu
țin 50 la sută, desigur, în condi
țiile realizării programului de de
zarmare nucleară în cele trei eta
pe, pînă în 2000, propus de Uniu
nea Sovietică, și care are o mare 
însemnătate. '

De fapt, aceste două programe 
se completează în mod corespun
zător si deschid perspectiva reală, 
pentru prima dată, de a se trece 
la dezarmare. Aceasta va da o 
nouă perspectivă luptei popoarelor 

pentru eliminarea completă a 
războaielor din viata omenirii.

în Europa, situația continuă să 
fie deosebit de gravă ; se acumu
lează noi armamente, se amplasea
ză noi rachete. De aceea, noi con
siderăm că este necesar ca toate 
statele europene, popoarele de pe 
continentul nostru să acționeze cu 
întreaga răspundere pentru oprirea 
amplasării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune si pentru elimi
narea celor existente. Să tragem 
maximum de învățăminte de pe 
urma avariei de la' Cernobîl. câre 
a demonstrat că orice stat euro
pean este în pericol în cazul folo
sirii armelor nucleare, că Europa 
trebuie să nu aibă pe teritoriul nici 
unui stat arme nucleare — și. tot
odată. să fie luate măsurile cores
punzătoare pentru întărirea secu
rității si funcționării în cea mai 
mare siguranță a centralelor nu
cleare pașnice.

Este necesar să facem în asa fel 
încît Conferința de la Stockholm 
să se încheie în acest an cu rezul
tate cât mai bune. Noi considerăm 
că. pe baza propunerilor prezenta
te pînă acum, este posibil și tre
buie să se realizeze un acord ge
neral care să asigure întărirea 
securității și cooperării în Europa. 
De asemenea, ne pronunțăm pentru 
realizarea. încă din acest an. a 
unui acord la Viena privind redu
cerea trupelor si armamentelor in 
centrul Europei. $î în această pri
vință pornim de la faptul că pro
punerile formulate pînă acum ofe
ră o bază bună, dacă există voință 
politică, pentru realizarea unei în
țelegeri corespunzătoare.

Acționăm pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare cu toate ță
rile din Balcani. Considerăm că 
trebuie să facem totul pentru în
făptuirea unei înțelegeri privind 
eliminarea armelor nucleare si 
neamplasar'ea armelor chimice în 
Balcani, pentru ca în zona noas-’ 
tră să nu existe nici arme nuclea
re, nici chimice, nici baze militare 
străine.

De asemenea, considerăm că tre
buie să intensificăm activitatea 
pentru încetarea diferitelor con
flicte militare si solutionarea pro
blemelor litigioase din the state nu
mai si numai prin tratative. în 
acest sens, considerăm că este ne
cesar să se ajungă în cel mai scurt 
timp la o conferință internaționa
lă. sub egida O.N.U., pentru solu
tionarea problemelor din Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Acordăm o mare însemnătate 
problemelor subdezvoltării si reali
zării noii ordini economice mon
diale. România a propus la O.N.U., 
precum, si în unele organisme eco
nomice internaționale, măsuri pri
vind soluționarea globală a proble
melor datoriilor externe si ale sub
dezvoltării. Nu doresc să mă opresc 
acum asupra lor. în acest cadru, 
consider că trebuie să acționăm, 
împreună cu alte țări, pentru a se 
organiza o conferință internațio
nală in cadrul O.N.U.. cu partici
parea tuturor statelor. în vederea 
soluționării acestor probleme eco
nomice foarte grave, a realizării 

unei noi ordini economice mon
diale.

Este necesar să facem totul pen
tru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite si al altor orga
nisme internaționale în solutiona
rea problemelor grave ale vieții 
mondiale. Un rol Important revine 
mișcării țărilor nealiniate. Consi
derăm că trebuie făcut totul pen
tru depășirea unor divergente din
tre unele țări nealiniate, pentru ca 
la reuniunea din acest an din Zim
babwe a statelor nealiniate să se 
obțină o întărire a solidarității si 
creșterii rolului acestora în solu
tionarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale.

Este, de asemenea, necesar să 
fie întărită colaborarea si solidari
tatea țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor mici si mijlocii, pentru 
a participa mai activ la solutio
narea problemelor grave ale vieții 
internaționale.

Sînt multe probleme în viața 
internațională. Ele pot fi rezolvate 
numai cu participarea activă. în 
deplină egalitate, a tuturor state
lor. Trebuie să întărim și mai 
mult solidaritatea si colaborarea 
cu forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste, cu masele largi populare, 
cu popoarele de pretutindeni.

Oricît de grave sînt problemele, 
dacă popoarele vor acționa într-o 
mai bună unitate, dacă vor face 
în asa fel încît să determine con
ducerile fiecărei țări să tină sea
ma de interesele păcii si colabo
rării atunci este posibil — și noi 
avem această convingere — că se 
va obține schimbarea cursului 

evenimentelor, se va impune o po
litică de dezarmare, de pace și co
laborare internațională !

Avem deplina încredere că 
viitorul aparține unei lumi fără 
războaie, unei lumi fără arme, 
unei lumi a păcii și colaborării 
egale între toate națiunile ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Sîntem la jumătatea primului an 

al cincinalului 1986—1990. Avem 
la ordinea de zi cincinalul și pro
gramele pînă în 1990. M-am refe
rit Ia aceasta. Pe prima jumătate 
de an avem o serie de rezultate 
bune. Dar trebuie să declar des
chis că nu putem fi pe deplin 
mulțumiți, că nu în toate sectoa
rele s-a acționat cu întreaga ho
tărâre pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului. Este 
necesar să fie luate toate măsurile 
pentru îndeplinirea în bune con
diții a planului pe 1936 — primul 
an al cincinalului actual — inclu
siv a prevederilor suplimentare.

Subliniez încă o dată necesita
tea de a se acorda o atenție deo
sebită exportului.

In agricultură trebuie să strîn- 
gem fără pierderi recolta de ce
reale de vară, să efectuăm însă- 
mînțările duble și să realizăm 
toate lucrările de întreținere, pen
tru a asigura obținerea unei pro
ducții agricole cît mai bune în 
acest an.

In toate județele, în toate uni
tățile este necesar să se treacă cu 
toată hotărîrea la muncă, pentru 

realizarea tuturor planurilor și 
programelor !

Subliniez. încă o dată, că dispu
nem de tot ce este necesar — și 
în acest an. și pe întregul cincinal 
— pentru îndeplinirea în bune con
diții a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, a planului cincinal, a 
programelor pe care le-am stabi
lit. Am convingerea că toate or
ganele de partid și de stat, toate 
organismele democrației muncito- 
rești-revoluționare vor demonstra 
prin, munca lor. actionînd cu cea 
mai înaltă răspundere, că sînt ho- 
tărîte să-și îndeplinească răspun
derile ce le au față de partid, față 
de popor, fată de cauza socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice).

Am. de asemenea, convingerea 
că toti oamenii muncii, întregul 
nostru popor vor înfăptui neabă
tut planul și programele pe care 
le avem, hotărîrile Congresului al 
XIII-lea. Programul partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism, care asigură ridi
carea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, creșterea 
bunăstării poporului. întărirea su
veranității și independentei Româ
niei. (Aplauze puternice, îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. într-o atmosferă de pu
ternică unitate și angajare revolu
ționară. toți participanții la plena
ră se ridică in picioare și ovațio
nează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR PLENAREI
(Urmare din pag. I)
și-o desfășurat lucrările in cadrul 
Comisiei pentru probleme de in
dustrie/*  agricultura, investiții-con- 
strucții, transporturi, export 'și cir
culația mărfurilor, Comisiei pentru 
problemele muncii organizatorice și 
de cadre, Comisiei pentru proble
mele muncii politico-educative și ale 
relațiilor internaționale.

Participanții la dezbaterile în 
plen și în comisii au subliniat cu 
satisfacție și mîndrie patrioti
că excepționala importanță a 
cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care reprezintă 
pentru toți oamenii muncii, pentru

*

întregul popor un insuflețitor și mo
bilizator program de acțiune, sti- 
mulînd energiile și forțele creatoare 
ale națiunii noastre în vederea 
realizării, în cele mai bune condiții, 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român,

1n mod unanim, a fost relevată 
contribuția determinantă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, 
la fundamentarea pe baze profund 
științifice a strategiei dezvoltării 
intensive a economiei naționale, la 
ridicarea continuă a calității vieții 
și muncii întregului popor.

Participanții au exprimat totala

adeziune față de planurile și pro
gramele de însemnătate națională 
supuse dezbaterii plenarei, docu
mente elaborate sub directa îndru
mare și cu sprijinul nemijlocit al 
secretarului general al partidului, 
care, prin prevederile lor, asigură 
creșterea intensivă, .în ritm susți
nut, a industriei și agriculturii, a în
tregii economii naționale, dezvol
tarea puternică a științei, învăță- 
mîntulgi și culturii, sporirea bună
stării materiale și spirituale a între-, 
gului nostru popor.

In lumina orientărilor și indicați
ilor secretarului general al partidu
lui, vorbitorii au analizat, cu exi
gență comunistă, realizările din pe

rioada care a trecut din acest prim 
an al actualului cincinal, prezen- 
tînd, totodată, măsurile luate pen
tru eliminarea neajunsurilor mani
festate și îmbunătățirea radicală d 
întregii activități. In acest sens, au 
fost prezentate acțiunile întreprinse 
pentru realizarea ritmică, integra
lă, a planului, a producției destina
te exportului, in condiții de calitate 
și eficiență ridicate, pentru obți
nerea unor rezultate superioare în 
industrie, agricultură, investiții, in 
toate domeniile, pentru creșterea 
mai accentuată a productivității, 
pentru reducerea continuă a con
sumurilor materiale și energetice, 
pentru întărirea disciplinei și a

spiritului de răspundere în fiecare 
unitate și la fiecare loc de muncă, 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor.

In cadrul dezbaterilor au fost 
subliniate preocupările privind 
aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar, a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunii, perfec
ționarea democrației noastre mun-

, . IciițpIreșți|,.,rPY»luționare.
Au fost dezbătute, de asemenea; 

aspecte privind îmbunătățirea sti

cerea întregii activități, în rezolva
rea operativă a tuturor probleme
lor pe care le ridică îndeplinirea 
exemplară a planului, dezvoltarea 
multilaterală a țării.

Cei care au luat cuvintul au 
exprimat adeziunea deplină la poli
tica externă a partidului și statu
lui nostru, relevînd marea însem
nătate a acțiunilor și inițiativelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate înfăptuirii dezarmării și ., 
păcii, realizării unei- lumi fără

lului șî metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de par-
tid, creșterea rolului lor in condu

arjne și fără războaie, soluționării 
constructive a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea.

Insușindu-și intru totul impor

tantele aprecieri, orientări șl sar
cini cuprinse în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, partici
panții au exprimat hotărîrea fermă 
a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, a întregului popor de a 
acționa, în strinsț unitate, în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, pentru transpunerea lor în 
viață, pentru înfăptuirea neabătu
tă a istoricelor hotărîri alb Con
gresului alrXlj|-lea a|, » PJ^R.. a 
Programului de edificare o societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism.

Lucrările plenarei continuă.

DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR LA DEZBATERI
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

MARIN ENACHE
Mult stimate și iubite 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Actuala plenară a Comitetu

lui Central al Partidului Co
munist Român iși desfășoară 
lucrările in atmosfera de inaltă 
angajare revoluționară și pu
ternică afirmare a unității În
tregului popor in jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Magistrala expunere făcută 
astăzi în fata noastră de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
precum și documentele înscri
se pe ordinea de zi, elaborate 
cu participarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
materializează la nivelul cel 
mai înalt concepția sa științifi
că. realistă și modul revoluțio
nar de definire a modalităților 
practice de soluționare a pro
blemelor complexe ale procesu
lui de făurire a programului 
partidului, de ridicare a Româ
niei pe noi trepte calitativ su
perioare de progres și civili
zație.

In ansamblul său. planul de 
dezvoltare economică-socială a 
țârii în perioada 1986—1990. re- 
flectînd concepția. Partidului 
Comunist Român cu privire la 
rolul primordial al forțelor de 
producție in dezvoltarea econo- 
mico-socială. orientarea pro
gramatică a partidului nostru 
privind ridicarea economiei ro
mânești la nivelul celor mai 
avansate realizări ale științei și 
tehnicii contemporane, se im
pune ca o . construcție științifi
că. străbătută de dinamismul 
revoluționar al secretarului ge
neral al partidului, care asigură 
valorificarea la cotele eficien
tei economice cele mai înalte a 
uriașului potențial tehnic si 
uman creat și perfecționat in 
anii socialismului, cu deosebire 
in ultimii 21 de ani.

Vorbitorul s-a referit in con
tinuare la caracteristicile dez
voltării in continuare a indus
triei metalurgice, la schimbă
rile calitative, esențiale ce vor 
interveni in structura, produc
ției de metal. Astfel, nivelurile 
absolute ale producției meta
lurgice ce se prevăd pentru 
anul 1990 depășesc realizările 
anului 1985 cu peste 90 la sută 
la cocs metalurgic. 47 la sută 
la fontă. 43 la sută ța oțel brut, 
52 la sută la laminate finite 
pline și aproape 59 la sută la 
țevi. Creșteri mai accentuate 
sint prevăzute la sortimentele 
de prelucrare metalurgică ridi
cată. In scopul valorificării su
perioare a metalului, si redu
cerii importurilor se va dez
volta producția sortimentelor 
speciale de importantă majoră 
pentru realizarea programelor 
prioritare' ale economiei. Ast

fel, se va asigura realizarea 
unui grad de innoire a produc
ției de peste 30 ia sută fată de 
situatiă actuală si la un nivel 
de valorificare a materiilor pri
me cu peste 30 la sută mai 
mare.

Reflectind orientările si indi
cațiile dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. întregul proces 
de dezvoltare a producției de 
metal se va realiza în principal 
pe actualele capacități organi
zate si modernizate, precum si 
pe cele care vor fi create la 
Călărași.

Îndeplinirea programului am
plu de dezvoltare â industriei 
metalurgice are o nouă si pu
ternică bază de realizare în pro
gramele elaborate de fiecare din 
unitățile noastre, pentru.perfec
ționarea organizării si moderni
zării proceselor de producție, 
acțiune desfășurată 6ub îndru
marea permanentă a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, care cu înalta 
sa competentă ne-a acordat un 
sprijin deosebit de prețios pen
tru finalizarea acțiunilor, in 
concordantă cu orientările si 
indicațiile date de conducerea 
partidului.

Doresc să informez plenara 
că programele de acțiuni a- 
probate in toate centralele 
și întreprinderile metalurgice 
fundamentează măsuri concre
te. tehnice și organizatorice 
ale căror efecte economice, 
însumate pe ansamblul ministe
rului; asigură în anul 1990. com
parativ cu realizările anului 
1985. creșterea cu 70 la sută a 
valorii productiei-marfă. în
semnate sporuri ale , exportului, 
reduceri importante la cheltuie
lile totale si materiale de Pro
ducție. dublarea productivității 
muncii. In cuvintul său. vorbi
torul s-a referit apoi oe larg la 
acțiunile întreprinse pentru 
modernizarea fluxurilor tehno
logice de fabricație, introduce
rea si generalizarea rapidă a 
unor tehnologii noi. de mare 
eficientă, perfecționarea orga
nizării producției si a muncii.

. In legătură cu realizările ob
ținute pe primele 5 luni ale 
anului, vorbitorul a precizat că 
acestea depășesc nivelurile atin
se in aceeași perioadă a 
anului trecut, deși fată de olan 
sint anumite rămineri în urmă. 
In" mod deosebit, restantele la 
producția fizică pe sortimente au 
creat -greutăți unor beneficiari. 
Aspectele mai importante din 
munca noastră care au contri
buit la această situație sint în 
primul rînd lipsurile care s-au 
manifestat în organizarea si 
desfășurarea activității de pro
ducție. La aceasta trebuie reți
nut si faptul că noi. conduce
rea ministerului, nu am reușit 

, întotdeauna să realizăm o rit
micitate corespunzătoare in 
asigurarea bazei de materii pri
me și materiale.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, ea 
desfășurăm in prezent acțiuni 
largi in fiecare combinat și în
treprindere, cu sprijinul comi
tetelor județene de partid, pen
tru a pune mai multă ordine și 
disciplină in activitatea unități
lor noastre, a elimina din stilul 
nostru de muncă toate neajun
surile și a asigura realizarea 
producției fizice pe sortimente, 
in primul rind a producției pen
tru export și a exportului, re
ducerea continuă a consumuri
lor materiale, energetice și de 
combustibil și creșterea pro
ductivității muncii.
- Stimate tovarășe secretar ge
neral, realizarea sarcinilor din 
planul unic pe anul 1986 con
stituie baza indispensabilă a 
abordării cu succes a obiective
lor deosebite ce ne revin in 
perioada 1987—1990. Pentru 
aceasta avem în vedere orien
tarea acțiunilor noastre cu 
deosebire spre recuperarea res
tantelor la producția fizică, în 
primul rînd Ia oțel. Și spre mai 
buna folosire a capacităților și 
instalațiilor în vederea realiză- 

x rii integrale a planului și a 
programelor de recuperare la 
laminate finite pline, țevi și la 
celelalte produse metalurgice, 
precum șl la alți indicatori ca
litativi, de eficiență economică. 
Măsuri cu totul deosebite sînt 
prevăzute pentru intensificarea 
activității pe șantierele de con
strucții, în vederea realizării și 
punerii in funcțiune a obiecti
velor care asigură producția 
fizică a acestui an și a anului 
1987.

Vom acționa mai hotărît pen-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
PAVEL ARON

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Dezbatem în cadrul plenarei 

noastre probleme deosebit de 
importante pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei in actua
lul cincinal, intr-un moment de 
puternică angajare și eferves
cență creatoare, determinate de 
aniversarea gloriosului jubileu 
al partidului, de adînca recu
noștință pe care întregul nos
tru popor o nutrește pentru 
Eroul României socialiste, cel 
care încă în urmă cu 50 de ani 
și-a înscris numele In cartea 
de aur a istoriei comuniste ro
mânești. ca un fidel exponent 
al celor mai arzătoare năzuin
țe de progres și libertate ale 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim deplinul acord la ideile 

tși orientările formulate de 
’ secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în magistrala expu
nere prezentată în fata plena
rei noastre, care reprezintă un 

tru îmbunătățirea .radicală a 
disciplinei in respectarea sar
cinilor din planul de colaborare 
intre unitățile noastre, in mod 
deosebit pentru realizarea inte
grală a, obligațiilor de asigurare 
a metalului pentru export și 
programele prioritare ale eco
nomiei.

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, ca în încheiere să apreciez 
și eu că documentele expuse 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central, cu care sint intru totul 
de acord, constituie elemente 
hotărîtoare pentru realizarea 
obiectivului fundamental și a 
sarcinilor majore stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. Carac
terul realist, profund științific 
al planului de dezvoltare eco
nomică și socială al țării pe 
perioada 1986—1990 imprimat de 
contribuția esențială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în toate 
fazele de elaborare și fun
damentare a sa ne dă certitu
dinea că există toate condițiile 
ca el să fie îndeplinit și chiar 
depășit, așa cum ne-ați cerut-o 
și azi.

Asigur plenara, pe dumnea
voastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că toți oa
menii muncii din industria me
talurgică, conștienți de marile 
răspunderi ce le revin în asigu
rarea metalului necesar tării, 
sînt hotărîți să-și aducă nepre
cupețit contribuția la realizarea 
planului, la înfăptuirea istori
celor hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

program clar și precis de ac
țiune. demonstrind încă o dată 
contribuția sa fundamentală la 
elaborarea și fundamentarea 
dezvoltării intensive a econo
miei naționale in perioada 1986 
— 1990. a programelor speciale 
din economie ’pe baza obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului nostru, la 
perfecționarea întregii activități, 
vizînd așezarea acesteia pe 
principiile eficientei economice, 
cale sigură a creșterii bunăstă
rii întregii noastre națiuni.

Permiteți-mi. in același timp, 
să reliefez contribuția deosebi
tă adusă de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu la fundamentarea 
studiilor si programelor privind 
dezvoltarea cercetării științifice 
și extinderea progresului tehnic 
în toate domeniile activității 
productive.

Vă raportăm că actionînd In 
lumina orientărilor și indica
țiilor dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
organizația județeană de partid 
a luat măsuri ferme pentru 
a-si înscrie activitatea încă din 
primul an al actualului cincinal 
la un nivel calitativ superior, 

punind accent pe dezvoltarea 
laturii intensive a activității e- 
conomice. Ca urmare, fată de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, volumul producției- 
marfă industriale a crescut cu 
11,5 la sută, exportul cu 12 la 
sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 12,4 la sută, fapt 
ce dovedește realismul măsu
rilor stabilite din inițiativa 
dumneavoastră.

Cu toate că marea majoritate 
a întreprinderilor și-au reali
zat și deoășit sarcinile planifi
cate la producția-marfă indus
trială. rezultatele nu ne mulțu
mesc. planul pe ansamblu la 
acest indicator fiind realizat in 
procent doar de 96 la sutji, ca 
urmare a rămînerilor în urmă 
înregistrate la unele unități cu 
pondere in industria județului 
nostfcu.

Față. de această situație, 
vorbitorul a înfățișat plenarei 
măsurile adoptate ca fiecare 
întreprindere să-și realizeze 
sarcinile, ca organizațiile de 
partid să se implice mai efi
cient în conducerea activității 
economice, astfel incit toate 
colectivele muncitorești să ob
țină rezultate superioare, pe 
măsura condițiilor existente la 
fiecare loc de muncă.

Referindu-se la preocuparea 
comitetului județean de partid 
pentru modernizarea producției 
în spiritul -sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, vorbito
rul a arătat : Punind accent pe 
laturile calitative ale procesului 
de producție, pentru realizarea 
sarcinilor actualului cincihal la 
un înalt nivel de eficiență, bi
roul' comitetului județean de 
partid a luat măsuri pentru 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, pentru mo
dernizarea tehnologiilor de fa
bricație și aplicarea acordului 
global și direct. Vă raportăm 
că, sub conducerea organului 
județean de partid, comisia ju
dețeană a finalizat măsurile sta
bilite pentru prima etapă pri
vind modernizarea și organizarea 
producției în toate întreprinde
rile. Programele elaborate în 
fiecare întreprindere au fost 
examinate la fața locului de 
către secretariatul comitetul n 
județean de partid, cu care 
prilej s-au analizat atit rezul
tatele obținute, cit și nivelurile 
la care trebuie să se ajungă la 
sfîrșitul actualului cincinal.

Prin aplicarea celor peste 
2 300 de măsuri stabilite pentru 
acest cincinal se va realiza o 
producție suplimentară de peste 
11 miliarde lei, din care peste 
50 la sută va fi destinată ex
portului. De menționat că în
tregul spor de producție se va 
realiza pe seama creșterii pro
ductivității muncii. indicator 
care se va dubla pînă in anul 
1990. Tot în cadrul acestor ac
țiuni acordăm atenție deosebită 
aplicării Legii privind retribui
rea personalului muncitor în 
acord global și direct.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la activitatea 
desfășurată de organele si or
ganizațiile de partid in agricul

tură. Pe baza exigentelor for
mulate de dumneavoastră '•u 
prilejul vizitelor efectuate intr-o 
serie de unități agricole vă in
formăm că sintem la zi cu toate 
lucrările de sezon. Am încheiat 
în mod operativ și fără pier
deri recoltatul orzului — in 
cursul zilei de mîine. de fapt, 
o să anunțăm terminarea recol
tatului, e adevărat cu producții 
nu pe măsura posibilităților, dar 
realizind sarcinile planificate de 
livrare la fondul de stat și *a  
fondul de furaje.

Sintem pregătiți, așa cum 
ne-ați cerut dumneavoastră, cu 
toate forțele pentru declanșarea 
campaniei de recoltare a griu
lui. Am evaluat o producție 
bună, la nivelul planului. De 
asemenea, tn legumicultură am 
inceput recoltatul legumelor șl 
livrările la fondul de stat, pla
nul Ja acest indicator fiind în 
prezent depășit cu peste 20 la 
sută. Vă informăm, de aseme
nea, că ne vom realiza în între
gime planul pe care îl avem în 
industrializare la legumicultură.

Depunem eforturi deosebite 
pentru a realiza in ■ Întregime 
suprafeței® pentru cultura 
dublă.

Vă raportăm că șl măsurile ce 
ne revin din programele specia
le se realizează în condiții bune, 
cu participarea largă a tuturor 
locuitorilor satelor. Acordăm în 
acest context importanță deose
bită aplicării Legii sistematizării 
teritoriului și localităților urba
ne și rurale, stabilind, în spiritul 
sarcinilor trasate la ședința Co
mitetului Politic Executiv și la 
actuala plenară a Comitetului 
Central al partidului, măsuri 
pentru reducerea ' perimetrului 
construibil și disponibilizarea pe 
această cale a unor însemnate 
suprafețe de teren agricol.

Apreciem că măsurile preco
nizate pentru perfecționarea 
sistemului de finanțare și credi
tare a activității economice, 
precum și cele privind îmbună
tățirea sistemului de participa
re cu' părți sociale a oamenilor 
muncii la constituirea fondului 
de dezvoltare economică vor 
conduce la creșterea răspunde
rii colectivelor muncitorești in 
realizarea la înalt nivel de efi
ciență a sarcinilor ce le revin.

Vă informăm că am asigurat 
condițiile necesare și ne preo
cupăm de sporirea participării 
surselor proprii, a tuturor uni
tăților la finanțarea producției, 
astfel ca din acest an toate u- 
nitățile economice si âdminis- 
trativ-teritoriale să-și echilibre
ze balanța de venituri șl chel
tuieli, să desfășoare activitate 
rentabilă. Urmărim Înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin în acest 
an în condiții cit mal bune, ne 
preocupăm de pregătirea bazei 
tehnico-materiale și pentru dez
voltarea intensivă a economiei 
naționale in perioada 1986—1990. 
Apreciem că nivelurile prevăzu
te sint realiste și in concordan
ță cu potențialul de care dispu
nem.

In încheiere vorbitorul a 
spus : Permiteți-mi să folosesc 
acest prilej pentru a da glas 

gindurilor și sentimentelor co
muniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii din Județul Arad 
pentru a vă transmite, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
noastră fierbinte pentru uriașa

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MARINA

Mult iubite si stimate 
tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat) tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să-mi 

exprim acordul deplin față de 
prevederile proiectului Planului 
cincinal 1986—1990, față de ce
lelalte documente supuse dezba
terii plenarei și să dau expresie 
gindurilor și angajamentelor 
ferme ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Constanta de a acționa 
cu răspundere pentru transpu
nerea in viață a sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile pe care 
Comitetul Central le va adopta.

Am urmărit cu deosebit inte
res și "cu sentimente de admira
ție. inaltă stimă și recunoștință 
magistrala expunere rostită în 
deschiderea lucrărilor plenarei 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pătrunsă de clarviziune, cute
zanță și originalitate — trăsă
turi proprii gîndirii și acțiunii 
revoluționare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — expunerea, 
document de inaltă valoare 
teoretică și practică, jalonează 
științific, cu o puternică forță 
mobilizatoare, obiectivele, direc
țiile. căile și mijloacele de ac
țiune pentru realizarea exem
plară a obiectivelor fundamen
tale ale dezvoltării economico- 
sociale ale României in perioa
da 1986—1990, stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al parti
dului.

îngăduiți-mi. mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să folosesc 
și acest prilej pentru a vă ex
prima. in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Constanta, cele mai ale
se sentimente de dragoste și 
profundă recunoștință pentru 
contribuția inestimabilă, hotări- 
toare ce o aduceți la elabora
rea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului, de a omagia, 
cu toată căldura inimilor noas
tre, viața și îndelungata dum
neavoastră activitate revoluțio
nară, puse în slujba măreței 
cauze a partidului, a libertății, 
bunăstării și demnității po
porului. a socialismului și a pă
cii. a înțelegerii și colaborării 
între toate popoarele lumii.

Cu aceleași sentimente de 
aleasă stimă, prețuire și pro
fundă gratitudine, omagiem ac
tivitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu. contribuția sa deose
bită la elaborare'a și înfăptuirea 
programelor de înaintare liberă 

activitate pe care o desfășura ți 
în fruntea partidului și statului, 
asigurindu-vă că ne vom face 
datoria la cotele unei.înalte exi
gențe pentru realizarea exem
plară a sarcinilor din acest an 
și pe intregul cincinal.

și demnă a patriei noastre pe 
calea socialismului și comunis
mului. aportul inestimabil la 
dezvoltarea și înflorirea învăță- 
mintului, științei și culturii ro
mânești.

Am reținut, din documeritele 
plenarei, in mod deosebit — a 
spus in continuare vorbitorul — 
numărul impresionant de solu
ții și măsuri adoptate în acțiu
nea de perfecționare a produc
ției și a muncii și efectul ei e- 
conomic deosebit care urmează 
să se obțină pînă în 1990, ca ur
mare a aplicării acestora. Toa
te acestea dovedesc cît se poate 
de grăitor modul inegalabil în 
care secretarul nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
știe să stimuleze energiile crea
toare ale poporului nostru, pu
terea și capacitatea domniei 
sale de a găsi întotdeauna so
luțiile cele mai potrivite fiecă
rui moment, fiecărei probleme.

Dezvoltarea impetuoasă pe 
care județul Constanța a cunos
cut-o în anii socialismului — 
și îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului — va con
tinua și se va amplifica în ac
tualul cincinal. Valoarea pro- 
ducției-marfă industriale va a- 
junge la peste 67 miliarde lei, 
față de 31,5 miliarde lei reali
zat în 1985, iar valoarea pro
ducției globale agricole la a- 
proape 12 miliarde. Avem de 
realizat în perioada 1986—1990 
un program impresionant de in
vestiții, a căror valoare se ri
dică la 170 miliarde lei. Se vor 
pune în funcțiune centrala nu- 
clearo-electrică, portul Con- 
stanța-Sud. canalul Poarta Albă 
—Midia—Năvodari, importante 
capacități de producție în do
meniul exploatării petrolului, 
petrochimiei, chimiei, construc
țiilor navale, materialelor de 
construcții, in agricultură, se 
vor construi 28 000 apartamen
te, importante obiective sociăl- 
culturale și edilitar-gospodă- 
rești. Sarcini mari ne revin in 
domeniul transporturilor, tele
comunicațiilor, în celelalte do
menii.

In vederea îndeplinirii în 
bune condiții a acestor sarcini 
se impune, așa cum ne-ați in
dicat dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm — și vom acționa cu 
toată răspunderea — pentru a- 
firmarea cu tot mai multă pu
tere a rolului de conducător 
politic al organelor și organiza
țiilor de partid, ridicarea la un
(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) 
nivel superior al' muncii politi- 
co-organizatorice iii rindul co
lectivelor de oameni ai muncii.

Preocuparea comitetului ju
dețean de partid, a celorlalte 
organe locale, va fi orientată 
in mod stăruitor spre Însușirea 
la toate nivelurile și in toate 
unitățile a unui stil revoluțio- , 
nar de muncă, spre legarea mai 
organică a muncii de partid de 
realizarea concretă a produc
ției fizice, a exportului, a ce
lorlalți indicatori de plan, de 
aplicarea neabătută a hotăriri- 
lor de partid și legilor, spre 
lichidarea in totalitate din mun
ca de partid a aspectelor de 
formalism și de paradă — așa 
cum ne-ați cerut.

Acest lucru se cere cu atit. 
mai mult — a spus vorbitorul 
— dacă avem in vedere că nici 
in prezent nu valorificăm co
respunzător puternica bază teh- 
nico-materială pe care județul 
o are in industrie, in agricul
tură, in transporturi,- în celelal
te domenii de' activitate, că se 
mențin incă numeroase lipsuri 
și neajunsuri in organizarea și 
conducerea producției, in gos
podărirea avuției naționale.

Cu toate că prin măsurile În
treprinse împreună cu ministe
rele, cu guvernul, cu sprijinul 
colectivului stabilit de Comite
tul Politic Executiv am reușit 
lichidarea unora dintre lipsuri 
și Îmbunătățirea activității in
tr-o serie de unități și șantiere, 
apreciem că se putea face mult 
mai rrffllt și se puteau obține 
rezultate net superioare. dacă 
intervențiile noastre, ale birou
lui comitetului județean, ale 
consiliului popular erau mai 
prompte și energice, dacă reu
șeam să determinăm in mai 
mare măsură organizațiile de 
partid, cadrele de conducere, 
specialiștii să lucreze mai con
cret, să manifeste mai multă 
exigență față de calitatea pro
priei activități. Vina noastră, a 
membrilor comitetului județean, 
a consiliului popular, a aparatu
lui de partid și de stat, constă, 
in. primul rind, in faptul că con
trolul pe care îl exercităm nu 
este întotdeauna suficient de 
concret și profund și nu reușeș
te să determine îmbunătățirea 
activității, descoperirea și lichi
darea lipsurilor, tragerea ia 
răspundere a celor care nu-și 
fac datoria. Am discutat aceste 
aspecte în' birou și comitet și 
perseverăm pentru înlăturarea 
lor.

în agricultură, acționăm pen
tru transpunerea in viață a sar
cinilor și indicațiilor pe care ni 
le-ați dat. mult stimate tova
rășe secretar general, cu prile
jul recentei vizite de lucru, pen
tru realizarea in condiții Cit mai 
bune a planului pe acest an.

Am încheiat recoltatul orzu
lui cu o producție care nu ne

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULESCU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, . «

Stimați tovarăși.
Primul an al celui de-al 8-lea 

cincinal a găsit poporul român 
‘angajat plenar, intr-o atmosferă 
de puternică emulație creatoa
re, generată de aniversarea 
gloriosului jubileu al partidului, 
pentru infăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a 
partidului și a statului nos
tru. la elaborarea căreia rolul 
hotăritor, original, dinamizator 
de energie și. fapte, aparține 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, și trebuie s-o spu
nem deschis și aici, de la inalta 
tribună a plenarei Comitetului 
Central, acum, cind dezbatem și 
adoptăm documente definitorii 
pentru perioada 1986—1990, că 
nu am fi putut parcurge imen
sul proces revoluționar fără a 
fi conduși de partidul comunist, 
fără clarviziunea, patriotismul 
ardent, cutezanța revoluționară, 
străbătută de cel mai autentic și 
reprezentativ umanism al erou
lui național — tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu. a 
cărill viață și activitate se 
identifică cu viata și activita
tea partidului. în peste 5 de
cenii din cei 65 de ani de exis
tență a Partidului Comunist 
Român.

Iată de ce. din tot ceea ce 
s-a făcut, s-a spus și se va mai 
spune, din tot ceea ce simțim 
mai apropiat și mai profund 
desprindem adevărul limpede și 
curat ca' apa de izvor că 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le datorăm 
toate împlinirile, toate visurile 
de comuniști ale noastre și ale 
generațiilor ce vor veni după 
noi. că este o bucurie, o cinste 
și o onoare de a trăi și munci 
in această epocă de glorie, in
trată pentru totdeauna în con
știința națională drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Un moment de intensă acti
vitate politică, cu profunde 
semnificații în istoria devenirii 
României socialiste — a spus in 
continuare vorbitorul — îl vor 
constitui și dezbaterile și apro
barea in cadrul plenarei Comi

mulțumește. Ne pregătim pen
tru strîngerea in condiții bune 
a griului. Acordăm o atenție 
sporită asigurării furajelor pen
tru perioada de stabulație și 
prevenirii greutăților cu care 
neram confruntat in iarna 
și primăvara acestui an in 
zootehnie.

Urmare a măsurilor adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central, la inițiati
va dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, activitatea în 
portul Constanța a cunoscut și 
cunoaște o anumită îmbunătă
țire. S-a ordonat în bună mă
sură modul de expediere, pri
mire, depozitare și manipulare 
a mărfurilor. Traficul portuar a 
lost depășit cu 7,4 la sută, 
realizările fiind mai mari cu 17 
la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Dar ceea ce am 
făcut pină acum considerăm 
doar un început și acționăm eu 
mai multă perseverență pentru 
incadrarea în indicațiile pe care 
le-am primit, in stabilirea mă
surilor aprobate de dumnea
voastră personal.

După ce s-a referit la preocu
parea pentru ca in fiecare uni
tate și sector să se asigure re
cuperarea ciț mai urgentă a ră- 
minerilor în urmă și îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan, in mod deosebit a celor de 
export, vorbitorul a spus : 
în spiritul indicațiilor, orientă
rilor și sarcinilor date de dum
neavoastră. mult stimate to
varășe secretar general, situăm 
prioritar în centrul preocupă
rilor noastre aplicarea progra
melor stabilite in fiecare uni
tate, pentru perfecționarea or
ganizării și modernizării proce
selor de producție, in vederea 
dublării productivității muncii 
pină în 1990, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirii eficienței economice in 
toate sectoarele de activitate. 
Vom insista pentru a determina 
oretutindeni întărirea ordinii și 
disciplinei, a responsabilității în 
toate sectoarele, și indeosebi in 
agricultură, unde se face incă o 
mare risipă de pămint. nli se 
folosesc judicios mijloacele ma
teriale și tehnice puse la dis
poziția' noastră de stat.

Declarindu-mă incă o dată de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei 
Comitetului Central^ dind o 
înaltă apreciere expunerii pre
zentate de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in cadrul 
plenarei, in numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Constanța, mă 
angajez — a spus in încheiere 
vorbitorul — că nu vom precu
peți nici un efort pentru reali
zarea exemplară a obiectivelor 
și sarcinilor ce ne revin in 
acest an și pe întregul cincinal.

tetului Central, pe care o ținem 
astăzi, a Planului național unic 
de dezvoltare economico-so- 
cială a României în cincinalul 
1986—1990, a Planului de dez
voltare a agriculturii și a celor
lalte documente supuse discu
țiilor.

Am înțeles din ideile de înal
tă conștiință și cutezanță revo
luționară, prezentate plenarei 
de tovarășul secretar general, 
că trebuie să reconsiderăm 
unele din concepțiile și tezele 
care anticipau dezvoltarea 
noastră, că se impune să adap
tăm în mai mare măsură stra
tegia economică, mijloacele și 
formele folosite la cerințele 
etapei actuale de dezvoltare, la 
condițiile și implicațiile crizei 
economice mondiale. In acest 
sens planurile supuse .atenției 
membrilor Comitetului Central 
reprezintă un autentic model, o 
sinteză genială, prin care po
porul este chemat să facă mai 
mult pentru a valorifica supe
rior. prin el și pentru el, tot 
ceea ce ii aparține.

In lumina acestpr exigențe, cil 
legitimă mindrie patriotică, vă 
raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că pe 
cele 5 luni ale primului an din 
actualul cincinal, in industrie 
planul în județul Olt a fost în
deplinit la producția marfă in 
proporție de 102,6 la sută, la 
producția marfă vindută și în
casată in proporție de 104,7 'a 
sută — depășirile insumind 301 
și, respectiv, 309 milioane lei — 
Ia producția netă prevederile 
au fost îndeplinite sută la sută, 
la productivitatea muncii 102 4 
la sută, la investiții 100,1 la sută, 
in timp ce producția pentru 
export pe devize convertibile a 
fost depășită cu 3,3 la sută.

Fără sprijinul dumneavoas
tră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, și al mult 
stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu nu am fi putut nici 
pe departe rezolva problemele 
cu care ne-am confruntat la 
unele întreprinderi din județul 
nostru, ca întreprinderea de osii 
și boghiuri Balș, întreprinderea 
de aluminiu și prelucrarea alu
miniului, schela de extracție 
Ciurești și altele, unde acum 
realizăm și depășim zilnic sar
cinile de plan. Pe această bază 
au fost recuperate însemnate 
cantități de produse restante din 
primul trimestru al anului, în

deosebi Ia oțelul brut, la bo
ghiuri, petrol etc.

Dacă inainte realizam zilnic 
cel mult 300—350 de tone de 
oțel, incepind cu luna aprilie, 
cu aceleași utilaje și pe același 
flux tehnologic, obținem 560— 
600 de tone pe zi, dovedind încă 
o dată că totul depinde de noi, 
de pasiunea cu care muncim, de 
spiritul revoluționar de care 
dăm dovadă.

Referindu-se la activitatea 
bună din acest an in agricultu
ră. la pregătirea și desfășurarea 
campaniei de recoltare, vorbito
rul a spus : De la mic la mare, 
toți locuitorii satelor, animați 
de un fierbinte patriotism, sti
mulat de recenta vizită efectua
tă de dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, in unitățile 
din județul nostru, răspunzind 
caldelor aprecieri făcute asupra 
muncii lor, indicațiilor și sar
cinilor formulate, și-au înzecit 
eforturile, ca fiecare spic, fieca
re bob pentru plinea poporului 
să ajungă in hambarele patriei.

La orz am obținut cea mai 
mare producție cunoscută pină 
in prezent în județul Olt, aproa
pe 7 000 kg la hectar. Estimăm 
producții mari și la celelalte 
culturi. De altfel, pe unele 
le-am și recoltat. La căpșuni, de 

, exemplu, județul Olt a exportat 
mai mult de jumătate din în
treaga cantitate exportată de 
toate celelalte județe ale țării. 
Ne-am îndeplinit și ne-am de
pășit planul la cireșe și vișine. 
Am început exportul la cartofi, 
caise și piersici. Vă raportăm că 
intenționăm să realizăm pentru 
export o importantă cantitate 
de cartofi. îl» urma sarcinii pe 
care dumneavoastră ne-ați dat-o 
să obținem mai multă produc
ție la hectar.

Fiind mesagerii tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în județul 
Olt, vă adresăm rugămintea, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, de a ne îngădui să ex
primăm și cu acest prilej din 
adîncul inimilor vibrantele 
noastre sentimente de dragoste 
fierbinte și ’ înaltă prețuire, 
mulțumin'du-vă cu toată căldu
ra sufletelor noastre pentru că 
sinteți mereu cu noi și în mij
locul nostru, la bine și la greu, 
făcîndu-ne să înțelegem și să 
acționăm în spiritul cerințelor 
poporului, ale patriei, ca fie
care să fim stăpîni în casa lui, 
într-o țară bogată și liberă. în 
același timp, gîndurile noastre 
se îndreaptă cu aleasă recunoș
tință către mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu. eminent 
om politic, format la școala re
voluționară a partidului. încă 
din ilegalitate. înzestrată cu 
înalte calități și virtuți patrio
tice. savanf.de imensă reputație 
internațională, care, alături de 
tovarășul secretar general, pune

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION PAVEL

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe. stimați 
tovarăși.

Prin problemele înscrise oe 
ordinea de zi, actuala plenară 
se înscrie ca un eveniment de 
cea mai mare însemnătate in 
viața politică și social-econo- 
mică a țârii, in procesul infăp- 
tuirii hotăririlor istorice ale ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
partidului nostru.

Ampla și strălucita cuvîn- 
tare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită in 
deschiderea lucrărilor plenarei, 
problematica înscrisă la ordinea 
de zi reflectă cu claritate preo
cuparea statornică a conducerii 
partidului și statului pentru 
valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane ale 
tării, materializînd concepția 
profund științifică a secreta
rului general al partidului nos
tru privind creșterea intensivă 
a economiei naționale, trecerea 
României într,-un nou stadiu de 
dezvoltare economico-socială.

Ansamblul documentelor
aflate in dezbatere, elaborate 
din inițiativa și contribuția 
covirșitoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. stabilește 
noi căi și soluții în vederea 
sporirii eficientei activității in 
toate ramurile și sectoarele, asi- 
gurind perfecționarea sistemu
lui de organizare, de conducere 
și planificare economică.

Doresc să raportez plenarei 
— a spus în continuare vorbi
torul — că organizația jude
țeană de partid Caraș-Severin, 
urmînd ferm indicațiile și sar
cinile stabilite de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
secretar general, a trecut cu 
hotârire la infăptuirea prevede
rilor mobilizatoare ale celui 
de-al 8-lea cincinal. Ne preo
cupăm stăruitor de organizarea 
activității de producție, punind 
accentul principal pe utilizarea 
deplină a capacităților, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
consumurilor energetice, de ma
terii pri/ne și materiale. Acor
dăm o atenție deosebită aprovi
zionării tehnico-materiale, rea
lizării programelor prioritare si 
cooperării între întreprinderile 
din județ și unitățile similare 
din țară. 

în slujba națiunii, a binelui și 
fericirii poporului, cu pasiune 
comunistă, genială. întreaga ca
pacitate de muncă, de gindire 
și acțiune revoluționară.

După ce s-a referit la unele 
neajunsuri existente in activi
tatea unor întreprinderi care 
nu și-au îndeplinit integral 
sarcinile de plan, la măsurile 
luate pentru redresarea situa
ției în cel mai scurt timp, ast
fel ca producția marfă supli
mentară realizată in actualul 
cincinal să reprezinte cel puțin 
3 miliarde de Iei. vorbitorul a 
spus : Referindu-mă la planul 
de dezvoltare în agricultură, în 
cincinalul 1986—1999. doresc să 
subliniez și eu atenția deose
bită ce se acordă menținerii și 
creșterii ■ fertilității solului, re
ducerii la minimum a efectelor 
poluante ale insecticidelor și 
erbicidelor, ale îngrășămintelor 
chimice. Pe lingă latura econo
mică, aceasta vizează, în primul 
rînd. aspectul social-istoric fie 
un profund patriotism, care 
poartă încărcătura emoțional 
eroică a tovarășului secretar 
general, de a lăsa generațiilor 
ce vor veni după noi pămintul 
strămoșesc mai fertil, mai 
bogat.

Cită dreptate ați avut și aveți, 
mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, cind la fața 
locului ne-ați învățat să cu
noaștem culoarea pămîntului 
fertil, să-i simțim pulsul și să-i 
ascultăm glasul, pentru a-i 
spori rodnicia. -Pămintul jude
țului Olt a devenit un adevă
rat șantier, in care încorporăm 
numai în această vară peste 
600 de mii. de tone de îngră
șăminte organice și circa 400 
de mii de tone de amenda
mente. acțiune care a început 
și se desfășoară cu succes in 
cadrul județului nostru.

Indicațiile și orientările date 
de dumneavoastră Ia această 
plenară ne întregesc orizontul 
de cunoaștere și acțiune pentru 
a ne organiza mai bine munca 
și a valorifica superior resur
sele și posibilitățile de care 
dispunem, devenind mai cuteză
tori. mai încrezători în viitorul 
de aur al poporului nostru, mai 
siguri, mai stăpîni și mai dor
nici de afirmare a faptelor de 
muncă, știindu-vă mereu in 
fruntea partidului și a “tării.

In încheiere, vorbitorul a 
spire : Din adîncul ființei noas
tre vă dorim, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. dumnea
voastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu. tot ceea ce dumnea
voastră doriți și urați de fie
care dată poporului — viață, 
bucurie și virsta de aur a tării, 
pentru ca lumina comunismu
lui să încălzească tot mai mult 
pămintul strămoșesc al patriei 
noastre.

întregul complex al activității 
economico-financiare, și indeo
sebi problemele îndeplinirii 
ritmice a planului de producție 
— pe luni și decade — stau 
permanent In atenția organiza
țiilor de partid, a comitetului 
nostru județean ; urmărim ope
rativ situația realizării produc
ției fizice, indeosebi a celei 
destinate exportului, luînd mă
suri pentru înlăturarea dificul
tăților și dereglărilor ce apar, 
pentru recuperarea unor res
tante.

După ce s-a referit la unele 
succese repurtate în prima parte 
a anului, cind județul a livrat 
economiei naționale suplimen
tar insemnate cantități de 
huilă, plumb, calcar pentru me
talurgie. fontă cenușie, table si 
benzi, oțel-beton, utilaje teh
nologice pentru metalurgie, 
chimie și agricultură, cherestea, 
furnire, confecții textile si al
tele. cind în conformitate cu , 
programele de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ au fost 
asimilate in fabricație 104 pro
duse noi. de aproape 2 ori mai 
mult fată de prevederile pla
nului. vorbitorul a spus : Am 
reținut din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. din 
documentele aflate in dezba
terea plenarei cerința de a ne 
preocupa cu cea mai înaltă 
răspundere de aplicarea pro
gramelor de organizare Si mo
dernizare a proceselor de pro
ducție din întreprinderi și do
resc să vă raportez, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, în această perioadă, comi
tetul județean de partid a pus 
în centrul muncii desfășurate 
finalizarea e.laborării si trecerea 
la aplicarea măsurilor prevăzu
te în acest domeniu. Progra-, 
mele stabilite cuprind 1 069 de 
măsuri, ducind la creșterea, pină 
la sfirșitul actualului cincinal, 
a producției' marfă cu 8 miliar
de de lei. a productivității 
muncii cu 117 500 lei pe persoa
nă. precum si la reducerea 
cheltuielilor de producție și ob
ținerea unui beneficiu supli
mentar.

Din cele 701 măsuri cu ter
men de aplicare In cursul aces
tui an. 442 măsuri au și fost 
realizate, contribuind în mod 
hotăritor la creșterile de pro
ducție înregistrate fată de 1985.

Referindu-se ia faptul că s-a 
întărit spiritul de răspundere, 

ordine și disciplină in agricul
tură si sub indrumarea nemij
locită a organelor de partid, 
lucrările din prima parte a 
anului s-au desfășurat la timp 
și la un nivel calitativ ridicat, 
vorbitorul a arătat că pe baza 
programelor prioritare a aten
ție deosebită este acordată îm
bunătățirii activității din zoo
tehnie. preocuparea pentru asi
gurarea reproducției, reducerea 
pierderilor prin mortalități și 
prin sacrificările nejustificate, 
ducind la creșterea efectivelor 
de animale.
Doresc să vă asigur, 

mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organiza
ția noastră județeană de partid 
confruntă permanent, în spirit 
critic, rezultatele obținute cu 
cerințele și exigențele promova
te de dumneavoastră. Sîntem 
conștienți că unele rămîneri in 
urmă din prima parte a anului, 
concentrate intr-un număr re- 
Strîns de unități, îndeosebi ne- 
realizarea sarcinilor la produc
ția fizică, depășirea costurilor, 
mai cu seamă, a cheltuielilor 
materiale, nefinalizarea la timp 
a unor obiective de investiții, 
restanțele la producția pentru 
export reflectă unele slăbiciuni 
ale activității organizațiilor de 
partid, a comitetului nostru ju
dețean.

Ținind seama de toate aceste 
realități, de nivelul înalt al pre
vederilor planului pe cincinalul 
1986—199Q și pe anul in curs, co
mitetul județean de partid, con
siliile oamenilor muncii din uni
tăți acționează în vederea eli
minării cauzelor care au dus ia 
rămîneri in urmă. Considerăm 
că avem condiții să recuperăm 
restanțele la producția marfă 
industrială și la unele produse 
fizice încă in cursul lunii iulie.

Noi măsuri, mai concrete, sînt 
în curs de aplicare pentru creș
terea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor. De alt
fel, aplicarea prevederilor pro
gramului de perfecționare a sis
temului de finanțare și credita
re, a activității economice și

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU NECULA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăși.
Pe ordinea de zi a actualei 

plenare a Comitetului Central 
al partidului sint înscrise pro
bleme hotărîtoare pentru dez
voltarea economico-socială a 
României, privind accentuarea' 
laturilor intensive, calitative ale 
producției industriale și spori
rea ’ eficientei întregii noastre 
activități. Pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului 
privind dezvoltarea economiei 
naționale, așa cum a rezultat și 
din magistrala cuvîntare rostită 
astăzi în cadrul plenarei. to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
dovedind încă o dată extraordi
nara sa capacitate de a găsi 
căile progresului social, a inițiat 
și declanșat o profundă și com
plexă acțiune de perfecționare 
a organizării și modernizare a 
proceselor de producție pe pe
rioada 1986—1990.

în spiritul indicațiilor si sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atît planul 
de largă perspectivă pe 1986— 
1990. cit și vastul și mobilizato
rul program de modernizare vi
zează asigurarea, în mod etapi- 
zat, a utilizării complete și in
tensive a capacităților, creșterea 
substanțială a productivității și 
a producției pentru export, rea
lizarea produselor din punct de 
vedere tehnic și calitativ la ni
vel mondial, concomitent cu 
scăderea costurilor, prin redu
cerea la maximum a consumu
rilor de materiale, combustibili 
și energie.

în acest sens, acționăm tn 
conformitate cu îndrumările 
primite din partea Comisiei 
centrale de partid și de stat, 
condusă de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
în citeva 'direcții principale, și 
anume : reorganizarea fluxuri
lor tehnologice în vederea re
ducerii transporturilor materia
lelor, semifabricatelor și produ
selor, simplificarea cooperărilor 
interuzinale și integrarea In 
procesul de fabricație a contro
lului interfazic și final, repro- 
iectarea produselor in vederea 
ridicării performanțelor tehnico- 
calitative concomitent cu îmbu
nătățirea proceselor și tehnolo
giilor. in scopul reducerii con
sumului de metal si energie atit. 
în producția proprie, cit și la 
utilizatorii produselor noastre. 
De asemenea, ne preocupăm de 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, utilizarea 
integrală a capacităților produc
tive. folosirea superioară a for
ței de muncă prin aplicarea în
tocmai a prevederilor legii pri
vind acordul global.

în cuvîntare, vorbitorul r-a 
referit apoi la transpunerea in 
viață a programelor stabilite 
pentru cele două etape, precizînd 
că pe ansamblul ministerului au 
fost elaborate >8 935 de măsuri, 
din care pină la data de 1 iunie 
s-au și aplicat un număr de 
1 226 de măsuri. Rrin apli- 

normativelor economico-finan- 
piare, aliat în dezbaterea pie- 
narei, vor obliga conducerile 
unităților să-și sporească răs
punderea pentru obținerea unei 
eficiente ridicate prin gospodă
rirea mai bună și utilizarea co
respunzătoare a mijloacelor 
aflate la dispoziție.

Aplicind indicațiile dumnea
voastră, rrfult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom conti
nua pe un plan superior activi
tatea de modernizare a agricul
turii județului. Lucrările de de
secări, de irigații și combatere 
a eroziunii solului prevăzute, 
aplicarea corectă a tehnologiilor 
de lucru asigură creșterea pro
ducției vegetale la niveluri su
perioare cincinalelor precedente. 
Un accent deosebit punem pe 
realizarea unei zootehnii de 
mare productivitate și eficiență, 
astfel incit producția animală 
să se ridice la niveluri compa
rabile cu cele mai bune obținute 
în țară. Am stabilit, de aseme
nea, programe de măsuri priori
tare pentru amenajarea pajiști
lor naturale și sporirea produc
tivității acestora, ceea ce asigu
ră o balanță furajeră de bună 
calitate pe tot parcursul anului.

Puternic însuflețiți de măre
țele perspective ce ni se deschid 
în viitor — a spus în încheiere 
vorbitorul — de mobilizatoarele 
sarcini ce revin județului nos
tru în acest an. și pe întregul 
cincinal 1986—1990. ne reîn- 
noim și cu acest prilej angaja
mentul ferm in fața conducerii 
partidului și statului, a dumnea
voastră. mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. de a munci 
cu înaltă răspundere și dăruire 
revoluționară pentru realizarea 
hotăririlor istoricului Congres 
al XIII-lea al partidului. a 
orientărilor, sarcinilor și ind!- 
cațiilor date de dumneavoastră, 
contribuind în măsură sporită la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
la ridicarea patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație socia
listă și comunistă.

carea în practică a programe
lor. precum și a celorlalte mă
suri care se vor lua în con
tinuare, fată de anul 1985 se vor 
Înregistra creșteri de peste 111 
miliarde lei la producția-marfă, 
o sporire de peste 2.63 ori a pro
ductivității muncii, o creștere 
substanțială a exportului si o 
ridicare însemnată a eficientei 
utilizării fondurilor fixe.

Unul din obiectivele princi
pale ale acțiunii îl reprezintă 
mutațiile în sfera tuturor sub- 
ramurilor economiei naționale, 
ca urmare a intensificării înglo
bării în producția unităților din 
celelalte ministere a electroni- 
zării și robotizării. Drept ur
mare. anul 1990 se va carac
teriza prin niveluri sporite față 
de 1985 Ia sortimentele purtă
toare de progres tehnic, la care 
producția va crește de peste 
două ori. cum ar fi cazul echi
pamentelor de electronică in
dustrială și profesională, cu creș—' 
tere de 287 la sută, al componen
telor electronice, cu peste 283 Ia 
sută, al produselor de mecanică 
fină, cu 273 la sută, al mașinilor- 
unelte de prelucrat metale, cu 232 
la sută, al producției de roboți 
— care practic a fost inexisten
tă pină la realizarea acesteia 
din sarcina și indicația dată de 
dumneavoastră.

O problemă asupra căreia a 
stăruit vorbitorul a fost aceea a 
măsurilor adoptate și care vor 
fi luate în continuare în vederea 

«reducerii consumului de mate
riale. energie, combustibili, a 
normării stocurilor de materia
le, a producției neterminate și 
finite, a creșterii gradului de 
valorificare a materialelor, a 
autoconducerii și 'autofinanțării, 
a creșterii rentabilității și efi
cienței în general în fiecare în
treprindere. Așa cum ă subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
și in magistrala expunere de 
astăzi, aplicarea corespunzătoa
re a noului mecanism economic 
presupune creșterea răspunderii 
fiecărei unități în autogospodă- 
rirea fondurilor ce i-au fost 
puse la dispoziție, ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară 
a răspunderilor ce revin cadre
lor de conducere din fiecare în
treprindere. centrală și minis
ter.

In paralel cu aceste rezultate, 
prin măsura luată, la nivelul 
ministerului, ca institutele de 
profil și unitățile de cercetare 
să aibă ca parametru în tema 
de proiectare, așa cum ne-a 
indicat și tovarășa 
Elena Ceaușescu. reducerea sub
stanțială a consumului de ener
gie la utilizatori, preconizăm 
ca, prin folosirea sisteme
lor de reglare și condu
cere automată a proceselor in
dustriale, precum și prin re- 
dimensionarea tuturor tipurilor 
de motoare, transformatoare si 
aparate electrocasnice, să redu
cem consumul de energie la 
beneficiarii produselor noastre.

Raportăm plenarei și dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, că, prin 
aplicarea celor 1 226 de măsuri 
la care m-am referit, am reu
șit pe primele 5 luni o serie de 
realizări privind principalii in

dicatori de plan. Astfel, deși am 
obținut o creștere a productiei- 
marfă de circa 11 la sută, față 
de aceeași perioada a anului 
1985, cu o creștere a exportului, 
totuși, așa cum ați subliniat și 
dumneavoastră, nu am reușit 
să asigurăm realizarea integrală 
a prevederilor planului de ex
port pe această perioadă.

Pe baza sarcinilor și indica
țiilor date de dumneavoastră, 
am lansat In- fabricație toate 
comenzile pentru export și ur
mărim in mod deosebit valori
ficarea cit mai eficientă a pro
ducției de export. Vă raportez 
că acționăm cu perseverență, in 
toate unitățile ministerului, pen
tru onorarea integrală a pro
ducției contractate la export, 
în primul rînd prin creșterea 
operativității în adaptarea pro
ducției la cerințele partenerilor 
externi. Am înregistrat unele 
rămîneri in urmă la pro
ducția fizică, pentru care doresc 
să menționez că avem capaci
tăți de producție, avem poten
țialul uman necesar pentru 
a putea recupera aceste

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN RAB

Mult stimate si iubite 
tovarășe1 secretar general.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Plenara noastră, chemată să 
adopte documente de primă în
semnătate pentru traducerea in 
viață cu succes a însuflețitoare- 
ior prevederi ale documentelor 
istoricului Congres al XIII-lea 
al partidului, a indicațiilor dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, formulate 
cu strălucire in magistrala cu- 
vintare de azi. privind dezvol
tarea preponderent intensivă a 
României socialiste, dobîndește 
o deosebită importanță în viața 
întregului nostru popor. Lucră
rile sale se desfășoară în at
mosfera de intensă, emulație 
patriotică în care națiunea în
treagă a simțit, .cu profundă re
cunoștință și venerație față de 
gloriosul nostru partid, față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mărețul jubileu al împlinirii a 
65 de ani de Ia făurirea sa, 
precum și a 50-a aniversare a 
procesului militanților antifas
ciști și comuniști.

Animați de sentimente de 
profundă gratitudine, de aleasă 
dragoste și stimă ce vi le pur
tăm, mult iubite ' tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eroul între 
eroii neamului, genialul arhi
tect politic al înfloritoarei 
Românii contemporane, pentru 
neobosita dumneavoastră acti
vitate revoluționară, oamenii 
muncii — români și maghiari — 
din județul Covasna și-au re
înnoit, alături de întreagă noas
tră națiune socialistă, legămîn- 
tul de a face și în continuare, 
prin fapte de muncă, dovada 
adeziunii lor de neclintit la în
treaga politică internă și ex
ternă a partidului.

Permiteți-mi să folosesc, tot
odată, acest minunat prilej pen
tru a ne aduce omagiul nostru 
cel mai respectuos tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și Invă- 
țămintului, pentru contribuția sa 
de excepțională însemnătate la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului, la afirmarea tot 
mai puternică a științei româ
nești ca motor al dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei, la 
strălucitul ei prestigiu în lume.

Documentele supuse dezba
terii plenarei noastre — a spus 
în continuare vorbitorul — pur- 
tind amprenta de neșters a 
gîndirii dumneavoastră științi
fice, mult stimate tovarășe 
secretar general, a capacității 
dumneavoastră neîntrecute de 
a aplica creator. în toate fazele 
construcției socialiste, legitățile 
generale ale teoriei revoluțio
nare a clasei muncitoare la rea
litățile românești, orientează e- 
forturile poporului nostru, in 
deplin consens cu hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, spre 
înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a obiectivelor priori
tare ale actualei etape de dez
voltare intensivă a României 
socialiste.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că or
ganul județean de partid a des
fășurat o temeinică activitate 
organizatorică, așa cum ați in
dicat și cu prilejul vizitelor 
dumneavoastră de lucru in di
ferite județe, pentru infăptuirea 
in condiții de calitate a sarcini
lor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru meJwli- 
zarea tuturor resurselor umane 
și materiale de care dispunem, 
pentru sporirea continuă a efi
cientei activității economice, 
ceea ce a condus Ia unele rezul
tate bune. Astfel, planul pe pri
mele cinci luni la indicatorul 
producție-marfă a fost realizat 
in proporție de 100,9 la sută, a- 
ceasta fiind cu 11 la sută mai 
mare decît in perioada cores
punzătoare a anului trecut, in 
condițiile economisirii unor im
portante cantități de energie și 
materii prime. Productivitatea 
muncii a sporit, de asemenea. 

nerealizări. De aceea, ne-am 
concentrat pe ceea ce dumnea
voastră ne-ați indicat, și anu
me urmărirea, la nivelul con
ducerii ministerului și centrale
lor industriale, a asigurării tu
turor colaborărilor și cooperă
rilor și a bazei materiale nece
sare fiecărei unități.

Permiteți-mi in încheiere, sti
mate tovarășe secretar general, 
să raportez plenarei că toti 
oamenii muncii din industria 
electrotehnică, electronică, me
canică fină și mașini-unelte vor 
acționa neabătut pentru înde
plinirea sarcinilor primite de la 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom lua măsurile ce se impun 
in vederea aplicării neabătute 
și perfecționării continue a nou
lui mecanism economic, a exer
citării autogestiunii și autocon
ducerii muncitorești, făcînd un 
salt real spre o nouă calitate, 
pentru pregătirea corespunză
toare a condițiilor necesare 
realizării exemplare a planului 
pe 1986 și a întregului cincinal 
1986—1990.

cu 8.3 la sută și am trecut la re
cuperarea răminerilor in urmă 
înregistrate. Producția pentru 
export am realizat-o la nivelul 
contractelor existente.

Aplicind cu consecvență mă
surile indicate de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secre
tar general, cu privire la perfec
ționarea activității financiare 
și de creditare, am perseverat 
în întărirea simțului de răspun
dere. a disciplinei financiare și 
gestionare. Ca o consecință 
directă a acestor măsuri, pro
ducția netă a sporit cu 16 la 
sută față de 1985, cheltuielile 
totale la o mie de lei producție 
au fost micșorate cu 30,7 lei, 
cele materiale cu 12,5 lei, prele
vările pentru societate fiind mai 
mari cu 33.6 la sută decît in 
aceeași perioadă a anului tre
cu t.

După ce s-a referit la măsu
rile politico-organizatorice luate 
pentru îndeplinirea integrală a 
planului pa semestrul I, vorbi
torul a arătat :

In concordanță cu principale
le priorități definite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
planul cincinal prevede, și pen
tru județul Covasna, sarcini în- 
suflețitoare. Astfel, producția- 
marfă industrială urmează să 
sporească într-un ritm mediu 
anual de 12,2 la sută, iar într-un 
șir de domenii, între care indus
triile minieră, chimică, de pînă 
la 30 la sută. Se preconizează, de 
asemenea, creșteri deosebite la 
mașinile-unelte de prelucrat 
metale, la lignit și produse de 
mase plastice, la unele produse 
alimentare. Semnificative pen
tru accentuarea laturilor cali
tative ale dezvoltării activității 
economice sînt prevederile pri
vind dublarea .prpdjuctivității 
muncii, pe, seama căreia se va 
obține întregul spor al produc- 
ției-marfă.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată de organele și orga
nizațiile de partid în domeniul 
agriculturii, vorbitorul a arătat : 
In ciuda unor greutăți pe 
care le-am avut, culturile pră
sitoare se prezintă bine, ceea ce 
ne dă garanția că vom obține 
recolte cel puțin la nivelul anu
lui trecut. Vă raportez, de ase- 

omenea, mult stimate tovarășe 
secretar general, că am acționat 
energic pentru sporirea efecti
velor de animale, a producției 
de lapte, a greutății medii la 
tăiere, care la bovine a ajuns 
la peste 400 de kilograme.

Si în domeniul agriculturii 
planul cincinal prevede creșteri 
considerabile. dar pe deplin 
realizabile. Recoltele bune ob
ținute de unitățile noastre frun
tașe în 1985 la principalele cul
turi ne arată că putem atinge 
un ritm mediu anual de crește
re a producției vegetale de 6 la 
sută, așa cum se stipulează în 
plan, exclusiv pe seama spori
rii randamentelor la hectar.

Prin realizarea programelor 
privind obținerea unor recolte 
sigure și stabile vom putea spori 
considerabil în acest cincinal 
volumul livrărilor Ia fondul de 
stat cu peste sută la sută la 
grîu. cu 50 la sută la sfecla de 
zahăr. 80 la sută la cartofi de 
toamnă și sută la sută la le
gume de cîmp. Tocmai de aceea 
solicităm un sprijin și mai 
susținut din partea organelor 
centrale de resort pentru de
vansarea în anii 1986—1987. 
conform indicațiilor date de 
dumneavoastră, a tuturor lucră
rilor de îmbunătățiri funciare, 
in special de drenaje, prevăzute 
în planul cincinal.

In încheiere vorbitorul a spus: 
Exprimîndu-mi acordul deplin 
cu documentele aflate pe ordi
nea de zi, asigur plenara, pe 
dumneavoastră, mult stiipate 
tovarășe secretar general, în nu
mele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii români și 
maghiari din" județul Covasna. 
că vom acționa cu deplină an- 

• jare revoluționară și totală dă
ruire patriotică, așa cum ne-ați 
cerut, pentru înfăptuirea fără 

i preget a sarcinilor ce ne revin 
in acest an și în întregul cinci
nal. cu hotărîrea fermă de a ne 
spori necontenit contribuția la 
înflorirea scumpei noastre pa
trii — România socialistă.

t V
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea în economie

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 24 iunie, ora 21 — 27 iunie, 
ora 21. In țară : vremea va fi în ge
neral. răcoroasă și instabilă, în cea mai 
mare parte a țării. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros. Vor cădea ploi 
locale, mai ales averse însoțite de des
cărcări electrice, în majoritatea regiu
nilor, mai ales in cele din est. Pe 
alocuri, cantitățile de apă pot depăși 
15 litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat,

20,45 Partid și țară, luminos destin 
(color). Versuri- și .cintece patrio
tice, revoluționare

21,05 Antologie teatrală. Comunistul — 
erou exemplar oglindit în drama
turgia contemporană

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

cu Intensificări din estul țării și zona 
de munte, cu viteze pină la 45 și res
pectiv 70 km pe oră din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 5 și 15 grade, izolat mai 
coborite in depresiuni, iar cele ma
xime intre 15, și 25 de grade, local mai 
ridicate m vest. La altitudinea de peste 
2 000 de9metri sînt posibile, trecător, 
averse de lapoviță și ninsoare. Tn 
București : Vremea va fi răcoroasă, 
cu cerul schimbător. Vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de averse, 
care pot depăși 15 litri pe metrul pă
trat în 24 de ore. Vîntul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 12 șl 15 grade, iar maximele 
intre 22 și 26 de grade.

cinema
• Du-te șl vezi : TIMPURI NOI 
(13 6110) - 9; 12; 16; 19
• Legenda dragostei : VICTORIA
(16 28 79) - 9; 12; 15; 18,30
• Program de desene animate :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
• Fierarul curajos : DOINA (16 35 38)
- 15; 17
• Favoritul numărul 13 : DOINA 
(16 35 38) - 19
• Misterul statuii de aur : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15,15; 17,30; 19,30
• Șatra : DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
• Iubire fără soare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; II; 13.15; 15.30; 17,45; 20
• Fiii marii ursoaice: LIRA (31 71 71) 
~ 15; 17,15; 19,30, AURORA (35 04 66)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• O persoană foarte importantă :
PROGRESUL (23 94 10) - 15: 17.15;
19,30
• Raidul vărgat : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

• Pe aripile vlntului : LUCEAFA-
RUL (15 87 67) — 9; 15; 18,45
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15) 
- 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,15
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : FLACARA (20 33 40) 15; 17,15;
19.30
• Love story pe ring : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15
• Prăpastia Iubirii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
• ' Medalion Steve McQueen : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14.15: 17;
19.30
• Drumul spre Rio : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11.15; 13.30; 15.45;
18; 20 <

teatre
• Teatrul Național (sala mică, 
14 7171) : jocul ielelor — 19; (sala

Atelier) : Idolul șl Ion Anapoda —
19.30
• Filarmonica „George ' Eriescu" 
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) : 
„Treptele afirmării artistice" — 17,30; 
(Muzeul de Artă al Republicii Socia
liste România) : „Treptele afirmării 
artistice" — 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 19
• Opera Română (13 18 57) : Aida
— 17
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Ex — 19
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
- 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (grădina Boema, 15 56 78) : „Sta
ție la., estradă) — Estrada I.T.B. —
18.30
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
15 23 77) : Oul buclucaș — 15; (sala 
Cosmonauților. 11 12 04) : Motanul 
Încălțat — 10; 15

INFORMAȚI! SPORTIVE
• La poligonul Tunari din Capi- 

,tală s-au încheiat intrecerile Cam
pionatelor internaționale de tir ale 
României, la care au participat spor
tivi și sportive din 16 țări.

în ultima zi de concurs, țintașul 
român. Corneliu Ion a terminat în
vingător in proba de pistol viteză, cu 
un total de 690 puncte. •
• în urma rezultatelor înregis

trate in sferturile de finală ale Cam
pionatului mondial din Mexic : 
Franța — Brazilia 5—4, R. F. Ger
mania — Mexic 4—1, Belgia — Spa
nia 6—5 (in toate acestea depar
tajarea s-a făcut prin executarea lo
viturilor de la 11 m) și Argentina — 
Anglia 2—1 — programul semifinale
lor (ce se vor disputa miercuri. 25 
iunie) este următorul: Franța — R. FV 
Germania (stadionul ..Jalisco" din 
Guadalajara) ; - Argentina — Belgia 
(stadionul „Azteca" din Ciudad de 
Mexico).

• Șapte băieți și o ștrengărită : 
FEROVIAR (59 5140) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) - 
9; li; 13,15; 15,30; 17.45; 20
• Întunecare ; VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15 * *
• Noi cei din linia îritîi : ARTA 
(21 31 86) - 9; 12; 15; 18,30, PACEA 
(71 30 85) — 15; 18,30
• Furtună in Pacific : MUNCA 
(21 50 97) - 15;. 17,15; 19.30, DRUMUL 
SĂRII (3128 13) - 15; 17.15; 19,30
• Clipa de răgaz: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17,15; 19,30
• Aplauze, aplauze : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15: 15.30;
17,45; 20

Bătălia de pe Neretva : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 12; 15,30; 19

savanf.de
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PRIMUL MINISTRU AL REPUBLICII TURCIA
VA EFECTUA O VIZITA OFICIALĂ IN ȚARA NOASTRĂ
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului' Republicii Socialiste Româ
nia, primul ministru al Republicii

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan. a avut, luni/ 
o întrevedere cu delegația parlamen
tară din Republica Malta, condusă 
de Daniel Micallef. președintele Ca
merei Reprezentanților', care, la in
vitația Marii Adunări Naționale, în

treprinde o vizită în tara noastră.
Din delegație fac parte James Far- 

rugia și Cețtina Darmenia Brincat, 
membri ai Camerei Reprezentanți
lor. >

In timpul convorbirilor a avut loc 
un schimb de informații privind ac
tivitatea parlamentară, evidențiin- 
du-se rolul forurilor legislative din 
cele două țări, în dezvoltarea și di
versificarea raporturilor de priete
nie si colaborare româno-malteze. A 
fost relevată, totodată, contribuția pe 
care o pot aduce parlamentele și 
parlamentarii din România si din 
Republica Malta la efortul general 
pentru instaurarea unui climat de 
pace si înțelegere în Europa și în 
întreaga lume.

Biroul Marii Adunări Naționale a

Industria județului Suceava a îndeplinit planul 
producției industriale pe primul semestru

Oamenii muncii din județul Su
ceava și-au îndeplinit la dată de 23 
iunie planul producției industriale 
pe primul semestru. Avansul de 
timp înregistrat va permite realiza
rea, pînă la sfirșitul acestei luni, a 
unei producții suplimentare estimate 
la peste 440 milioane lei și concre
tizată in importante cantități de pi
rită, concentrate de plumb, zinc și 
cupru, produse de mecanică fină, 
cherestea, .placaje din lemn, confec
ții textile, produse agroailimentare 
și alte bunuri necesare economiei 
naționale.

In telegrama adresată cu acest prilej

REZULTATE IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primele 5 luni
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia

listă pe primele cinci luni care au trecut din acest an de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor, din domeniul prestărilor de servicii, 
precum și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a .punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la 31 mai pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea „Amba
lajul metalic" Timișoara, cu 1 011,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 918,1 puncte.
s Locul III : întreprinderea „Me- 
taloglobus" București, cu 842,6 
puncte. ,

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 602,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de*alu-  
mină Oradea, cu 576,4 puncte.

pre o serie de preocupări legate de 
pregătirile pentru Congresul al 
X-Iea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Astfel, colegii polo
nezi ne-au informat că în toate or
ganizațiile de partid au fost supuse 
dezbaterilor proiectele de documen
te 'ale apropiatului forum al comu
niștilor din Polonia. în discuții in
dividuale. care au cuprins marea 
masă a membrilor de partid, s-a 
pus un accent deosebit ne ridi
carea la un ^nivel superior a legătu
rilor dintre partid si popor. pe 
contribuția acestora Ia îndepli
nirea programului politic, economic 
și social al partidului. „Dorim să 
scoatem în evidentă toate rezervele, 
ne spun gazdele, să facem în asa 
fel incit fantele cotidiene, mai ales 
la locul de muncă, să devină mă
sură a gradului de angajare in 
edificarea viitorului Poloniei. Prac
tica ultimilor ani demonstrează că 
dificultățile, instabilitatea socială 
si economică cu care ne-am con
fruntat not fi înlăturate actionind 
consecvent în această direcție".

Locul III : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" București, cu 79 
puncte.
ÎN INDUSTRIA PETROCHIMICA
— SUBRAMURA PRELUCRAREA 

CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 
PLASTICE

Locul I : întreprinderea de an
velope Luduș, județul Mureș, cu 
798,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 726,2 puncte.

Locul III : întreprinderea chimi
că Orăștie, județul Hunedoara, cu 
674,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 

Locul I : întreprinderea. de con
fecții Focșani, cu 969,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Steaua roșie" Sibiu, cu 
871,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Suceava, cu 823,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de Încăl

țăminte Cimpulung Moldovenesc, 
județul Suceava, cu 731,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Progresul" 
București, cu 651,3 puncte.

Locul.III : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Pionierul" 
București, cu 619,7 puncte.

ÎN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză gene
rală de construcții-montaj Timiș, 
cu 793,9 puncte.

Locul II : Trustul antrepriz^ ge
nerală de construcții-montaj Neamț, 
cu 778,9 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Argeș, 
cu 632,5 puncte.

TRANSPORTURI AUTO 
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Mureș, cu 832,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de 

transporturi auto Neamț, cu 785,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Argeș, cu 762,6 
puncte.
TRANSPORTURI AUTO — ALTE 

MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi specializate pentru agricul
tură și industria alimentară Con
stanța — Ministerul Agriculturii, 
cu 859,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport auto produse petroliere 
„PECO“ București, cu 705,7 puncte.

'Locul III : întreprinderea d- 
transporturi și utilaje pentru con
strucții miniere Rovinari. județul 
Gorj, cu 702,2 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA 
Locul I : întreprinderea comer- 

< cială cu ridicata pentru mărfuri a- 

Turcia, Turgut Ozal, va efectua o 
vizită oficială in țara noastră, 
în ultima decadă a lunii iunie 
1986.

oferit In onoarea delegației parla
mentare malteze un dineu.

In aceeași zi, oaspeții au avut în
trevederi cu Ilie Văduva, ministrul 
afacerilor externe, și la conducerea 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

★
Luni au încenut în Capitală lucră

rile celei de-a X-a sesiuni a Comite
tului mixt de lucru româno-turc în 
domeniul energiei și resurselor na
turale.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întâlnirilor și convorbiri
lor româno-turce la nivel înalt, cele 
două delegații examinează stadiul 
realizării obiectivelor hotărîte la 
precedenta sesiune, modul cum au 
evoluat relațiile de. cooperare bilate
rală, îndeosebi in domeniile petro
lier, energetic, minier și geologic, 
precum și noi căi și acțiuni pentru 
dezvoltarea’ți diversificarea colabo
rării industriale și tehnice in sectoa
re de interes comun.

, (Agerpres)

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comi
tetul județean Suceava al P.C.R. se 
exprimă angajamentul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
deț de a depune eforturi susținute 
pentru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului și prin hotărîrile plenare
lor C.C. al P.C.R., sporindu-și astfel 
contribuția la realizarea Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

limentare Timișoara, cu 299,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata metalo-chimice 
Timișoara, cu 267,8 puncte.

Locul III ; întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru textile- 
încălțăminte Pitești, cu 226;2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE 

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo
cativă Caraș-Severin, cu 1433 
puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vrancea, cu 1 395 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl 
locativă Maramureș, cu 1372 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII 
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina — București, cu 
920,2 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București, 
cu 905,6'puncte.

Locul III: întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă Ciulești — București, 
cu 763,6 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA 

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 624,9 puncte.

Locul II : Centrala sării șl ne
metaliferelor București. cu 520,4 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov, 
cu 218,2 puncte.

INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

Locul I : Centrul național al in
dustriei aeronautice române Bucu
rești, cu 466,5 puncte. 
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA 

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
553,1 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
electronică și tehnică de calcul 
București, cu 345,8 puncte.

Locul III : Centrala industrială 
de echipamente și automatizări 
București, cu 157,6 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA *
Locul I : Centrala de utilaje șl 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 916 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA 
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului și petrochimiei Plo
iești, cu 719 pupete.

ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 
ȘI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centraja de exploatare 

a lemnului București, cu 279,1 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei con

fecțiilor Sibiu.-cu 223,7 puncte.
Locul II : Centrala industriei 

tricotajelor București, cu 140,4 
puncte.

Locul III : Centrala industriei 
bumbacului Arad, cu 111.8 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala industrială de 

reparații auto București, cu 604,7 
puncte.

Locul II : Centrala mecanică de 
material, rulant București, cu 581 
puncte.

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-libian

♦ »

TRIPOLI 23 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu s-au transmis conducăto
rului Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, colonel 
Moammer EI Geddafi, și d-nei Sa
fia Farkash un călduros mesaj de 
prietenie, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și de fericire per
sonală, de pace, progres și prosperi
tate poporului libian prieten.

Mulțumind, colonelul Moammer El 
Geddafi a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, din partea sa 
și a d-nei Safia Farkash, cele mai 
alese salutări prietenești și călduroa
se urări de sănătate și fericire, de 
noi și tot mai mari împliniri po

Propunere pentru organizarea unei reuniuni a membrilor
Comisiilor pentru afaceri externe ale Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. și Congresului S.U.fl.'
MOSCOVA 23 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., Co
misiile pentru afacerile externe ale 
Sovietului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. au examinat, în cadrul 
unei ședințe comune, probleme refe
ritoare la situația creată în dome
niul acordurilor sovieto-americane 
privind limitarea armamentelor stra
tegice.

Pornindu-se de Ia îngrijorarea 
apărută în rîndul parlamentari
lor sovietici și americani în le
gătură cu acordurile sovieto-a
mericane privind limitarea armamen
telor strategice, se propune organi
zarea în timpul cel mai scurt a unei 
reuniuni de' lucru a membrilor Co
misiilor pentru afaceri externe ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și ale 
Congresului S.U.A. Luind în consi
derare importanța problemei privind 
încetarea experiențelor nucleare, a- 
ceastă chestiune ar putea fi exami
nată, de asemenea,. în cadrul re
uniunii preconizate, arată rezoluția 
difuzată de agenția T.A.S.S.

Documentul adaugă că reuniunile

Declarația R.P.D. Coreene privind 
transformarea Peninsulei Coreea 

într-o zonă a păcii, liberă 
de arme nucleare

PHENIAN 23 (Agerpres). — Gu
vernul R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarație în care propune 
transformarea Peninsulei Coreea în
tr-o zonă a păcii, liberă de arme și 
baze nucleare și se declară gata să 
ia parte oricînd la convorbiri în a- 
cest scop — transmite agenția 
A.C.T.C.

R.P.D. Coreeană — se arată in do
cument — se. angajează să nu pro
cedeze la experimentarea, produce
rea, stocarea și introducerea de arme 
nucleare și să nu permită instalarea 
pe teritoriul său a nici unei baze 
străine, inclusiv nucleare, nici trece
rea pe teritoriul său prin spațiul 
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La temelia viitorului 
— roadele muncii

Se spune — si afirmația se con
firmă fără excepție — că orice 
oraș poartă prin istorie o identitate 
inconfundabilă. La Varșovia, de-a 
lungul bulevardelor largi, străjuite 
de edificii purtind emblema con
temporaneității. a străzilor cu con
strucții desprinse parcă din ninzele 
lui Bernardo Canaletto — pictorul 
care a redat ca nimeni altul stră
lucirea orașului — ca și în zonele 
unde bate inima industriei varso- ' 
viene.' nu poți să treci, oricit de 
scurt ar fi popasul, fără a remar
ca cel puțin cîteva din fațetele care 
fac din capitala Poloniei un oras- 
6imbol. Nu întîmplător. gazdele
reînvie legenda lui Wars si a
Sawei — care au dat numele ora
șului. Nu . intimdlător. adesea, se 
asociază, pe același itinerar, sta-

: tuia lui Chopin si monumentul • 
Micului luptător.

Nicăieri nu am întîlnit ca la 
Varșovia pronuntindu-se — cu 
atitea profunde semnificații — ver
bul a renaște. Orașul, transformat 
de hitleristi intr-un uriaș mor
man de ruine, a renăscut prin efor
turile si spiritul de dăruire al 
locuitorilor săi. al întregului popor 
polonez. Reconstruită — se poate 
spune din temelii — metropola de 
pe Vistula și-a adăugat în anii pu
terii populare construcții edilitare 
si industriale, devenite, la rindul 
lor. mărturii cu valoare de simbol. 
Varșovia, atit de încercată de-a 
lungul istoriei frămîntate a .Polo
niei. va cunoaște in anii ce vin o 
nouă dezvoltare economico-sodală. 
Cartierelor noi de locijinte. . cum 
sint MDM sau Mokotow, li se vor 
adăuga altele, iar problemei locu
ințelor Lse va acorda un loc priori
tar în cadrul politicii sociale. în 
zona Wola. unde sint concentrate 
numeroase unități industriale — 
ca întreprinderile de oteluri si 
metale neferoase, de masini-unelte. 
televizoare, produse farmaceutice.

porului român prieten pe calea pro
gresului și bunăstării.

Moammer El Geddafi a trans
mis, totodată, mulțumiri since
re pentru poziția principială a- 
doptată de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu in legă
tură cu evenimentele care au avut 
loc în zona Mării Mediterane.

Schimbul de mesaje 'a fost prilejuit 
de primirea de către colonelul 
Moammer El Geddafi a tovarășului 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. în cadrul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej au 
fost abordate probleme ale dezvol
tării in continuare a raporturilor de 
colaborare româno-libiene. îndeosebi 
a cooperării economice și schimbu
rilor comerciale, în spiritul înțelege
rilor convenite la cel mai înalt nivel, 
al documentelor semnate de condu
cătorii celor două popoare prietene,

s

de acest gen ar putea deveni regu
late, iar în cadrul lor . s-ar putea 
proceda la schimburi de opinii atît 
asupra problemelor referitoare la 
respectarea acordurilor existente, cit 
și a celor privind elaborarea unor noi 
acorduri.

Membrii Comisiilor pentru afaceri 
externe ale celor două camere ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. adre
sează membrilor comisiilor corespun
zătoare ale Senatului și Camerei Re
prezentanților ale Congresului S.U.A. 
apelul insistent de a face tot ce le 
stă in putere pentru ca guvernul 
S.U.A. să respecte tratatele sovieto- 
americane S.A.L.T.-l și S.A.L.T.-2 și 
să se abțină de la acțiuni care 
subminează Acordul privind limita
rea sistemelor de apărare antira- 
chetă.

Comisiile apreciază că este ex
trem de important ca parlamentarii 
să își exprime unanim dorința de a 
preintimpina pericolul care amenin
ță planeta noastră, să determine gu
vernele lor să promoveze o politică 
activă de pace, dezarmare, de solu
ționare a problemelor litigioase pe 
calea tratativelor.

aerian ori maritim ale R.P.D.C. a 
armelor nucleare aparținind altor 
țări. La rindul lor, Statele Unite vor 
trebui să oprească introducerea de 
noi tipuri de arme nucleare In Co
reea de Sud și să reducă, treptat, 
armele nucleare deja introduse aici, 
pină la retragerea lor totală.

Propunerea guvernului R.P.D. Co
reene — se menționează în declara
ție — pornește de la dorința de re
ducere a tensiunii în regiune și de 
soluționare pașnică a problemei co
reene, urmărind să contribuie, în 
Anul Internațional al Păcii, la in
staurarea unei păci trainice și a 
securității în Asia și în lume.

mecanică fină — vor apărea secții 
moderne, potențialul tehnic va fi 
folosit pentru creșterea la noi cote 
a eficientei întregii activități.

Deși Varșovia este al doilea cen
tru industrial al tării, după Kato
wice. ea se situează pe primul loc 
la produsele electrotehnice si elec
tronice. la tractoare si masini- 
unelte. ca si in domeniul aviației 
si automobilelor, al industriei ușoa
re si alimentare.

La redacția ziarului „Trybuna 
Ludu“ nj s-a vorbit pe larg des-

INSEMNĂRI
DIN R.P. POLONĂ

Rezultatele alegerilor 
legislative din Spania
MADRID 23 (Agerpres). — în 

urma alegerilor legislative anticipa
te, desfășurate la 22 iunie în Spania, 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.M.S.), de guvernămint, și-a 
păstrat majoritâtea absolută în 
cortesuri.

După numărarea a 98,50 la sută din 
voturile exprimate, rezultate care ră- 
mîn practic definitive. P.S.M.S. obține 
44,03 la sută din sufragii, ceea ce 
îi va asigura 184 din cele 350 de 
mandate ale Congresului Deputaților 
(Camera inferioară a Parlamentului). 
La scrutinul precedent, în 1982, 
obținuse 202 locuri. Coaliția electo
rală „Stingă Unită", din care face 
parte și Partidul Comunist din Spa
nia, a obținut 4,61 la sută din voturi 
și 7 mandate. „Coaliția populară", 
grupare a opoziției de dreapta, avind 
drept componentă principală „Alian
ța Populară", a fost creditată cu 
26,23 la sută din sufragii și 105 man
date, iar Centrul Democratic și So
cial, cu 9,32 la sută din voturi și 19 
mandate. Reștul sufragiilor revin 
altor grupări.

într-o scurtă declarație după anun
țarea victoriei partidului său, pre
mierul Felipe Gonzalez a afirmat 
că intenționează să guverneze „in
tr-un spirit de dialog și cooperare 
cu toate forțele politice" din tară.

'agențiile de presă'
' TRANSMIT: I

I CONGRES. La Beijing a început I 
I luni cel de-al III-lea Congres na- I 
țional al Asociației chineze pentru

I știință și tehnologie — anunță a- I 
| genția China Nouă, precizind că la I 
lucrări iau parte peste 2 000 de oa-

■ meni de știință. La festivitatea de .' 
I deschidere, la care au fost pre- 
I zenți conducători de partid și de > 
stat chinezi, s-a relevat rolul ști-

Iinței in progresul economiei, sub- I 
liniindu-se că succesele Chinei pe | 
plan economic și acțiunea de mo-

Idernizare vor depinde de dezvol- i 
tarea și utilizarea noilor tehnologii. 
, ÎN CADRUL TRATATIVELOR 
SOVIETO-AMERICANE cu privire

| la armele nucleare și cosmice, luni | 
a avut loc la Geneva ședința gru-

i pului de lucru cu privire la ar- | 
mele cosmice, informează agenția

1 T.A.S.S. 1
FORȚELE INSURGENTE SAL-I

I VADORIENE. grupate in Frontul | 
Farabundo Marti pentru Eliberare

I Națională — Frontul Democratici 
Revoluționar (F.M.L.N.—F.D.R.), au I 
adresat președintelui Salvadorului,

. Jose Napoleon Duarte, un docu-. 
ment, în care se pronunță pentru

I fixarea unei date precise la care I 
să fie reluate negocierile de pace

1 privind normalizarea situației po-| 
litice interne — ' transmite agenția 
E.F.E.

I NAVA COSMICA automată de I 
I transport „Progress-26“ s-a separat • 
de stația orbitală „Mir", după în-

I cheierea programului de transport I 
I in comun, relatează agenția T.A.S.S.
In același timp, ■ Leonid Kizim și 1 

I Vladimir Soloviov, aflați la bordul •
complexului pilotat „Saliut-1" — 
„Soiuz T-15" — „Cosmos-1 686", iși I 
încheie activitatea, urmind a se 
reîntoarce la bordul stației orbitale I

| „Mir". La 23 iunie, cosmonauții au | 
trecut la dezafectarea sistemelor 
și aparatelor de 
„Cosmos-1 686".

.Saliut-7

Fără îndoială, unul din sectoare
le „fierbinți", care au generat si 
generează ample discuții, este cel 
economic. în centrul atenției aflîn- 
du-se problema economisirii resur
selor de materii prime si combus
tibili. O serie de concluzii desprin
se din experiența aplicării planului 
trienal (1982—1985) au stat la baza 
variantelor pentru actualul cincinal 
(1986—1990).

Folosirea rațională a materiilor 
prime, a materialelor si a energiei, 
trecerea la un proces de economi
sire sistematică a acestor impor
tante resurse, cum se menționează 
în proiectul . de Program al 
P.M.U.P., vor constitui temelia creș
terii mai accelerate a venitului na
tional. De pildă. îa o creștere pre
conizată a venitului national de 
16,5—22 la sută, se are în vedere o 
reducere cu 8.1—12,3 la sută a con
sumurilor energetice ne unitatea de 
produs și cu 6,1—10,3 la sută a 
consumurilor de materiale. în noua 
concepție economică, două treimi 
din sporurile planificate ale pro
ducției vor trebui obținute fără a 
se suplimenta mijloacele din do
tarea unităților industriale. Abor
darea procesului de producție prin 
prisma unor asemenea cerințe duce 
la reevaluări si restructurări în 
economie. Asa cum am aflat la 
Varșovia, acțiunea cuprinde trei 
direcții principale. Prima din ele 
se referă la orientarea Investițiilor 
centrale de anvergură — în număr 
de 44 — spre ramuri de care de
pind modernizarea parcului de 
mașini si utilaje, introducerea de 
tehnologii moderne. A doua direc
ție are în vedere dezvoltarea ra
murilor de înaltă eficientă. în spe
cial a construcției de mașini, elec
trotehnicii si electronicii, cit si re
nunțarea la produsele cu mari con
sumuri de materiale si energie.

Pornind de la asemenea conside

încheierea Congresului F
BERNA (Agerpres). — La Lau

sanne s-au incheiat lucrările Con
gresului Partidului Socialist Elve
țian. Delegații au adoptat principale
le orientări și direcții de acțiune ale 
partidului pe plan intern și interna
țional.

Au fost alese noile organe de con
ducere ale partidului. în funcția de 
președinte a fost reales tovarășul 
Helmut Hubacher.

Tovarășul Petru Enache, membru

LIMA

LIMA 23 (Agerpres). — Partici
panta la lucrările Congresului In
ternaționalei Socialiste de la Lima 
au adoptat o rezoluție în care se 
angajează să acorde un sprijin 
hotărit inițiativei „Grupului de la 
Contadora" și eforturilor sale de pace 
în America Centrală. în condițiile în 
care situația din regiune riscă să se 
agraveze, transmit agențiile Prensa 
Latina și E.F.E. în legătură cu Ni
caragua. documentul respinge poli
tica S.U.A. față de această țară, pre
cum și sprijinul acordat de ele for
țelor antisandiniste. care „sporesc a- 
menințarea declanșării unui conflict 
generalizat în zonă". Participanta la 
congres s-au pronunțat împotriva fo
losirii teritoriului hondurian ca bază 
de lansare a unor operațiuni mili
tare. avind in vedere că această si-

Alegerile din R. P. Mongolă
ULAN BATOR 23 (Agerpres). — 

Alegerile de deputați pentru Marele 
Hural Popular al R.P. Mongole, des
fășurate duminică, au constituit o 
mărturie clară a unității dintre 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol și popor. Potrivit datelor preli
minare ale Comisiei electorale cen
trale, publicate la Ulan Bator și

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un acord de încetare a tocului la Beirut... dar schimburile 

de tocuri continuă
BEIRUT 23 (Agerpres). — Luni, la 

Beirut s-a comunicat că între for
țele grupării Amal și luptătorii pa
lestinieni s-a ajuns la un acord de 
încetare a focului în zona taberelor 
de refugiați palestinieni, informează 
agenția U.P.I. Din aceleași surse se 
relevă că schimburile de focuri între 
cele două părți in zona celor trei 
tabere palestiniene din sudul Beiru
tului continuau, în pofida acordului 
interveni t.

Sîmbătă și duminică ciocnirile 
dintre milițiile Amal și palestinieni 

• au făcut noi victime omenești — trei 
morți și peste 20 de răniți.

KUWEIT 23 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută în Kuweit, unde a 
întreprins o vizită, președintele Li
banului, Amin Gemayel, a afirmat că 
vor fi continuate eforturile în direc
ția reconcilierii naționale, eliberării 
teritoriilor libaneze ocupate de Israel 
și extinderii autorității legitime a 
guvernului libanez asupra întregii 

’ țări.

TUNIS 23 (Agerpres). — într-un 
mesaj urgent adresat liderilor țărilor 
membre ale Consiliului de cooperare 
al Golfului, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser .Arafat, 
cere statelor respective să intervină 
pentru salvarea palestinienilor din 
taberele de refugiați din Beirut. 
Yasser Arafat a reafirmat propu

An de an noi cvartale de locuințe îmbogățesc zestrea edilitară a orașelor 
poloneze. In fotografie : blocuri moderne înălțate la Lodz

rente. în cjirSul anului trecut a fost 
organizată o reuniune, în cadrul 
căreia s-au analizat consumurile la 
5 896 produse si tehnologii. Pe baza 
studiilor si analizelor efectuate cu 
acest prilej, s-a hotărit sistarea 
producției sau folosirea a 358 de 
produse si . tehnologii. De aseme
nea. a fost suspendată producția a 
,2 211 tipuri de produse si tehnolo
gii pînă la modernizarea lor. în 
sfîrsit. a treia direcție tinteste spre 
introducerea pe scară largă a me
canismelor care acordă prioritate 
consumului economicos de mate
riale si energie, spre sporirea atri- 
butiilor si răspunderilor fiecărui 
colectiv: ale fiecărui om al mun
cii pentru gospodărirea cu maximă 
eficientă a mijloacelor de pro
ducție.

Un sprijin deosebit in domeniul 
economisirii materiilor prime si 
energiei urmează să-1 aducă cer
cetarea științifică si ingineria teh
nologică. Răspunzînd unor aseme
nea cerințe, relevate cu prilejul 
congresului stiintei. se preconizea
ză acordarea unei mai mari atentil 
sectoarelor care vor hotărî in mod 
nemijlocit direcțiile de viitor ale 
dezvoltării — microelectronica, 
automatizarea, robotizarea, bioteh- 
nologia — cu efecte imediate în 
planul reducerii consumurilor de 
producție. Pe plan general, dezvol
tarea. atit in cursul actualului 
cincinal, cit si după anul 1990. este 
strins condiționată de introducerea 
unei optici noi asupra gradului de

■tidului Socialist Elvețian
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., re
prezentantul partidului ^nostru la 
congres: a*  transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, felicitări tovarășului Helmut 
Hybacher pentru realegerea sa în 
funcția de președinte al partidului și 
urări de succese in îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de P.S. Elve
țian.

Internaționalei Socialiste
tuație aduce atingere suveranității 
naționale a Hondurasului, contribuie 
la extinderea conflictului regional și 
periclitează procesul de democrati
zare din țară. în legătură cu eve- 
nijnentele . din Salvador, rezoluția 
exprimă speranța că actualele pro
puneri de angajare a unui dialog 
vor fi concretizate in convorbiri sub
stanțiale. menite să pună capăt con
flictului intern. Totodată. Internațio
nala Socialistă cere Marii Britanii să 
angajeze neintirziat negocieri cu gu
vernul argentinian asupra tuturor 
problemelor referitoare la viitorul 
Insulelor Mal vine (Falkland), cu 
precădere privind suveranitatea a- 
cestora.

Willy Brandt (R.F. Germania) a 
fost reales in funcția de președin
te al Internaționalei Socialist.

transmise de agenția ,T.A.S.S., la 
scrutinul pentru desemnarea depu- 
taților în forul legislativ suprem au 
participat 99,99 la sută dintre alegă
tori. în favoarea oandidaților blocu
lui comuniștilor și a celor fără de 
partid s-au pronunțat peste 99 la 
sută dintre votanți.

nerea privind constituirea unei forțe 
arabe de descurajare pentru rein- 
slaurarea păcii și securității în 
Liban.

CONAKRY 23 (Agerpres). — 
Poporul palestinian sub conducerea 
O.E.P. va continua să acționeze în 
vederea apărării drepturilor lui ina
lienabile — a declarat Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, aflat în vizită în capi
tala Guineei. Președintele țârii-gaz- 
dă, Lansana Conte, a exprimat, in 
timpul convorbirilor cu Yasser Ara
fat, întregul sprijin al țării sale 
pentru cauza justă a poporului pa
lestinian.

TRIPOLI 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Algeriei. Chadli Bendjedld. 
l-a primit pe maiorul Abdel Salam 
Jalud, membru al conducerii revo
luționare a Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste, care a efec
tuat o vizită., la Alger, informează 
agenția J.A.N.A. în centrul discuți
ilor s-au aflat probleme de interes 
reciproc.

AMMAN 23 (Agerpres). — La 
Amman s-au încheiat lucrările se
siunii Consiliului unității economice 
arabe. în cadrul lucrărilor a fost 
reafirmat angajamentul participau- 
ților de a acționa in vederea ampli
ficării raporturilor economice și a 
cooperării intre statele arabe.

valorificare a resurselor. Discuțiile 
care au precedat Congresul 
P.M.U.P. au evidențiat o creștere 
a înțelegerii mai• exacte a proble
melor perioadei străbătute de Po
lonia socialistă, o mobilizare mai 
puternică pentru îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare economi
că si socială.

Așa cUm au ținut să precizeze co
legii de la „Trybuna Ludu". garan
ția împlinirii sarcinilor economice 
si sociale pe care Polonia si le pro
pune pentru viitor o reprezintă an
gajarea conștientă a tuturor oa
menilor muncii pentru transpu
nerea in viată ' a sarcinilor. Din 
acest punct de vedere, se apreciază 
că pregătirile pentru Congresul 
P.M.U.P.. documentele care vor fi 
dezbătute, ca "si hotăririle ce ur
mează a fl adoptate vor stimula și 
mobiliza noi energii pentru înfăp
tuirea a tot ceea ce poporul prie
ten polonez si-a propus pentru 
anii ce vin.

...Cetate a muncii si creației, re
născută pe malurile Vlstulei. Var
șovia a acumulat realizări de 
prestigiu, care sint mindria tuturor 
polonezilor. Trecerea la noua eta
pă ce o va deschide Congresul al 
X-lea al P.M.U.P. va permite ca
pitalei să-si adauge în perimetrul 
său noi edificii economico-sociale 
demne de urmașii celor care, cu 
prețul atîtor sacrificii, au făcut din 
capitala Poloniei un oras-simbol.

Ioan TIMOFTE
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