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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea lucrărilor plenarei C C, al P, C P.
Stimați tovarăși,

Plenara noastră a dezbătut ne 
larg problemele dezvoltării econo- 
mico-sociale a României în urmă
torii 5 ani si în perspectivă pînă 
înjanul 2000. Au fost adoptate. în 
unanimitate, documentele care au 
făcut obiectul dezbaterilor de la 
ordinea de zi.

în cadrul discuțiilor s-au eviden
țiat cu putere preocupările orga
nizațiilor si organelor de partid, 
ale colectivelor de oameni ai mun
cii pentru înfăptuirea în bune con
diții a noului plan cincinal, rezul
tatele în general bune pe primele 
cinci luni și hotărîrea fermă de a 
se acționa cu întreaga răspundere 
pentru înfăptuirea neabătută a 
planurilor și programelor pe acest 
an. pe intregul cincinal.

S-au subliniat preocupările pen
tru înfăptuirea programului din 
agricultură, s-au prezentat o serie 
de rezultate bune, de producții 
obținute în vara acestui an la orz. 
perspectivele pentru producția de 
griu si. în general, pentru recol
ta ne acest an.

As dori, si în încheiere, să men
ționez din nou că faptele, reali
tatea demonstrează că dispunem 
de tot ce este necesar pentru în
deplinirea în bune condiții a pla
nurilor si programelor, că ritmul 
de dezvoltare realizat în unele în
treprinderi si județe demonstrează 
realismul planurilor noastre de 
dezvoltare economico-socială. Pro
ducțiile obținute la orz demon
strează. de asemenea, marile posi
bilități pe care le avem. Dar cred 
că veți fi de acord cu mine dacă 
voi sublinia, si în încheiere, că din 
nou se evidențiază rolul organiza
țiilor de partid, al oamenilor, al 
■cooperatorilor si muncitorilor agri
coli — referindu-mă la agricultură 
— în înfăptuirea programelor, a 
noii revoluții agrare.
1 Aș dori să dau o apreciere deo
sebită organizației de partid și oa
menilor muncii din județul Olt, 
care au obținut cea mai mare re
coltă de orz pe țară. Această re
coltă este cu peste 50 la sută mai 
mare decît producțiile cele mai 
mari obținute de alte județe. Deci 
nu este vorba de 100 sau 200 kg 
în plus, ci de peste 2 000 kg în 
medie la hectar mai mult decit în 
alte județe. Iată de ce cred că 
plenara noastră trebuie să apre
cieze activitatea oamenilor mun
cii, țărănimii, organizației de 
partid din județul Olt, și, totodată, 
să ceară tuturor organizațiilor de 
partid, cooperatorilor și lucrători
lor agricoli să acționeze în același 
spirit. Ceea ce a obținut județul 
Olt trebuiau să obțină, chiar mai 
mult, alte județe care au pămînt 
mai bun, care au 80 la sută teren 
irigat. (Aplauze puternice).

Plenara noastră s-a desfășurat 
în spirit de lucru. Doresc ca, și in 
încheiere, să subliniez și să atrag 
foarte serios atenția asupra nece
sității ca, în toate domeniile, să 
tragem toate concluziile atît din 
ce e bun. dar si din ce e rău 
și să acționăm pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a progra
mului la nivelul cel mai înalt po
sibil.

Pentru aceste rezultate, și în 
conformitate cu prevederile din 
lege privind acordul global, am 
stabilit ca oamenii muncii din ju
dețul Olt să primească, drept pri
mă, 200 kg de orz pe hectar, care 
să fie împărțit jumătate membri
lor cooperatori, jumătate coopera
tivelor pentru activitatea lor. (A- 
plauze puternice, prelungite). Stă 
în puterea tuturor ca, și la grîu, 
la producțiile de porumb și la ce
lelalte culturi să poată beneficia 
din plin de aplicarea prevederilor 
legii.

Prin hotărîrile pe care le-am a- 
doptat, în conformitate cu hotă
rîrile Congresului al XIII-lea, 
intrăm, de fapt. în înfăptuirea 
noii etape de dezvoltare a patriei 
noastre — hotărîtoare pentru în
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Actuala plenară a Comitetului Central al partidului 
are o importanță deosebită prin documentele de ex
cepțională însemnătate supuse 
asigura înfăptuirea în cele mai 
hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea, trecerea 
țării noastre intr-o etapă nouă, superioară de dezvol
tare economico-socială, ridicarea României, liberă și 
demnă, pe noi culmi de progres și civilizație, creșterea 
necontenită a bunăstării generale a poporului — țelul 
suprem ol politicii Partidului Comunist Român, esența 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm cu succes pe pămintul patriei.

Plenara își desfășoară lucrările intr-un moment de 
aleasă semnificație istorică, în aceste zile cind intregul 
partid și popor au omagiat cu înaltă și vibrantă cinsti
re, cu profundă emoție împlinirea a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov, în fruntea cărora s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul nostru conducător, revolu
ționarul încercat și patriotul înflăcărat, militantul de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești, aie cărui 
muncă neobosită și viață pilduitoare s-au contopit cu 
activitatea eroică și glorioasă, de peste șase decenii 
și jumătate, a partidului comunist, cu interesele vitale 
ale țării, ale poporului român, cu nobila cauză a 
socialismului și comunismului pe pămintul scump al 
patriei.

Punînd puternic în lumină justețea și măreția luptei 
partidului, a militanților săi, procesul de la Brașov a 
reliefat cu deosebită vigoare și pregnanță strălucirea 
virtuților pe care le întruchipează excepționala perso
nalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, convingerea 
sa nestrămutată în dreptatea cauzei pentru care luptă, 
calitățile sale excepționale de «conducător și organi
zator comunist, de revoluționar și patriot înflăcărat, 
exemplara dăruire și abnegație pentru păstrarea fiin
ței naționale, pentru triumful idealurilor de libertate, 
independență și progres social ale României.

S-au Ilustrat încă o dată, în acest moment de amplă 
rezonanță in istoria partidului nostru, înaltele trăsături 
revoluționare, moral-politice ale marelui nostru con
ducător, afirmate din cei mai tineri ani ai vieții, ce 
aveau să cunoască noi și strălucite confirmări în pe
rioada de aprigă luptă împotriva pericolului fascist, 
pentru apărarea democrației, a integrității și suvera-

dezbaterii, care vor 
bune condiții a

făptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și. de îna
intare spre comunism.

Plenara noastră s-ar putea spu
ne că marchează trecerea cu toate 
forțele la înfăptuirea noii revo
luții tehnico-științifice și a noii 
revoluții agrare. Trebuie să ne 
organizăm activitatea în așa fel 
încît să asigurăm, în toate domeni
ile, afirmarea cu putere a științei, 
tehnicii — factor hotărîtor pentru 
dezvoltarea patriei noastre, pen
tru victoria comunismului în 
România ! (Aplauze puternice).

Totodată, plenara noastră mar
chează trecerea la dezvoltarea in
tensivă, la organizarea întregii ac
tivități pe principiile autocondu- 
cerii muncitorești, autogestiunii 
economice și, financiare.

Trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru perfecționarea 
continuă a conducerii tuturor sec
toarelor, pentru creșterea răspun
derii revoluționare a organelor și 
organizațiilor de partid, a cadre
lor de partid, a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii.

De la tribuna plenarei Comite
tului nostru Central adresez tu
turor organizațiilor de partid, co
muniștilor chemarea de a acționa, 
în toate împrejurările, în spiritul 
principiilor revoluționare, de a 
face totul pentru a uni eforturile 
întregului popor pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
pentru ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație !

De la această plenară adresez 
tuturor oamenilor muncii, între
gului popor chemarea de a nu pre
cupeți nici un efort, de a face totul 
pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a planurilor și progra
melor care asigură ridicarea pa
triei noastre la un înalt nivel de 
dezvoltare, creșterea puternică a 
bunăstării generale a poporului. în
tărirea independentei și suverani
tății României ! (Aplauze pu
ternice).

Avem de realizat un program 

minunat, de mare perspectivă. Tre
buie să urcăm pe noi culmi, spre 
piscurile înalte ale civilizației co
muniste. Repet, și la plenară, ceea 
ce am spus la Congres — nu va 
fi un drum ușor, nu va fi un urcuș 
fără obstacole. Trebuie să străba
tem o cale necunoscută, să învin
gem multe greutăți, să facem mari 
eforturi pentru a asigura înain
tarea spre înaltele piscuri ale co
munismului !

Avem insă o experiență îndelun
gată. care demonstrează că stă in 
puterea partidului și poporului 
nostru să străbată aceste noi căi. 
să urce spre noile piscuri.

Avem o călăuză sigură — Parti
dul Comunist Român — care-și în
deplinește cu cinste misiunea isto
rică de forță politică conducătoa
re a întregii națiuni pe calea so
cialismului și comunismului ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Ne luminează calea principiile 
invincibile ale socialismului știin
țific. concepția revoluționară des
pre lume, materialismul dialectic 
si istoric. Avem Programul parti
dului care reprezintă concepția re
voluționară despre lume și viață a 
partidului nostru.

Să urmăm neabătut și să înfăp
tuim în to'ate împrejurările princi
piile comuniste de muncă și de 
viață ! Să avem deplina încredere 
că. mergînd sub flamura partidu
lui. călăuzindu-ne de concepția re
voluționară. vom învinge orice 
greutăți, vom asigura triumful co
munismului în România ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Doresc să exprim cele mai calde 
mulțumiri pentru cuvintele rostite 
aici la adresa activității mele, pen
tru omagiul adus de Comitetul 
Central activității pe care am des- 
făsurat-o în cei peste 50 de ani. ca 
membru al partidului. în slujba 
cauzei socialismului, a poporului, 
a bunăstării și fericirii sale.

Asigur plenara, partidul. întregul 
nostru popor că și în viitor voi 
face totul pentru a contribui la 
înfăptuirea mărețelor obiective pe 

care le. avem, voi servi în orice 
împrejurări interesele poporului, 
ale întregii națiuni, cauza socialis
mului și comunismului, a păcii si 
colaborării internaționale, că nu 
voi precupeți nici un efort pentru 
a asigura înfăptuirea Programului 
partidului — pentru triumful co
munismului în România, pentru 
întărirea continuă a forței mate
riale si spirituale a țării noastre, a 
independențe'}) si suveranității pa
triei! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

Pornind Ia un nou drum de lup
tă și muncă, ' consider că întregul 
nostru Comitet Central trebuie 
să-și ia angajamentul solemn de 
a acționa în așa fel ' încît să asi
gure înfăptuirea tuturor programe
lor de dezvoltare a patriei noas
tre. Să facem totul pentru a asi
gura poporului nostru un loc demn 
în rîndul națiunilor lumii, un Ioc 
demn în deplină libertate și in
dependență, în societatea sbcialis- 
tă multilateral dezvoltată și co
munistă, (Aplauze puternice, pre
lungite).

Urez succese tot mai mari în 
întreaga activitate organelor și or
ganizațiilor de partid, membrilor 
Comitetului Central, comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii, între
gului nostru popor, îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a tu
turor programelor și planurilor !

Multă sănătate și fericire !
Declar închise lucrările plenarei 

Comitetului Central al partidului ! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“ într-o 
atmosferă de puternică unitate și 
însuflețire, de vibrantă angajare 
revoluționară, toți cei prezenți în 
marea sală a plenarei se ridică în 
picioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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ADUS TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri și-a deschis lucrările

Plenara Consiliului National al Oamenilor 
Muncii si a Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice si Sociale

Sub președinția tovarășului 
NICOI.AE CEAUȘESCU, secretar 
•general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, marți s-au deschis, lu
crările plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

La sosire, in Sala Palatului Repu
blicii. unde se desfășoară lucrările, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpipați 
de participanții la plenară cu pu
ternice aplauze și ovații. S-a scan
dat cu Însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
expresie a înaltei prețuiri față de 
activitatea desfășurată cu exemplară 
pasiune revoluționară de conducăto
rul partidului și statului pentru în
florirea multilaterală a patriei noas
tre socialiste, pentru continua ridi
care a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. _ cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in prezidiu au luat 
loc membri ai Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și membri ai ' Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

La plenară participă membri și 
membri supleanti ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Comitetului Central al partiduluj și 
ai guvernului. Iau parte, de aseme
nea. prim-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, cadre de conducere din 
ministere și instituții centrale.

Participanții la plenară au adop
tat în unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Programul privind înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân pentru dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale in perioada 
1986—1990.

2. Programul privind perfectionarea 
sistemului de finanțare și creditare

nitâții patriei, pentru victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România.

in anii ce au urmat actului istoric de la 23 August 
1944, in funcțiile de înaltă răspundere încredințate de 
partid, si îndeosebi după Congresul al IX-lea, cind 
prin voința unanimă a comuniștilor, a întregului nostru 
popor a fost învestit cu răspunderile supreme în partid 
și în stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin vasta sa 
experiență politică și organizatorică, prin excepționa
la sa putere de a descifra și direcționa evoluția proce
selor social-politice, prin geniala operă teoretică și 
practică, a avut și are rolul hotăritor în măreața 
epopee de transformare revoluționară a patriei, in tot 
ce s-a înfăptuit mai grandios în România socialistă.

Dînd expresie înaltei prețuiri pe care partidul nos
tru, comuniștii, întregul popor o poartă ctitorului Româ
niei socialiste moderne, plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român aduce un vibrant omagiu 
de aleasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință, 
împreună cu cele mai calde urări de deplină sănătate, 
viață îndelungată și multă putere de muncă, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, marele fiu al partidului și al 
țării, Erou între eroii neamului, personalitate proemi
nentă a lumii politice contemporane, luptător neobosit 
pentru împlinirea aspirațiilor vitale de pace, dezar
mare, securitate, înțelegere și colaborare ale tuturor 
popoarelor.

Comitetul Central al partidului, exprimînd voința și 
hotărirea întregului partid, ale întregii noastre națiuni, 
se angajează, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu toată abnegația 
și dăruirea, să nu precupețească nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a 
partidului și statului, să urmeze neabătut strălucitul 
dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de gindire 
și luptă revoluționară consacrate nobilelor aspirații ale 
poporului român, să facă totul pentru înfăptuirea 
planurilâr și programelor adoptate de plenară, a mă
rețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, pentru întărirea continuă a forței materiale 
și spirituale a patriei, a independenței și suveranității 
României socialiste, pentru înălțarea ei pe culmile 
civilizației socialiste și comuniste.

a activităților economice și a norma
tivelor economico-finaneiare.

3. Proiectul Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România in cin
cinalul 1986—1990.

4. Proiectul Planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei ali
mentare în perioada 1986—1990.

5. Proiectul decretului pentru mo
dificarea unor prevederi din Legea 
privind participarea, cu părți socia
le. a oamenilor muncii din unități
le economice de stat la constituirea 
fondului de dezvoltare economică.

6. Proiectul decretului pentru mo
dificarea unor prevederi din Legea 
privind pensiile de asigurări sociale 
de stat și asistentă socială.

7. Proiectul hoțăririi privind con
vocarea Congresului al III-lea al oa
menilor muncii din industrie și ce
lelalte unități economice neagricole.

Lucrările plenarei se desfășoară in 
plen, precum și in următoarele 
secțiuni : baza de materii prime și 
energetică : industria metalurgică și 
a construcțiilor de mașini; industrii
le chimică, petrochimică și ușoară ; 
construcții, investiții, materiale de 
construcții, industria locală, trans
porturi și telecomunicații ; comerț 
exterior și creșterea eficienței acti
vității economice.

La dezbaterile în plen au luat cu- 
vîntul tovarășii : Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., Mihai 
Moraru, președintele consiliului 
de conducere al Ministerului In
dustriei de Utilaj Greu, Iacob To- 
pliceanu, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Carol Dina, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., Emilia Apos- 
tolescu, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinde
rea' „Dorobanțul** — Ploiești, Balasz 
Andraș, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de oțeluri speciale forjate din Cris- 
turu Secuiesc, Dinu Drăgan, secretar 
al C.C. al U.T.C., Gheorghe Dinu, 
președintele consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei Chi
mice, Maria Bradea, prim-secretar
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al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., Valerian Davidoiu, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la Trustul de foraj-extracție 
Pitești, Dumitru Amzu, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Centrala industrială de mașini și 
aparate electrice Craiova, Mihala- 
che Niculescu, președintele consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de mașini-unelte și agre
gate București, Cornelia Șipoș, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea textilă din 
Arad. Nicolae Dicu, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Centrala minereurilor neferoase Baia 
Mare, Constantin Niță, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Participanții au subliniat cu pro
fundă satisfacție și înalt patriotism 
că lucrările acestui larg și repre
zentativ forum al democrației noas
tre muncitorești-revoluționare se 
desfășoară in perioada in care în
tregul popor a sărbătorit împlinirea 
a 65 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român și a 50 de ani de 
lâ procesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov. Plenara a 
adus un cald omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care și-a con
sacrat întreaga viață slujirii cu înalt 
devotament a intereselor vitale ale 
națiunii, a marilor sale idealuri de 
dreptate și libertate socială și națio
nală. Au fost relevate cu sentimente 
de aleasă prețuire calitățile de excep
ție, curajul său revoluționar, răspun
derea comunistă pentru destinele ță
rii. afirmate de conducătorul parti
dului și statului nostru în timpul 
procesului de acum 50 de ani, în în
treaga sa activitate, care îi așază in 
galeria marilor personalități ale nea
mului.

Plenara a evidențiat rolul de
terminant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fundamentarea 
și înfăptuirea întregii politici a 
partidului și statului, a strategiei 
dezvoltării în ritm susținut a econo
miei naționale, în realizarea impor
tantelor obiective economice ale ac-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Desfășurindu-se sub semnul importantelor orientări și sar

cini cuprinse in magistrala cuvintare rostită de secretarul 
general al partidului in deschiderea plenarei, dezbaterile au 
prilejuit o amplă analiză, exigentă și responsabilă, a rezul
tatelor obținute în perioada ce a trecut de la începutul anu
lui, precum și a direcțiilor de acțiune pentru îndeplinirea 
tuturor indicatorilor de plan, la un nivel înalt de calitate 
și eficiență, pentru realizarea exemplară a producției desti
nate exportului. Au fost prezentate măsuri in vederea per
fecționării organizării și modernizării proceselor de fabri
cație, ridicării calității produselor și a competitivității lor, 
valorificării superioare a resurselor de care dispune econo
mia națională, creșterii mai accentuate a productivității, or
ganizării întregii activități pe principiile autoconducerii și 
autogestiunii, întăririi ordinii, disciplinei și răspunderii, 
pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a prevederilor 
pe 1986, a obiectivelor actualului cincinal.

Plenara a aprobat. în unanimitate, documentele supuse 
dezbaterii și a adoptat, in acest sens, o hotărire, care se dă 
publicității.

La ultimul punct de pe ordinea de zi, Plenara Comite
tului Central, împreună cu Comisia Centrală de Revizie, a 
hotărit :

— eliberarea tovarășului Vasilc Vîlcu din funcția de pre
ședinte al Comisiei Centrale de Revizie și alegerea sa ca 
vicepreședinte al comisiei ;

— alegerea tovarășului Ilie Verdeț în funcția de pre
ședinte al Comisiei Centrale de Revizie și. in legătură cu 
aceasta, potrivit Statutului P.C.R., eliberarea sa din Comi
tetul Politic Executiv și din Comitetul Central al partidului.

In încheierea lucrărilor, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintul profund însuflețitor al secretarului general al 
partidului a fost subliniat cu vii și îndelungi aplauze. Parti- 
cipanții au exprimat astfel hotărîrea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de a înfăptui în mod exemplar planurile 
și programele adoptate de plenară, care marchează trecerea 
la dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, asigurind înain
tarea neabătută a României spre piscurile luminoase ale 
comunismului.

Din cuvintul participanților la dezbateri

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comunist Român, în zilele de 
23 și 24 iunie au avut loc lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Central al partidului a adus un călduros și 
vibrant omagiu tovarășului Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu prilejul Împlinirii a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, 
pentru îndelungata și eroica sa activitate revoluționară pusă, 
de peste o jumătate de secol, in slujba cauzei partidului, 
patriei și poporului, edificării socialismului și comunismului, 
creșterii prestigiului și a rolului României în lume, trium
fului idealurilor de pace, înțelegere și colaborare internațio
nală.

Omagiul a fost prezentat de tovarășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Trăind profund acest moment înălțător, participant au 
scandat îndelung, cu însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !**, „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“.

Plenara a prilejuit o puternică reafirmare a dragostei și 
recunoștinței nețărmurite ale comuniștilor, ale tuturor cetă
țenilor patriei față de cel mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre, ilustrul conducător, tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
care călăuzește cu înțelepciune și patos revoluționar țara și 
poporul spre orizonturi tot mai luminoase de progres și ci
vilizație, spre comunism. Plenara Comitetului Central s-a 
constituit intr-o impresionantă manifestare a unității indes
tructibile a tuturor fiilor României socialiste, a întregii na
țiuni, în jurul partidului, al secretarului său general, a voin
ței neabătute de a acționa, cu dăruire și abnegație, pentru 
transpunerea in viață a planurilor de dezvoltare economico- 
sociaiă a țării, de ridicare continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, pentru înfăptuirea istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al Xlll-lea al P.C.R., a Programului 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

în cadrul dezbaterilor in plen asupra problemelor aflate 
pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii Radu Bălan, 
Constantin Olteanu, Emil Huidu, Marin-Nedea, loan Avram, 
Costache Trotuș, Florea Gruia, Ion Ursu.

în cadrul dezbaterilor, în plen și în comisii, au luat cu
vintul 82 de tovarăși.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BĂLAN

Stimate tovarășe secretar 
general Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

In unanimitate de ginduri și 
sentimente cu toti participant!! 
la plenară doresc să apreciez de 
la această înaltă tribună deose
bita însemnătate a problematicii 
supuse dezbaterii Comitetului 
Central al partidului și să-mi 
exprim convingerea că planuri
le, programele și măsurile ce 
vor fi adoptate vor contribui la 
transpunerea exemplară in via
tă a sarcinilor ce ne revin in 
acest an și cincinal din mărețul 
program adoptat de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.

Plină și bogată toridei și 
orientări, de inestimabilă va
loare. teoretică și practică, ma
gistrala dumneavoastră expune
re. pe care am urmărit-o eu 
deosebită atenție la deschiderea 
plenarei Comitetului Central, 
jalonează căi și modalități prin 
care organizațiile de partid, ce
lelalte organisme ale democra
ției noastre revoluționare tre
buie să acționeze pentru a pune 
in valoare la cote de înaltă efi
ciență întregul potențial uman 
și material de care dispune so
cietatea românească.

Analizind trăsăturile caracte
ristice ale proiectelor planurilor 
de dezvoltare in cincinalul ac
tual — a spus in continuare vor
bitorul — desprindem cu clari
tate concluzia că județul Hune
doara. fiind un mare producă
tor de materii prime și energie, 
deține o pondere însemnată in 
asigurarea economiei naționale 
cu aceste produse, fapt ce obli
gă organizația județeană de 
partid la răspunderi sporite față 
de îndeplinirea planului de dez
voltare economică-socială a pa
triei. Producția-marfă a jude
țului va marca un ritm mediu 
anual de 7 la sută, ajungind la 
finele cincinalului la 60 miliar
de lei. accentul fiind pus pe ra
murile de bază ale economiei 
hunedorene — mineritul, side
rurgia. energetica, chimia, con
strucția de mașini miniere.

După ce a relevat creșterile 
importante prevăzute in dome
niul extracției de cărbune, la 
producția de utilai minier, in 
siderurgie, faptul că. incepind 
din trimestrul doi al acestui an. 
la Câlan se va produce pentru 
prima dată cocs brichete, că 
prin modernizarea actualelor 
capacități din energetică și pu
nerea in funcțiune a hidrocen
tralelor producția de energie 
electrică a județului va crește 
considerabil, vorbitorul a spus: 
Semnificativ este faptul că 
sporurile de producție din ac
tualul cincinal se realizează 
doar intr-o anumită măsură pe 
seama unor noi capacități de 
producție, marea majoritate a 
acestora fiind rezultatul aplică
rii măsurilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind organizarea 
științifică a întreprinderilor, a 
producției și a muncii, a pro
gramelor de modernizare si 
perfecționare a nivelului tehnic 
din toate sectoarele. Astfel, ca 
urmare a acțiunilor intreprinse 
pină in prezent, s-au definitivat 
1 487 măitlri. a căror eficiență 
determinată pină la sfîrșitul 
cincinalului se exprimă in pes
te 6 miliarde spor de producție- 
marfă. export suplimentar de 
peste 200 milioane Ici. creșterea 
productivității muncii cu 63 500 
lei pe persoană, reducerea cos
turilor de producție cu aproape 
3 miliarde lei la total și 1.4 mi
liarde la materiale, beneficii su
plimentare de peste 3 miliarde 
lei.

La obținerea acestor rezultate 
o contribuție hotăritoare iși 
aduce activitatea de cercetare 
științifică și inginerie tehnolo
gică. puternic stimulată de 
exemplul luminos, de ideile și 
orientările primite din partea 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de renume 
mondial .

Expresie a grijii statornice a 
partidului, personal a dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nieolae, Ceaușescu. pentru bu
năstarea întregului Pfpor. in 
cincinalul 1986—1990 se vor con
strui 19 000 de apartamente, re
țele de alimentare cu apă. de 
canalizare, de termoficare. Vor 

fi construite noi obiective în 
domeniile ocrotirii sănătății, in- 
vățâmintului. culturii, comerțu
lui.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii, hunedoreni acțio
nează cu fermitate pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin in 
acest prim an ' al noului cinci
nal. Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut înregis
trăm depășiri substanțiale la o 
seamă de indicatori, cum sint 
energia electrică pe bază de 
cărbune, cocs metalurgic, fontă, 
oțel, laminate, ciment, produc
ția la export și exportul pe 
bază de declarații vamale, in- 

“vestiți! total și construcfli-mon- 
taj, la desfacerea mărfurilor.

In agricultură ne-am concen
trat efoțtUfjJe, pentru 1'ylosir.ea 
cu eficiență ridicată a pămin- 

■ tului și a bazei tehnico-mate
riale. pentru buna organizare a 
activităților din campanii, astfel 
incit in acest an obținem pro
ducții mai mari de cereale, le
gume și furaje decit in perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut.

Comitetul județean, organele 
și organizațiile de partid muni
cipale, orășenești și comunale, 
colectivele noastre de muncă 
sint conștiente că nerealizările 
la unii indicatori de plan gene
rează mari greutăți în econo
mia națională și acționează 
pentru eliminarea răminerilor 
in urmă și recuperarea restan
țelor. In industria extractivă au 
fost stabilite căi de creștere a 
producției de huilă netă, de 
sporire a producției de huilă 
spălată pentru cocs și semicocs, 
cil și de asigurare a cărbunilor 
pentru termocentrale prin creș
terea preocupării organizațiilor 
de partid, a conducerilor colec
tive din Valea Jiului pentru 
crearea liniei de front și asigu
rarea forței de muncă necesare 
realizării planului. Adresăm a- 
pelul către furnizorii de utilaje 
miniere din tară să asigure ex
pedierea ritmică și completă a 
mașinilor și instalațiilor con
tractate cu Valea Jiului.

In ceea ce privește producția 
de energie electrică acționăm 
pentru buna întreținere și asi
gurare a fiabilității agregatelor, 
realizarea stocurilor și a mo
dernizărilor in gdspâdăriile de 
cărbune. Adresez Ministerului 
Energiei Electrice rugămintea 
de a asigura respectarea grafi
celor de reparații și revizii pla
nificate la termocentrala Min
tia și solutionarea problemelor 
ce le ridică grupul nr. 2 de la 
Paroșeni. precum și centrala de 
la Riul Mare-Retezat.

Organizația județeană de 
partid' întreprinde, de aseme
nea. măsuri hotărite de reali
zare a planului sortimental in 
siderurgie, pentru a elimina 
greutățile produse altor ramuri 
economice prin nelivrarea tu
turor sortimentelor contractate.

în agricultură, deși avem re
zultate mai bune decit in pe
rioada ’ corespunzătoare a anu
lui trecut, acestea nu ne mulțu
mesc. în. prezent acționăm 
pentru însămințarea in 2—3 zile 
a culturilor duble după orz, 
pentru buna întreținere a cul
turilor. de porumb și legume, a- 
sigurarea necesarului de furaje 
pentru perioada de stabulație, 
îmbunătățirea indicatorilor cali
tativi ai activității din zooteh
nie, realizarea in condiții mai 
bune a sarcinilor din progra
mele de autoconducere și auto- 
aprovizionare.

După ce a arătat că la înce
putul acestei luni comuniștii,, 
toți oamenii muncii din țara 
noastră au aniversat un mo
ment înscris cu litere de aur in 
istoria partidului, a luptei re
voluționare din Romănia — 
procesul luptătorilor comuniști 
și antifasciști desfășurat la 
Brașov, in urmă cu cincizeci de 
ani — vorbitorul a spus : Dato
rită fermității revoluționare, 
abnegației și dăruirii in lupta, 
maturității politice și clarviziu- 
nii dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. procesul de 
la Brașov a reprezentat o stră
lucită biruință politică a parti
dului nostru comunist, un mo
ment care a întărit și consoli
dat mai puternic in inima și 
conștiința poporului prestigiul 
politic al partidului nostru, oa
menii muncii ințelegind și mai 

profund că acesta reprezintă 
singura forță politică a țării 
aptă să-i organizeze și să-i con
ducă în lupta pentru o viață 
nouă, mai bună și mâi dreaptă.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii hune
doreni, asigurăm conducerea 
partidului. pe dumneavoas
tră personal, mult stimate

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANU

Mult șțimate și iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central 
dezbate intr-un spirit de înaltă 
răspundere comunistă pentru 
prezentul și viitorul țârii docu
mente care, prin întregul lor 
conținut, definesc direcțiile și 
obfcdtivele fundamentale ale 
dezvoltării economiei naționale 
in actualul cincinal, reliefînd 
pregnant dimensiunile atotcu
prinzătoare. profund revoluțio
nare. ale monumentalei opere 
teoretice și practice a tovară
șului Nieolae Ceaușescu aflată 
la baza întregului edificiu al 
societății pe care o construim, 
in deplin consens cu cele mai 
inalte aspirații ale poporului ro
mân.

Vorbitorul a subliniat apoi 
faptul că lucrările plenarei au 
loc intr-un moment in care co
muniștii. toți oamenii muncii 
din țara noastră au omagiat cu 
vibrante simțăminte de cinstire, 
de mindrie patriotică un mo
ment de seamă din glorioasa 
existență și luptă a partidului 
nostru comunist — procesul 
luptătorilor comuniști și anti
fasciști desfășurat la Brașov în 
urmă cu cinci decenii, in cadrul 
căruia s-au evidențiat incă o 
dată strălucitele virtuți morale 
și politice care conferă caracter 
unic personalității tovarășului 
Nieolae Ceaușescu.

Cuvîntarea de excepțională în
semnătate rostită in cadrul 
plenarei de ilustrul conducător 
al partidului și statului nos
tru abordează într-o viziu
ne științifică, de largă per
spectivă. problemele cardinale 
ale dezvoltării economico-socia- 
le. ale perfecționării intregii 
activități consacrate înfăptuirii 
programului partidului., a hoță- 
ririlor Congresului al XIII-lea.

Partidul și poporul dobindesc 
astfel, prin generoasele teze, 
idei și orientări elaborate de 
genialul strateg al destinelor na
țiunii, un măreț program de ac
țiune. care eșalonează cu clari
tate drumul ce-I avem de 
parcurs in noua etapă de dez
voltare intensivă in care a in
trat tara, continuînd pe o 
treaptă superioară procesul 
inaugurat de istoricul Congres 
al IX-lea. incunumnd cu noi și 
tot mai mărețe impliniri 
anii de glorie ai „Epocii 
Nieolae Ceaușescu". de-a lun
gul căreia și Capitala, asemenea 
întregii țâri, a cunoscut prefa
ceri fără precedent in toate 
domeniile vieții materiale și 
spirituale.

Exprimindu-vă dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. întreaga re
cunoștință ce o poartă comu
niștii, toți oamenii muncii din 
București, pentru grija deose
bită ce o acordați permanent 
dezvoltării ecc/nomico-sociale a 
Capitalei, pentru orientările, in
dicațiile și sarcinile pe care ni 
le-ați dat și cu prilejul recen
tei ședințe de lucru cu membrii 
Biroului Comitetului rfiunicipal 
de partid, vă rog să-mi permi
teți să informez plenara, pe 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, asupra unor rezul
tate obținute pe acest an.

Prin eforturile oamenilor 
muncii, pe cinci luni am reali
zat suplimentar o producție- 
marfă industrială de aproape 
două miliarde lei. planul pro
ductivității muncii a fost înde
plinit în proporție de 101.3 la 
suta, iar investițiile 101.7 la 
sută. Volumul exportului a 
crescut, cu peste 19 la sută fată 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. S-au obținut însemnate 

tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu, că detașa
mentul muncitoresc al Hune
doarei este angajat cu toată ho- 
tărirea in înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor . cincinalului 
1986—1990. etapă importantă in 
drumul glorios a] partidului și 
poporului in construcția socia
lismului și comunismului in 
România.

economii de materiale, energie 
electrică și combustibil.

Arătind că rezultatele obținu
te-nu sint pe deplin mulțumi
toare. nu reflectă potențialul și 
posibilitățile mari de care dis
pune Capitala, nu sint pe mă
sura eforturilor făcute de so
cietatea noastră pentru dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a 
unităților economice. Vorbitorul 

„a S.PUS.L .. . '
' Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că. 
pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră la ședința de lu
cru cu membrii biroului, in 
plenara comitetului municipal 
de partid am dezbătut, cu res
ponsabilitate comunistă, neajun
surile din munca noastră, sta
bilind măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități. Pornind de la obser
vația dumneavoastră, pe deplin 
îndreptățită, că nu au fost ju
dicios corelate prevederile pla
nului cu potențialul productiv 
real de care dispune Capitala, 
in prezent. împreună eu minis
terele, Comitetul de Stat al Pla
nificării și alte organe centrale, 
acționăm pentru nominalizarea 
producției fizice și repartizarea 
sarcinilor pe fiecare intreprin- 
dere. pentru a obține lunar o 
producție de cel puțin 16,5 mi
liarde iei. corespunzătoare unui 
ritm de creștere de peste 12 la 
sută, in scopul realizării pe în
tregul an 1986 a unei producții 
de 185 miliarde lei. Aceasta con
stituie o premisă a îndeplinirii 
sarcinii pe care ne-ați trasat-o 
de a obține in 1990 o producție 
de peste 300 miliarde lei.

Sintem preocupați de a găsi 
soluții ca o bună parte din a- 
ceastă producție să fie destina
tă exportului, acționind pentru 
sporirea contractelor pe ambele 
relații. Creșterile preconizate 
vor fi obținute in principal pe 
seama productivității muncii, 
care se va dubla ca urmare a 
Înfăptuirii amplelor programe 
de organizare superioară a pro
ducției și de modernizare a în
treprinderilor.

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim respectuoase mulțumiri to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului. em:- 
nent om politic și savant de re
nume mondial, care adpce o 
contribuție deosebit de impor
tantă la promovarea progresu
lui tehnic în toate domeniile 
hotăritoare ale dezvoltării in
tensive economico-sociale a pa
triei. pentru sprijinul ce ni-1 a- 
cordă in integrarea eforturilor 
institutelor de cercetare și invă- 
țămint superior, in rezolvarea 
problemelor privind moderniza
rea și afirmarea puternică a 
creației științifice originale.

în vederea indeplinirii sarci
nilor încredințate de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, vă raportăm 
că. ințelegind și mai mult rolul 
important ce-1 dobinde.ște mun
ca organizatorică, organizațiile 
de partid și consiliile oamenilor 
muncii au trecut la identifica
rea capacităților de producție 
disponibile, s-au stabilit măsuri 
pentru punerea grabnică în 
funcțiune a investițiilor res
tante. pentru amplificarea efor
turilor' de înfăptuire a progra
melor prioritare.

Cu_ sprijinul unor colective 
largi de specialiști din cerceta
re. producție și invățămint. ac
ționăm pentru îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor, pentru mecanizarea 
și robotizarea proceselor de pro
ducție, îndeosebi in ramurile 
purtătoare ale progresului teh

nic și în sectoarele in care pon
derea muncii manuale este încă 
ridicată. Așa cum ne-ați indi
cat. urmărim îndeaproape fina
lizarea măsurilor adoptate in 
cele 184 de întreprinderi cu
prinse in programe de moderni- 

vzare și extinderea ' experienței 
pozitive, ceea ce creează posibi
lități ca volumul producției ob
ținute pe această cale să fie de 
circa 16 miliarde lei. •

Referindu-se la îndeplinirea 
in condiții bune a sarcinilor vi- 
zînd dezvoltarea urbanistică a 
Capitalei, vorbitorul a arătat : 
Pentru realizarea amplului pro
gram de construcții au fost 
luate măsuri de imbunătățire a 
activității pe șantiere, organi- 
zind la toate antreprizele lucrul 
in două schimburi și aplicarea 
strictă a acordului global și 
direct. In felul acesta vom asi
gura finalizarea celor 30 de mii 
de apartamente planificate pe 
1986. ridicarea marilor ansam
bluri și edificii urbanistice din 
zona centrală a orașului, reali
zarea celorlalte obiective pre
văzute în grandiosul plan de 
sistematizare.

Mîndri de aceste lucrări de 
anvergură, care se inscriu in 
rindul impunătoarelor ctitorii 
ale socialismului, oamenii mun
cii din municipiul București ex
primă, mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. întreaga re
cunoștință față de tot ceea ce 
ati făcut și faceți pentru trans
formarea Capitalei tării intr-un 
oraș socialist modern, demn de 
măreția epocii pe care o trăim.

După ce a înfățișat plenarei 
măsurile luate pentru desfășu
rarea în bune condiții a cam
paniei de recoltare, pentru reali
zarea de către unitățile sectoru
lui agricol Ilfov a unor produc
ții vegetale și animale superioa
re, vorbitorul a spus :

Beneficiind în mod statornic de 
sprijinul multilateral din partea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
organizația de partid a munici

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL HUIDU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Documentele supuse analizei 
și dezbaterilor plenarei oglin
desc pe deplin cerințele dezvol
tării in noua etapă de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea patriei 
noastre spre comunism, posibi
litățile de care dispune econo
mia românească in ansamblul 
său. contribuția dumneavoastră 
directa, hotăritoare, tovarășe 
secretar general, la fundamen
tarea sarcinilor pe fiecare ra
mură și sector de activitate.

Vă rog să-mi permiteți ca in 
numele comuniștilor, al ftituror 
oamenilor muncii de la Combi
natul minier Rovinari. al puter
nicului detașament de mineri 
din județul Gorj să-mi exprim 
acordul deplin cU prevederile 
acestor importante documente 
și să vă aduc și ce această cale, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. cele mai căl
duroase mulțumiri pentru grija 
deosebită ce o acordați îmbună
tățirii permanente a condițiilor 
de muncă și de viată ale, mineri
lor. pentru activitatea neobosită 
ce o desfășurati in slujba pro
gresului neîntrerupt si multila
teral al patriei.

Reprezintă un motiv de alea
să mindrie și satisfacție să adu
cem tovarășei Elena Ceaușescu 
omagiul nostru mineresc, senti
mentele de aleasă considerație 
și profund respect pentru în
drumarea de inaltă competență 
ce o acordă activității de cerce
tare științifică, integrării aces
teia in viata economico-socială 
a tării, ridicării prestigiului 
științei și tehnicii românești 
peste hotare.

Așa cum prevăd directivele 
Congresului al XIII-lea al par
tidului. producția națională de 
cărbune trebuie să ajungă in 
1990 la 100 de milioane de tone, 
din care 73,5 milioane tone re
vin bazinului carbonifer al Gor- 
jului ; fată de 1,2 milioane tone 
cit am realizat in anul 1965. 
anul acesta avem ca sarcină de 
plan 47.9 milioane tone căr
bune, iar în anul 1987 trebuie 
să ajungem la 56 de milioane 
tone.

Deși înregistrăm un spor de 
producție de peste un milion de 
tone fată de aceeași perioadă a 
anului trecut., pe cele 5 luni 
avem mari restante datorită ne- 
folosirii la intreaga capacitate 
a utilajelor tehnologice din ca
riere. datorită unor deficiente 
in organizarea și conducerea 
proceselor de producție. Ase
menea deficiente, a spus in 
continuare vorbitorul, au făcut 
obiectul unor analize detaliate 
in organizațiile de partid, m or
ganele colective de conducere, 
stabilindu-se măsuri necesare 
pentru creșterea producției de 
cărbune în perioada următoare, 
la nivelul cerințelor economiei 
naționale. A fost generalizat sis
temul de lucru in foc continuu 
la toate unitățile combinatului, 
s-a trecut la noul sistem de or
ganizare in brigăzi, generalized 
acordul global la nivel de for- 
'mație de lucru, brigadă. între

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN NEDEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Problemele de deosebită im
portantă înscrise pe ordinea de 
zi a plenarei exprimă in mod 
convingător preocuparea perma
nentă și grija deosebită a parti
dului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru perfec
ționarea continuă a vieții eco
nomico-sociale. pentru pro
gresul multilateral al patriei și 
bunăstarea poporului. 

piului București, care numără 
în prezent peste 413 mii de 
membri, consideră că este o da
torie de onoare să facă totul 
pentru ridicarea întregii activi
tăți la înălțimea cerințelor su
bliniate de secretarul general al 
partidului pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor, pentru per
fecționarea stilului și a metode
lor de muncă. Vom lua, in con
tinuare, măsuri ferme pentru 
buna organizare a activității si 
repartizare a cadrelor, pentru 
întărirea spiritului de răspun- 
dere, combaterea aspectelor de 
formalism, întărirea ordinii și 
disciplinei. Vom extinde colecti
vele conduse de activiști de 
partid care participă la soluțio
narea problemelor din unități. 
Ne vom preocupa concret de 
folosirea eficientă a forței de 
muncă și repartizarea comuniș
tilor pe toate cele trei schim
buri. Urmărim îndeaproape per
fecționarea pregătirii profesio
nale a întregului personal mun
citor, punind accent pe ridicarea 
nivelului de cultură tehnică și 
pe aprofundarea cunoașterii 
principiilor noului mecanism 
economico-financiar.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Oamenii muncii din Ca
pitală, în frunte cu comuniștii, 
puternic însuflețiți de neobosita 
activitate ce o desfășoară secre
tarul general al partidului, cel 
mai de seamă fiu al poporului 
român, pentru elaborarea și în
făptuirea intregii politici inter
ne și externe, pentru înălțarea 
României libere și demne în 
rindul statelor lumii, se anga
jează să facă totul pentru a în
deplini mărețele obiective ale 
actualei etape de dezvoltare in
tensivă a țării, omagiind astfel, 
prin fapte de muncă, pe emi
nentul nostru conducător care-și 
consacră întreaga viață împli
nirii intereselor supreme ale na
țiunii, triumfului cauzei socia
lismului și păcii în lume, to
varășul Nieolae Ceaușescu.

prindere și combinat. Arătind 
că., potrivit proiectului de plan 
pe cincinalul actual, combinatu
lui minier Rovinari îi revine 
sarcina să tripleze in anul 1990 
nivelul producției din 1985 și să 
asigure in mod constant peste 
38 la sută din întreaga produc
ție de cărbune a tării, vorbito
rul a arătat că această preve
dere urmează să se realizeze 
p.rin dublarea productivității 
muncii. îndeosebi ca urmare a 
creșterii indțcilor folosirii capa
cităților de producție la peste 
95da sută, prin Btfrtotea in 'ftihb- 
țiune a noi capacități de pro
ducție. care însumează 15 mi
lioane tone de lignit pe an.

Pentru aceasta, se cere ur
gentată Încheierea cercetării 
geologice și confirmarea rezer
velor care să stea la baza ela
borării documentațiilor și apro
bării investițiilor necesare.

In continuare, vorbitorul a 
spus : După cum ne-ați indicat 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. cu prilejul consfătuirilor și 
analizelor privind mineritul, a 
vizitelor de lucru in județul 
nostru, am întocmit programe 
de modernizare a proceselor de 
producție, uncie măsuri fiind 
deja in curs de materializare.

O atenție deosebită acordăm 
aplicării tehnologiilor noi, cu 
eficientă sporită, creșterii fiabi
lității transportoarelor, a para
metrilor de funcționare a exca
vatoarelor cu rotor si a mași
nilor de haldat existente. îm
bunătățirii sistemului de inter
venție pe fiecare linie tehnolo
gică orin asigurarea pieselor de 
schimb, a mijloacelor de inter
venție și a personalului specia
lizat.

Pentru întărirea răspunderii 
asupra calității lucrărilor de re
vizie si reparații anuale la uti
laje. a arătat vorbitorul, s-au 
introdus in acest an garanții in 
executarea lucrărilor, măsură 
care influențează pozitiv și ac
tivitatea economico-financiară 
de ansamblu a fiecărtg unități 
miniere de producție.

împreună cu furnizorii de u- 
tilaje de carieră, vom acționa 
mai energic pentru realizarea 
programului de modernizări la 
utilajele existente, pentru asi
milarea de noi tipuri de utilaje 
și transportoare, cu fiabilitate 
ridicată, greutate redusă și ma
nevrabilitate sporită.

Avem în vedere organizarea 
mai bună a activității de in
vestiții. incit durata de reali
zare a deschiderii și intrării in 
producție a obiectivelor miniere 
să permită punerea în funcțiune 
in fiecare an a capacităților 
prevăzute.

In încheiere. vorbitorul a 
spus : îmi exprim acordul de
plin cu proiectele documentelor 
supuse dezbaterii plenarei și vă 
asigur, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu inaltă dăruire 
și abnegație pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce ne re- 

>vin în actualul cincinal, con- 
știenți că ne sporim astfel con
tribuția la dobindirea indepen
denței energetice a patriei, la 
realizarea minunatelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea a! partidului, la afirmarea 
României socialiste pe noi trep
te de civilizație și progres.

In planurile și proiectele de 
plan pentru perioada 1986—1990 
se întruchipează în mod stră
lucit privirea cutezătoare, înalta 
conștiință revoluționară, devo
tamentul fără margini cu care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
slujește tara și poporul, iși 
dedică intreaga muncă și viată 
înălțării patriei pe noi culmi de! 
progres și civilizație.

Ingăduiti-mi ca și cu acest 
prilej, in numele miilor de oa
meni ai muncii din agricultura 
județului Teleorman, să aduc 
înalt omagiu tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. acum cini 

s-au împlinit cinci decenii de la 
procesul luptătorilor comuniști 
și antifasciști de la Brașov, mo
ment de seamă din Istoria 
partidului nostru comunist, in 
cursul căruia, prin curajul, dir- 
zeriia. demnitatea și clarviziunea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
s-a ilustrat cu strălucire capa
citatea partidului nostru de a 
forma militant! revoluționari 
profund devotați cauzei parti
dului și poporului, ferm hotăriți 
să nu precupețească nimic in 
lupta pentru biruința idealului 
comunist.

Pentru toate acestea, comu
niștii. oamenii muncii, lucrătorii 
ogoarelor din județul Teleor
man, asemenea întregului po
por, vă mulțumesc din adincul 
inimii și vă urmează luminosul 
exemplu de muncă și viață 
pentru ca țara noastră să 
prospere mereu.

In amplul si însuflețitorul 
program de viitor înfățișat ple
narei — a arătat vorbitorul — se 
regăsesc și pentru județul Te
leorman perspectivele de dez
voltare pină în anul 1990. Avem 

^datoria să muncim fără preget, 
spre a înfăptui tot ceea ce 
ne-am propus. Evidențiind 
că prin dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale și umane 
agricultura socialistă se dez
voltă intr-un ritm tot mai sus
ținut. sporindu-și contribuția la 
creșterea avuției naționale, la 
ridicarea bunăstării întregului 
nostru popor, vorbitorul a ară
tat că agricultorii județului Te
leorman dispun in prezent de 
peste 6 400 tractoare. 3 000 com
bine, 2 300 semănători și alte 
mașini, de mari sisteme de iri
gații care pot furniza apa pen
tru circa 40 la sută din suprafa
ța arabilă, de complexe zooteh
nice moderne. Există astfel con
diții bune pentru a îndeplini 
prevederile celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, pentru a 
asigura creșterea producțiilor 
agricole, recolte tot mai mari, 
sigure și stabile. Pămintul nos
tru, a spus în continuare vorbi
torul. reprezintă un mare po
tential natural pe care sintem 
datori să-l îngrijim, să-l folo
sim rațional. Pentru a proteja 
si folosi in mod chibzuit aceas
tă mare avuție națională, tre
buie să se manifeste mai multă 
responsabilitate și grijă, mai 
multă dragoste și pasiune pen
tru tot ce facem, ca oameni har
nici. dăruiți nobilei meserii de 
lucrare a pămintului.

Permiteți-mi să vă raportez, 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că pe baza observațiilor si 
indicațiilor dumneavoastră, co
mitetul județean de partid a 
luat deja măsuri pentru elabo
rarea unui program concret de 
ameliorare a solurilor. îndeosebi 
pe cele mai grele, situate in par
tea de nord a județului, pentru 
a ridica potențialul productiv 
al pămintului. care prin structu
ra sa ne obligă să facem lucrări 
speciale pentru a asigura pro
ducții mari.

In continuare vorbitorul a a- 
rătat că oampnii munci) din a- 
griculturg județului Teleorman 
au încheiat in termen recoltă- 

”tul orzului pe cele peste 28 dt> 
mii de hectare, obtinind produc-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN AVRAM

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Plenara noastră supune dez
baterii probleme de cea mai 
mare- importantă pentru înfăp
tuirea cu succes a Programului 
de edificare a societății socia
liste și comuniste pe pămintul 
României. Rolul determinant in 
elaborarea acestor programe de 
dezvoltare, -modernizare și per
fecționare a intregii activități 
economice l-au avut, așa cum 
știm cu toții, orientările și in
dicațiile secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii. tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
strălucit militant revoluționar 
și patriot înflăcărat, care și-a 
dedicat întreaga viață, cu pil
duitoare dăruire. Înfloririi mul
tilaterale a patriei, creșterii bu
năstării materiale si spirituale 
a Întregului nostru popor.

în continuare, arătind că lu
crările plenarei se desfășoară 
in acest moment in care țara 
Întreagă a omagiat împlinirea a 
cinci decenii de la procesul lup
tătorilor comuniști și antifas
ciști de la Brașov, vorbitorul a 
subliniat că in cursul procesului 
s-au afirmat și s-au impus 
și mai puternic in conștiin
ța tării înaltele calități mo
rale. politice ale tovarășului 
Nieolae Ceausescu, strălucitul 
revoluționar patriot, a cărui via
tă s-a identificat deplin cu lup
ta partidului, in fruntea po
porului. pentru împlinirea drep
telor sale aspirații — fermitatea 
revoluționară, voința de luptă, 
neinfricarea-. maturitatea politi
că. patriotismul fierbinte.

Prin problematica lor. docu
mentele aflate Ia ordinea de zi a 
plenarei pun in evidență prio
ritățile noii etape de dezvolta
re intensivă a industriei, agri
culturii. a tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate. ‘ pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, care să asi
gure accentuarea laturilor cali
tative ale creșterii economice, 
mobilizarea mai puternică a re
surselor existente, sporirea con
tinuă a eficientei, amplificarea 
participării țării noastre la cir
cuitul economic mondial.

Vă îiicredintăm. mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral Nieolae Ceaușescu. că. in 
spiritul cerințelor formulate de 
dumneavoastră in cuvîntarea 
rostită la deschiderea plenarei, 
toti cei ce lucrează in sectorul 
energetic vor face totul pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai 
puternică la înfăptuirea exem
plară a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului și. prin aceasta, la dez
voltarea multilaterală a patriei, 
la ridicarea ei continuă pe cele 
mai inalte culmi ale progresului 
și civilizației.

In sensul celor de mai sus, 
vă raportez. tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că in ener
gie se depun eforturi pentru e- 
liminarea lipsurilor existente in 
exploatarea. întreținerea și re
pararea agregatelor și instala
țiilor din dotare in vederea 
creșterii continue a producției de

*
ții superioare celor de anul tre
cut. Am inceput acum, a spus 
vorbitorul, o bătălie grea și de 
mare răspundere pentru că tre
buie să strîngem. să transpor
tăm si să punem la adăpost re
colta de griu de Pe 120 500 de 
hectare. recoltă ce se esti
mează a fi substantial mai mare 
decît cea obținută anul trecut, 
si sintem hotăriti să încheiem 
ia timp recoltatul precum si 
semănatul culturilor duble ne 
mai bine de 84 000 de hectare.

Dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, a 
spus in continuare vorbitorul, 
aii vizitat de mai multe ori lo
curile unde muncim si de fie
care dată ne-ati insuflat o ade
vărată forță : mai mult curaj, 
mai mult entuziasm si mai 
multă încredere in tot ce facem. 
Recent am fost din nou onorați 
cu prezenta dumneavoastră. 
Ne-ati văzut culturile, ati făcut 
aprecieri la adresa muncii noas
tre. la potențialul si rezervele 
pămintului. aceasta constituind 
pentru noi un mare imbold pen
tru a munci mai bine si mai 
eficient. • .

Lucrătorii mănosului pămint 
al Puranilor au obtinut ne su
prafața de 150 de hectare cul
tivate cu orz. pe care dumnea
voastră ati văzut-o. o produc
ție de peste 7 000 kg boabe la 
hectar.

Ca întregul județ, si noi am 
început recoltatul griului, insă- 
mintatul culturilor duble. Fap
tul că am încheiat campania de 
recoltat a orzului in cel mai 
scurt timp ne dă temeiul că. 
dacă ne organizăm mai bine 
munca si avem asigurate con
diții materiale necesare, putem 
să încheiem toate lucrările in 
etapa optimă, obtinind si ne a- 
ceastă cale importante sporuri 
de producție. Ne angajăm ca pe 
întreaga suprafață de porumb 
de 950 de hectare, să obținem o 
producție de 20 000 de kg știu- 
leti la hectar. La soia si floa- 
rea-soarelui vom realiza 3 000 kg 
la hectar, iar la sfecla de zahăr, 
asa cum ne-am angaiat in fata 
dumneavoastră. vom obține 
42 000 kg la hectar.

Ca vechi lucrător in agricul
tură. doresc să apreciez oportu
nitatea măsurilor privind credi
tarea activității economico-fi- 
nanciare. Sintem hotăriti să fim 
chibzuiti. să organizăm astfel 
munea incit fiecare leu investit 
să , ne aducă venituri. Trebuie 
să dovedim mai mult spirit gos
podăresc. astfel incit să reducem 
cu 10 pină ja 20 Ia sută cheltu
ielile pe unitatea de produs, ca 
să obținem o producție netă 
mai mare, să sporim fondurile 
de dezvoltare si veniturile me
canizatorilor si țăranilor coope
ratori.

în încheiere. Vorbitorul a 
spus : In numele comuniștilor si 
al tuturor oamenilor muncii din 
iudetul Teleorman, r.e angaiăm 
în fata plenarei, a dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tova
rășe Nieolae Ceausescu, să 
urmăm, eyeinplul lyminos de 
muncă fără preget ne care ni-1 
oferiți, să facem totul pentru 
'Înfăptuirea Programelor de dez
voltare multilaterală a patriei.

energie electrică, reducerii con
sumurilor de combustibili și e- 
nergie. pentru realizarea pro
gramului de investiții si de pu
nere in funcțiune a obiectivelor, 
pentru creșterea eficientei eco
nomice. a intregii activități.

In primele 5 luni ale acestui 
an am realizat, fată de aceeași 
perioadă a anului trecut, o de
pășire a producției de energie 
electrică cu 8.8 la sută, din care 
in centralele pe cărbune cu 7.2 
la sută, iar la producțiă-marfâ 
industrială cu 9.9 Ia sută. De 
asemenea, am realizat produc
tivitatea muncii planificată. In 
această perioadă, sistemul nos
tru energetic a funcționat la o 
frecvență mai bună și a reușit 
alimentarea continuă, fără în
treruperi. in limitele repartiții
lor de. energie aprobate, a tutu
ror consumatorilor. Cu toate a- 
cestea. trebuie să spunem aici, 
în plenară, că nu am atins incă 
nivelurile planificate de produc
ție. in special in centralele pe 
cărbune, producția situindu-se 
sub capacitățile instalate. In a- 
cesț sens, vorbitorul s-a referit 
la neajunsurile existente in 
acest sector, precum și la mă
surile luate pentru eliminarea 
acestora, la programele de mo
dernizare și reparații ale utila
jelor energetice.

Potrivit indicației dumnea
voastră — a subliniat vorbito
rul — urmărim ca toate unită
țile industriale furnizoare de 
echipamente și materiale să-și 
onoreze strict obligațiile stabi
lite, să asigurăm punerea in 
funcțiune a capacităților ener
getice din acest an. să realizăm 
reparațiile prevăzute.

Vorbitorul s-a oprit apoi a- 
supra sarcinilor deosebit de im
portante din domeniul energe
tic cuprinse în planul cincinal, 
arătind că va crește nivelul 
producției in termocentrale pe 
cărbune, in centrale hidroelec
trice, in centrale atomoelectri- 
ce, se va reduce corespunzător 
producția in termocentrale cu 
funcționare pe hidrocarburi. 
Totodată, au fost subliniate 
căile pe care se acționează pen
tru înfăptuirea acestor obiec
tive.

Ne revin sarcini însemnate in 
ceea ce privește valorificarea 
căldurii reziduale de la unită
țile chimice, metalurgice, utili
zarea apelor geotermale, a ener
giei solare și' eoliene și infor
măm plenara că acționăm, sub 
înalta coordonare a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea operativă, cit mai eficien
tă a celor stabilite.

După ce a relevat măsurile 
adoptate in domeniul perfecțio
nării transportului și distribu
ției energiei electrice, vorbito
rul a stăruit pe larg asupra 
problemei reducerii substanția
le a consumurilor energetice. 
Informez plenara — a spu6 vor
bitorul — că in acest sens au 
fost și sint intreprinse o serie 
de măsuri de modernizare a 
producției, de echilibrare zonală 
a consumului de energie electri
că cu sursele de producție, de 
îmbunătățire tehnologică la con-

(Continuare în pag. a IH-a)
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-------------------H O T Ă R î R E A-------------------
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, in zilele de 23-24 iunie 
a.c., a avut loc Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Plenara dă o înaltă apreciere 
cuvintării rostite in deschide
rea lucrărilor de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document de 
excepțională valoare teoretică și 
practică, ce definește cu clarviziu
ne științifică, in deplină concordan
ță cu posibilitățile existente, 
coordonatele esențiale ale dezvol
tării economico-sociale a României 
în cincinalul 1986-1990, corespun
zător obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xlll-lea al partidului.

In deplină unanimitate, plenara 
hotărăște ca tezele și orientările 
cuprin’se in magistrala cuvintare a 
secretarului general al partidului 
- mobilizator și însuflețițor pro
gram de acțiune al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, al intre- 
gului popor — să stea la baza în
tregii activități a organelor și orga
nizațiilor de partid, a tuturor uni
tăților economice și sociale in ve
derea realizării exemplare a sarci
nilor de plan pe 1986, a prevede
rilor actualului cincinal, a lumi
nosului Program al partidului.

Plenara' evidențiază, și cu acest 
prilej, rolul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu în so
luționarea problemelor majore ale 
dezvoltării intensive, in ritm susți
nut, a industriei și agriculturii, a 
tuturor sectoarelor de activitate, 
ale ridicării necontenite a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, in elaborarea și înfăptui
rea intregii politici a partidului și 
statului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Cu cele mai alese sentimente de 
recunoștință, de aleasă stimă și 
profund respect, plenara relevă 
contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamenta
rea documentelor de importanță 
națională supuse dezbaterii, con
cepția revoluționară, creatoare a 
secretarului general al partidului 
privind stabilirea strategiei dezvol
tării economico-sociale in raport 
direct cu obiectivul trecerii Româ
niei la acel stadiu superior de 
dezvoltare in care să se afirme cu 
putere principiile " comuniste de 
muncă și viață in toate domeniile.

Plenara exprimă deplina adeziu
ne a comuniștilor, a întregului 
nostru popor la acțiunile și iniția
tivele României socialiste privind 
realizarea păcii, dezarmării, destin
derii, securității, încrederii și coo
perării internaționale, la politica 
externă a partidului și statului 
nostru, promovată cu neabătută 
consecvență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
care se bucură de o largă apre
ciere pe toate meridianele globu
lui, fiind recunoscut pretutindeni 
ca un mare si neobosit Erou al 
păcii.

1. Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, exami- 
nind si aprobind în unanimitate 
Programul privind înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 

Xlll-lea ol Partidului Comunist Ro
mân pentru dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale în perioada 
1986-1990, subliniază importanța 
deosebită a programelor de măsuri 
— pe ramuri, ministere, centrale și 
întreprinderi - stabilite din iniția
tiva și sub conducerea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pro
grame menite să asigure dezvolta
rea intensivă și organizarea mai 
bună a producției și a muncii, per
fecționarea tehnologiilor și folosirea 
la maximum a capacităților de pro
ducție, realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor celui de-al 
Vlll-lea cincinal.

Plenara apreciază că aceste pro
grame, definitivate în spiritul indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului cu prilejul examină
rii lor în mai multe rînduri, la Co
misia centrală de partid și de 
stat, condusă de tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămîntului, pun 
bazele trecerii hotărîte la o dez
voltare economică de tip intensiv, 
creează premisele accentuării latu
rilor calitative în industrie și agri
cultură, în celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale.; ele asigură mo-, 
bilizarea mai puternică a resurselor 
existente, amplificarea participării 
țării noastre la schimbul mondial 
de valori materiale, sporirea conti
nuă a eficienței in toate domeniile 
de activitate. Potrivit hotărîriî con
ducerii partidului, acțiunile de per
fecționare a organizării și de mo
dernizare a proceselor de producție 
se vor desfășura pe etape - pri
ma in anul 1986, iar cea de-a doua 
în anul 1988 și în perspectivă pînă 
în 1990, în deplină concordanță cu 
cerințele noii revoluții tehnico-știin- 
țifice și ale noii revoluții agrare, 
ale realizării unei calități superi
oare a muncii și vieții întregului 
popor.

Plenara cere organelor de con
ducere colectivă de la toate nive
lurile, organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze cu fermitate 
și înaltă răspundere comunistă, re
voluționară pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a progra
melor de măsuri privind perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, asigurînd folosirea integra
lă a capacităților existente, ridi- 

’’carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor', aplicarea principiu
lui socialist al retribuției după căn- 
titatea, calitatea și importanța so
cială a muncii depuse, întărirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, a ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă, sporirea sub
stanțială a eficienței în întreaga 
economie națională.

Plenara hotărăște ca în centrul 
întregii activități a colectivelor de 
oameni ai muncii să se situeze în
deplinirea și depășirea producției 
fizice planificate și, în mod deose
bit, a celei destinate exportului, 
realizarea tuturor indicatorilor de 
plan, modernizarea fluxurilor tehno
logice de fabricație, prin promo
varea pe scară largă a progresu
lui tehnic, creșterea calității pro
duselor și competitivității lor pe 
piețele externe, reducerea con
sumurilor materiale și energetice, a 
costurilor de producție, sporirea e-

din
ficienței fondurilor fixe, ridicarea 
continuă a productivității muncii, a- 
plicarea acordului global și direct, 
pregătirea și perfecționarea conti
nuă a forței de muncă, valorifi
carea superioară a tuturor resur
selor materiale și. umane ale eco
nomiei naționale.

2. Dezbătînd și aprobind Pro
gramul privind perfecționarea siste
mului de finanțare și creditare a 
activităților economice și a norma
tivelor economico-financiare, plena
ra subliniază că înfăptuirea hotărî- 
rilor istorice ale Congresului al 
Xlll-lea al partidului impune ca o 
necesitate obiectivă perfecționarea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar și a sistemului de autofinan- 
ța re.

Plenara relevă rolul important 
pe care îl au dezvoltarea și întă
rirea continuă a proprietății socia
liste - bază sigură a sporirii avu
ției naționale, și pune în fața fac
torilor de conducere, a tuturor oa
menilor muncii sarcina de a acțio
na cu hotărîre pentru îmbunătăți
rea radicală a sistemului de finan
țare și creditare a activității eco
nomice și a normativelor economi
co-financiare, gospodărirea cu înal
tă eficiență și răspundere a tuturor 
resurselor materiale, de muncă și 
bănești, accelerarea procesului de 
producție și desfacere, obținerea 
unor rezultate și beneficii în măsură 
să asigure atît creșterea contribu
ției unităților productive la consti
tuirea fondurilor generale ale so
cietății, cit și mijloacele necesare 
autofinanțării. Plenara evidențiază 
faptul că, prin perfecționarea sis
temului de finanțare și creditare, a 
normativelor economico-financiare, 
trebuie să se asigure folosirea de
plină, cu înalt randament, a capa
cităților de producție existente și a 
suprafețelor construite, reducerea 
investițiilor specifice, punerea în 
funcțiune la termenele stabilite a 
noilor obiective și atingerea pa
rametrilor proiectați, normarea ri
guroasă a stocurilor de materii 
prime, materiale și combustibili, in 
strictă concordanță cu volumul și 
structura producției fizice planifi
cate, diminuarea accentuată a con
sumurilor materiale și energetice, 
intensificarea activității de cerceta
re științifică, sporirea mai puternică 
a productivității muncii, reducerea 
simțitoare a costurilor pe fiecare 
produs, a cheltuielilor totale de 

. producție, îndeosebi a cel,or. gene
rale și administrativ-gospodărești, 
situarea la baza întregii activități 
productive a criteriilor de efjciență, 
creșterea răspunderii personale și 
a organelor de conducere colec
tivă.

în lumina indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
plenara cere ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor, organelor fi- 
nanciar-bancare, de planificare și 
aprovizionare tehnico-materială să 
asigure respectarea strictă a măsu
rilor și normativelor stabilite, lichi
darea oricărei forme de risipă, a 
tendinței de creștere nejustificată 
a prețurilor, astfel încît toate între
prinderile să fie în măsură să-și 
asigure, integral sau în cea maî 
mare parte, finanțarea din venituri 
proprii, reducîndu-se în mod 
radical creditele.

Plenara hotărăște să se acțio
neze cu fermitate pentru aplicarea
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în toate ramurile și sectoarele de 
activitate o noului mecanism eco- 
nomico-financiar, utilizarea raționa
lă o tuturor resurselor materiale, 
instaurarea unui regim sever de 
economii și a unei discipline finan
ciare riguroase, îmbunătățirea și 
întărirea controlului financiar-ban- 
car, îndeosebi o celui preventiv, 
pentru creșterea spiritului de râs-1 
pundere a fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii în respectarea legi
lor statului, gospodărirea cu maxi
mum de eficiență a mijloacelor în
credințate și asigurarea unei ren
tabilități sporite.

3. Analizînd și aprobînd în una
nimitate proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia în cincinalul 1986-1990, plena
ra evidențiază rolul decisiv al 
secretarului general al partidului în 
întreaga activitate de elaborare și 
fundamentare a orientărilor și pre
vederilor planului, care asigură 
creșterea în ritm susținut a indus
triei și agriculturii, a întregii eco
nomii naționale.

Plenara relevă, totodată, con
tribuția tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu la 
elaborarea programului de cerce
tare științifică și tehnologică, pro
gram ce asigură accelerarea dez
voltării intensive a tuturor ramurilor 
economiei naționale.

Reliefînd importanța pe care o 
au, în perioada 1986-1990, lărgirea 
bazei proprii de materii prime și 
energetice, dezvoltarea cu priorita
te a sectoarelor de vîrf din indus
tria prelucrătoare, perfecționarea 
continuă a organizării și moderni
zarea proceselor de producție, uti
lizarea cu maximă eficiență a tu
turor resurselor țării, plenara cere 
guvernului, ministerelor, centralelor 
industriale și întreprinderilor, orga
nelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești să ia măsuri ener
gice pentru îndeplinirea ritmică, in
tegrală, a prevederilor de plan, 
creșterea mai puternică a produc
ției de cărbune, țiței, minereuri, 
energie electrică, realizarea ire
proșabilă a sarcinilor de export, 
obținerea unei eficiențe superioare 
în toate domeniile și sectoarele de 
activitate.

4. Examinînd și aprobînd proiec
tul Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe 
perioada 1986-1990, plenara subli
niază că prevederile acestuia re
flectă orientările și indicațiile se
cretarului general al partidului cu 
privire la dezvoltarea intensivă și 
modernizarea întregii agriculturi, 
folosirea cu eficiență sporită o fon
dului funciar si a bazei tehnico- 
materiale, creșterea producției ve
getale și animale, sporirea gradu
lui de valorificare a materiilor pri
me în industria alimentară și di
versificarea producției acesteia, uti
lizarea complexă a potențialului hi
drotehnic, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, ridicarea e- 
ficienței economice, obiective prio
ritare ale noii revoluții agrare în 
patria noastră.

In stabilirea propunerilor pentru 
actualul cincinal s-a ținut seama de 
obiectivele. înscrise în Programul 
national privind realizarea unor re
colte sigure și stabile, în Progra
mul de autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială, în celelalte 

programe de creștere a producției 
de cereale și plante tehnice, de 
dezvoltare a legumiculturii, viticul
turii și pomiculturii, a zootehniei și 
bazei furajere, sericiculturii și api
culturii.

Apreciind că proiectul de plan 
pe perioada 1986—1990 asigură sa
tisfacerea in bune condiții atît a 
necesităților de aprovizionare a în
tregului popor, cît și a celorlalte 
cerințe ale economiei naționale, 
plenara cere tuturor factorilor de 
răspundere, unităților agricole de 
stat și cooperatiste, organelor și 
organizațiilor de partid să acțione
ze cu toată hotărîrea pentru spo- 
rireo potențialului productiv al pă- 
mintului, creșterea producției vege
tale, utilizarea integrală și eficien
tă a fondului funciar, aplicarea 
tehnologiilor perfecționate, extin
derea in producție a soiurilor și 
hibrizilor, a materialului săditor cu 
însușiri superioare, administrarea 
eficientă și rațională a îngrășămin
telor naturale și chimice, realizarea 
însămînțărilor și recoltărilor în pe
rioade optime, sporirea efectivelor 
de animale și obținerea de pro
ducții superioare în zootehnie, în
făptuirea Programului național de 
îmbunătățiri funciare.

5. In cadrul plenarei a fost a- 
nalizat și aprobat Raportul cu pri
vire la aplicarea prevederilor Legii 
sistematizării teritoriului și localită
ților urbane și rurale, subliniindu-se 
că toate terenurile de pe terito
riul țării, indiferent de destinație 
sau in proprietatea cui se află, 
constituie fondul funciar unic din 
Republica Socialistă România, avu
ție națională care trebuie folosită, 
protejată și ameliorată în concor
danță cu interesele întregului po
por.

Plenara hotărăște ca, în spiritul 
prevederilor legii sistematizării, să 
se asigure organizarea mai bună a 
teritoriilor localităților urbane și ru
rale, valorificarea integrală și cu 
eficiență maximă a perimetrelor 
construibile, eliminarea oricăror 
forme de risipă, sporirea pe orice 
cale a suprafeței agricole a țării.

Plenara cere guvernului, tuturor 
instituțiilor centrale cu atribuții în 
acest domeniu, consiliilor populare 
să ia de îndată măsuri pentru a- 
plicarea strictă a normelor privind 
dimensionarea judicioasă a locali
tăților în raport de mărime, nu
măr de locuitori, rol și funcții eco
nomice.

Relevînd necesitatea de a se ac
ționa cu fermitate pentru redu
cerea suprafețelor construibile și 
încadrarea în normele legale a- 
probate, valorificarea tuturor tere
nurilor disponibile din cadrul lo
calităților urbane și' rurale și re
darea lor în circuitul agricol, 
plenara hotărăște ca, începînd din 
anul 1987, terenurile disponibiliza- 
te din zonele cooperativizate sa 
treacă în proprietatea cooperative
lor agricole de producție și să fie 
date în folosință, ca lot ajutător, 
cu obligația deținătorilor de a 
realiza integral producțiile planifi
cate.' în zonele necooperativizate, 
aceste terenuri vor fi luate in e- 
vidența consiliilor populare, ur- 
mind să se stabilească, potrivit 
planurilor de cultură, producțiile 
agricole ce vor fi obținute.

Ministerul Agriculturii și Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agrico

le de Producție vor prezenta, pînă 
la 1 octombrie 1986, pe baza nor
melor stabilite pentru fiecare uni
tate agricolă, programul de măsuri 
privind reducerea suprafețelor din 
incinta unităților agricole, care de
pășesc prevederile normelor, și re
darea disponibilităților in circuitul 
agricol.

Consiliul de Miniștri va prezen
ta spre aprobare, pînă la 1 oc
tombrie 1986, un program de mă
suri pentru reducerea, în cadrul, 
normelor stabilite, a suprafețelor 
ocupate de unitățile industriale, de 
depozite, instituții și de alte uni- 
năți.

Plenara a hotărît ea, în urma a- 
cestor măsuri, Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Agriculturii 
să cuprindă in planurile de pro
ducție anuale suprafețele de teren 
ce depășesc normele maxime ad
mise pe localități șl pentru fiecare 
unitate economică și să stabileas
că, în mod corespunzător, sarcinile 
fizite de producție.

Plenara apreciază că toate aces
te măsuri au un rol deosebit de 
important în ridicarea gradului.de 
civilizație, în apropierea condițiilor 
de viață și de muncă între orașe 
și sate, astfel încît pînă în anul 
2000 să se încheie în linii gene
rale acțiunea de sistematizare și 
organizare a comunelor și satelor,

6. Plenara dă o înaltă apreciere 
activității și contribuției deosebite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea importantelor docu
mente adoptate in cadrul recentei 
Consfătuiri a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, modului 
strălucit în care conducătorul parti
dului și statului nostru a prezentat 
poziția principială, consecventă, 
profund constructivă a României în 
problemele discutate, care cores
punde pe deplin orientărilor Con
gresului al Xlll-lea al partidului, 
intereselor supreme ale întregii na
țiuni, cauzei păcii, dezarmării, în
țelegerii și colaborării în întreaga 
lume.

Plenara își însușește pe deplin 
aprecierea secretarului general al 
partidului că la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ s-a 
ajuns la hotărîri importante, care 
reflectă voința țărilor socialiste 
participante de a face totul pen
tru schimbarea cursului periculos 
al evenimentelor, pentru o politică 
de destindere, dezarmare și‘‘pace.

Plenara consideră că Apelul- 
Program, adoptat de Consfătuire, 
privind reducerea armamentelor, 
trupelor, cheltuielilor militare cu 25 
la sută pînă în. anul 1990, are o 
însemnătate deosebită și dă, pen
tru prima dată, o perspectivă reală 
de a se trece - o dată cu reduce
rea armelor nucleare — și la redu
cerea substanțială a armelor con
venționale. Se creează astfel posi
bilitatea ca pînă în anul 2000 să 
se realizeze o reducere de cel 
puțin 50 la sută a armamentelor, 
trupelor și cheltuielilor militare. Pe 
această bază vor putea fi economi
site uriașe mijloace •materiale, fi
nanciare și umane, care să fie fo
losite în scopul dezvoltării econo
mico-sociale, al sprijinirii eforturi
lor de progres al tuturor țărilor, în
deosebi al țărilor in curs de dez
volta re.

Subliniind că situația internațio

nală se menține deosebit de gravă 
și complexă, plenara apreciază că 
problema fundamentală a lumii de 
azi o constituie apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la măsuri concrete de dezar
mare. Este mai necesar ca oricind 
ca popoarele, forțele înaintate din 
întreaga lume să-și intensifice efor
turile și să conlucreze tot mai 
strîns pentru eliminarea pericolului 
unui război mondial, care s-ar 
transforma inevitabil intr-o. catas
trofă nucleară ce ar duce la dis
trugerea a înseși condițiilor pentru 
existența vieții pe planeta noastră.

Plenara reafirmă poziția consec
ventă a României de a milita cu 
hotărîre pentru încetarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celei nu
cleare, pentru reducerea armelor 
convenționale, pentru preîntîmpina- 
rea pericolului unui nou război 
mondial, pentru o lume a păcii, 
colaborării și înțelegerii între 
națiuni.

Plenara dă și cu acest prilej o 
înaltă apreciere activității neobosi
te și inițiativelor de mare egou 
internațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate 
păcii și dezarmării, liniștii și secu
rității popoarelor, apărării dreptu
lui suprem al națiunilor, al oameni
lor la viață, ia existență liberă și 
demnă. Aceasta a făcut să crească 
continuu prestigiul României în 
lume, a adus țării noastre numeroși 
prieteni pe toate meridianele 
planetei.

întregul nostru partid și popor 
vor face totul și în viitor pentru ca, 
în spiritul acțiunilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 
hotărîrilor Congresului al Xlll-lea 
al partidului, . să promoveze cu 
toată fermitatea politica de destin
dere, de dezarmare, de colaborare 
și pace îh lume - conștient că 
numai în aceste condiții va putea 
asigura transpunerea în viață a 
cutezătoarelor sale planuri și pro
grame de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Puternic însuflețiți de mobiliza
toarele îndemnuri și chemări 
cuprinse in magistrala cuvintare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanții la plenară adresează orga
nelor și organizațiilor de partid, 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii, întregului npstru popor 
chemarea fierbinte de a nu pre* 
cupeți nici Un efort, de a acțlonă 
cu înaltă abnegație și dăruire re
voluționară pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan la 
producția fizică și la export, la 
ceilalți ■ indicatori, înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare intensivă și 
modernizare a tuturor ramurilor 
economiei naționale, încheierea în 
cel mai scurt timp a campaniei de 
recoltare a cerealelor, pentru ridi
carea întregii activități ia cele mai 
înalte cote de eficiență și calitate.

Să facem totul pentru înfăptui
rea neabătută a obiectivelor isto
rice stabilite de cel de-al Xlll-lea 
Congres, pentru transpunerea 
exemplară în viață a mărețului 
Program al partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comu
nism, care asigură ridicarea Româ
niei pe culmi tot mai înalte de 
progres, bunăstare și civilizație I

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
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sumatori, de reducere a consu
mului propriu de. energie elec
trică, de încărcare uniforma a 
celor trei schimburi in industrie. .

în încheiere, doresc să reafirm 
și cil acest prilej adeziunea de
plină a tuturor celor care mun
cesc pentru înfăptuirea progra
mului energetic al țării, la po
litica internă și externa a parti
dului și statului nostru, inițiată 
și promovată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
deplină concordanță cu orientă
rile stabilite in Programul parti
dului, cu aspirațiile fundamen

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
COSTACHE TROTUȘ

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

fdenara Comitetului Central 
al partidului, prin problematica 
majoră abordată și prin an
samblul de măsuri pe care îl va 
adopta. se înscrie ca o 
nouă și elocventă dovadă a 
preocupării partidului nostru, 
a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru so
luționarea operativă a proble
melor cardinale, hotăritoare ale 
actualei etape de dezvoltare a 
țării. privind perfecționarea 
continuă a activității economi
ce. politice și sociale.

însăși cuvintarea prezentată 
in deschiderea lucrărilor plena
rei Comitetului Central, de ex
cepțională importantă, deosebit 
de bogată in teze si idei nova
toare, de indicații practice, 
concrete pentru soluționarea 
inai operativă și la un ni
vel calitativ superior a sar
cinilor ce ne revin in acest 
an. ca și in întregul cinci
nal. demonstrează grija per
manentă pe care dumneavoas
tră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
manifestați pentru destinele 

tale ale întregului popor român, 
asigurînd înălțarea țârii pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
pace, conviețuirea pașnică, coo
perarea largă cu popoarele lunvi.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
asigur, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom folosi întreaga noastră pu
tere de muncă pentru realizarea 
sarcinilor și obiectivelor prevă
zute in planul cincinal, a pro
gramelor de modernizare și or
ganizare supuse astăzi dezbate
rii plenarei, cu ferma convin
gere că aceasta servește in cel 
mai inalt grad intereselor în
tregii noastre națiuni.

patriei noastre, pentru dezvol
tarea continuă și dinamică a 
societății, pentru consolidarea 
independentei și suveranității 
noastre naționale, pentru crea
rea unui climat de pace și. co
laborare in întreaga lume.

Vă rog să-mi permiteți să re
lev că documentele supuse 
dezbaterii plenarei reflectă in
tru totul orientările Congresu
lui al Xlll-lea al partidului, 
elementele definitorii ale stra
tegiei elaborate cu contribuția 
hotăritoare. profund științifică, 
novatoare și revoluționara a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
privind dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, conti
nuarea procesului de consoli
dare și modernizare a bazei 
tehnico-măteriale a societății 
noastre socialiste. perfecțio
narea mecanismului economie 
și financiar, a tuturor sferelor 
vieții sociale.

îmi revine înalta cinste de a 
da glas, și cu acest prilej, sim- 
țămintelor de aleasă prețuire 
și profundă recunoștință pe 
care, alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, le nu
tresc siderurgiștii gălâțeni față 
de strălucitul conducător al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul patriot ale cărui 
înalte trăsături morale și poli
tice au fost probate în focul ati- 

tor grele bătălii revoluționare, 
printre care și în procesul de la 
Brașov de acum cincizeci de 
ani, pe care luptătorii comuniști 
și antifasciști implicați in el. 
avindu-vă in frunte pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
l-au transformat intr-o tribună 
de luptă împotrivă fascismului 
și războiului, pentru apărarea" 
democrației și păcii, de afirma
re a idealurilor și obiectivelor 
partidului nostru comunist.

Situind la baza intregii noas
tre activități Programul partidu
lui. orientările și indicațiile for
mulate de dumneavoastră, vă 
raportez, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
siderurgiștii gălăteni acționează 
cu fermitate pentru valorifi
carea cit mai deplină a bazei 
tehnice, a resurselor materiale 
și a forței de muncă, punind un 
accent deosebit pe creșterea 
răspunderii colective și perso
nale. pe intărirea continuă a 
ordinii și disciplinei, in scopul 
traducerii in viață a programe
lor de promovare mai rapidă a 
progresului tehnic, ridicarea 
calității produselor. sporirea 
productivității muncii si redu
cerea mai accentuată a consu
murilor materiale și energetice.

Studiind documentele supuse 
dezbaterii plenarei, se desprin
de cu claritate realismul pro
gramului de dezvoltare econo- 
mico-socială a României in cel 
de-al 8-lea cincinal. bazat pe 
valorificarea superioară a re
surselor țării, a factorilor in
tensivi ai producției, a fonduri
lor investite in capacități, uti
laje și instalații de mare ran
dament. în această viziune, in
dicatorii de plan ce revin cen
tralei și combinatului de la 
Galați in cincinalul actual asi
gură folosirea mai completă a 
capacităților în funcțiune, nive
lurile ele producție fizică prevă
zute fiind acoperite cu capaci
tăți la majoritatea sortimente
lor. creîndu-se. din acest punct 
de vedere, condiții pentru reali
zarea unor ritmuri de creștere 
superioare celor înregistrate in 
cincinalul precedent.

Oglindind preocupările sporite 
pentru adîncirea laturilor cali
tative ale dezvoltării intensiv?, 
indicatorii planului cincinal 

supus dezbaterii prevăd, la o 
creștere a producției de oțel cu 
24,5 la sută, un spor al pro
ducției marfă industrială cu 
41.3 procente, avîndu-se in ve
dere creșterea ponderii oțeluri
lor cu caracteristici superioare, 
în paralel cu dezvoltarea mai 
accentuată a producției cu grad 
ridicat de prelucrare. De exem
plu, producția de table și benzi 
laminate la rece va crește cu 
80 la sută in acest cincinal.

în aceste condiții, și ca ur
mare a aplicării programului 
de modernizare, productivitatea • 
muncii va crește de aproape 
2 ori. în timp ce costurile totale 
urmează să se reducă cu 160 de 
lei la 1 000 lei producție . marfă, 
înseși rezultatele activității din 
primele 5 luni ale acestui an. cind 
nivelurile de producție fizică 
au fost superioare cu 15 pînă 
la 30 la sută celor din perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
iar producția marfă și producti
vitatea au înregistrat sporuri de 
18 și respectiv 21 la sută, certi
fică justețea orientărilor așezate 
la baza indicatorilor de plan.

Transpunind in viață indica
țiile și orientările dumneavoas
tră, tovarășe secretar general 
ai partidului, ne-am mooinza. 
pentru infăptuirea programului > 
de modernizare a proceselor de 
producție ale combinatului, pro
gram care cuprinde un număr 
important de acțiuni, al cărui 
efect contribuie la sporirea pro
ducției marfă cu 5.4 miliarde 
lei și la o creștere a producti
vității muncii cu 20 la sută în 
acest an față de anul pre
cedent.

Sprijin deosebit primim per
manent din partea tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în moderni
zarea tehnologiilor și produse
lor, pentru care aducem și cu 
acest prilej mulțumirile noastre 
călduroase.

în continuare, vorbitorul a 
arătat : în spiritul exigențelor 
pe care le pun in fața noastră 
documentele plenarei, vom mo
biliza și folosi mai bine poten
țialul de cercetare și inginerie 
tehnologică, vom completa con
tinuu analizele și studiile eco
nomice întreprinse și vom dez

volta permanent nivelul de cu
noștințe tehnico-proi'esionaie 
ale întregului personal, vom 
folosi mai bine capacitatea 
muncitorilor cu vechime și ex
periență in producție, spiritul 
novator al cadrelor de ingineri, 
maiștri și tehnicieni pentru a 
finaliza in mod corespunzător 
acțiunile' de modernizare ale 
etapei următoare, orieniate spre 
îmbunătățirea constructivă a 
unor agregate și instalații dm 
fluxul de bază, aplicarea .de 
noi tehnologii, perfecționarta 
întregului mecanism de organi
zare și conducere a producției.

în același timp, încredințez

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
FLOREA GRUIA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Magistrala cuvintare rostită in 
fața noastră, precum și proble
mele de maximă importanță oe 
care le dezbate plenara Comi
tetului Central al partidului 
răspund cerințelor âc'tuale ale 
dezvoltării . economico-sociale, 
demonstrează preocuparea per
manentă a partidului nostru, 
contribuția hotăritoare a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la analiza 
profund științifică a fenomene
lor politice, economice și socia
le, la stabilirea direcțiilor de 
acțiune pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Con
gresului al Xlll-lea al partidu
lui.

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim și cu această ocazie, in 
numele tuturor celor ce lucrează 
in agricultura de stat, omagiul 
fierbinte adresat iubitului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la me

plenara că,' folosind 'principiile 
mecanismului, economico-finan- 
ciar, fundamentate in mod stră
lucit prin . contribuția originală, 
de mare valoare teoretică 
>și practică, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vom pune 
in practică, cu întreaga fermi
tate, pirghiiîe de întărire și 
stimulare a răspunderii munci
torești. a ordinii și disciplinei 
față de gospodărirea valorilor 
materiale încredințate spre ad
ministrare și. dezvoltare, față 
de realizarea exemplară a sar
cinilor economice, dind un nou 
conținut calitativ, revoluționar 
întregii noastre activități.

morabilul proces de la Brașov 
a! luptătorilor comuniști și an
tifasciști. Strălucitul dumnea
voastră exemplu, mult ști- 
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. care incă din 
fragedă tinerețe ați fost mereu 
prezent în fruntea luptei pentru 
apărarea drepturilor supreme 
ale clasei muncitoare, ale po
porului român. împotriva fas
cismului și războiului, pentru 
libertatea și independența pa
triei. constituie o înaltă mindrie 
și pildă pentru toți comuniștii, 
pentru întregul nostru popor.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
aduc,' de asemenea, cele mai 
calde și respectuoase cuvinte de 
prețuire și gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului 
nostru, ilustru om de știință și 
savant de renume mondial, care 
aduce o contribuție esențială la 
elaborarea și traducerea în faptă 
a programelor de dezvoltare 
multilaterală a țării, la înflori
rea științei. învățămintului și 
culturii românești.

Documentele supuse spre 
dezbatere plenarei — a spus în 
continuare vorbitorul — elabo
rate din inițiativa secretarului 

general al partidului, constituie 
obiective programatice pe deplin 
realizabile și care au drept scop 
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, prin punerea in 
valoare a tuturor rezervelor de 
creștere a producției vegetale și 
animale, in condiții de eficiență 
economică ridicată.

în cincinalul 1986—1990 agri
cultura de stat va trebui să cu
noască o puternică intensivizare 
și modernizare, să folosească 
mai eficient fondul funciar, bază 
tehnico-materială, să reducă 
consumurile de materiale .și e- 
nergetice în așa fel ca să devi
nă o agricultură de maximă e- 
ficiență in toate sectoarele de 
activitate.

în producția vegetală, nive
lurile de producție medii .și to'- 
tale au la bază folosirea mai 
bună a pămintului. a irigațiilor, 
a noilor tehnologii de cultură, 
precum .și respectarea'strictă de 
către toți oamenii muncii din 
agricultura de stat a pianului 
de cultură.

în zootehnie se. va acționa 
pentru creșterea efectivelor de 
taurine, păsări și ovine, îmbu
nătățirii indicilor de reproduc
ție, precum. și intensivizarca 
producției de carne de porc. Ca 
urmare, productivitatea muncii 
in agricultura de stat se va du
bla și va ajunge la 226 mii de 
lei pe persoană, eficiența fon
durilor fixe va crește de la 690 
de lei la l 100 de lei producție 
globală la o mie de lei fonduri 

* fixe, iar cheltuiala la o mie de 
lei producție-marfă va fi de 
950 de lei.

Raportăm plenarei că a 
fost nevoie de intervenția 
energică și clarvăzătoare a 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu pentru ca, 
începînd încă din acest an, să 
practicăm o agricultură care să 
aibă Ia bază realizarea unor 
producții ridicate in condiții de 
eficiență mare, respectînd fo
losirea rațională a resurselor 
materiale și de fnuncă, a resur
selor bănești, capabilă să asi
gure autofinanțarea fiecărui 
produs. Din indicația și sub 
conducerea tovarășului secretar 

general Nicolae Ceaușescu. e- 
laborarea normativelor finan
ciare are la bază un complex 
intreg de măsuri tehnice și or
ganizatorice. care prin aplicarea 
lor să determine m perioada 
imediat următoare reducerea 
costurilor de producție pină la 
52 la sută in producția vegeta
lă și 44 la sută in producția 
zootehnică. Normativele finan
ciare se v.or aplica in contextul 
organizării intreprinderilor a- 
gricole de stat.

Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, a fost 
acordată o mai mare atenție 
culturii porumbului, extinderii 
fertilizării faziale și a iriga
țiilor prin brazde, asocierii in 
complexe a erbicidării cu lu
crările mecanice și manuale de 
întreținere, cunoașterii si fina
lizării experiențelor valoroase.

Analizînd insă activitatea in 
lumina exigențelor formulate 
de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, și 
privindu-ne autocritic întreaga 
muncă, trebuie să arătăm câ 
rezultatele de producție și eco
nomice ale întreprinderilor . a- 
gricolc de stat nu s'-au situat 
incă la nivelul cerințelor bazei 
materiale de care am dispus. 
Rezultatele nesatisfăcătoare au 
Ia bază, in principal, insufi
cienta preocupare a cadrelor 
din conducerea departamentului, 
a trusturilor si intreprinderilor. 
care nu au acti-onat cu perseve
rentă si răspunderea necesară 
pentru intărirea ordinii si dis
ciplinei. pentru respectarea in- 
tocmai a tehnologiilor stabilite.

Trăgind toate învățămintele, 
se acționează cu toată fermita
tea pentru ca autogestiunea 
si autofinanțarea, componente 
fundamentale ale mecanismului 
economico-financiar. să devină 
o realitate in fiecare întreprin
dere si fermă a agriculturii de 
stat. Pentru a asigura, folosirea 
cu maximă eficientă a resurse
lor materiale si bănești oe care 
le nune la dispoziție statul, in
tr-un spirit de ordine si disci-

(Continuare in pag. a IV-a)
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plină. Dunem un accent niai 
mare ne întărirea si perfecțio
narea sistemului de programare 
si conducere a întregii activități 
din ferme, urmărind permanent 
executarea numai a acelor ac
țiuni care se regăsesc în crește
rea producției si în îmbunătăți
rea calității acesteia. S-a insti
tuit obligativitatea încadrării în 
normativele financiare aprobate 
pe fiecare cultură, specie si ca
tegorie de animate, iar lunar, 
pe baza evaluării recoltelor si 
producțiilor din zootehnie, se 
Întocmesc preliminări ale si
tuației financiare. în felul aces
ta se poate interveni din timp 
si operativ, cu măsurile ce se 
impun. pentru asigurarea în 
permanență a echilibrului fi
nanciar.

După ce s-a referit la măsu
rile întreprinse pentru valorifi
carea marilor rezerve de care 
dispune agricultura de stat în 
creșterea producției, a produc
tivității muncii, in folosirea ra
țională a miitoacelor de Pro
ducție si a forței de muncă, 
vorbitorul a arătat : Sintem 
convinși că finalizarea tu
turor acțiunilor pe care ni 
le-ăm prevăzut va duce nemii- 
locit la îmbunătățirea calitativă 
a activității tuturor întreprinde
rilor agricole de stat, astfel ca 
rezultatele acestora să răspundă, 
cu indici inalti de productivita
te. cerințelor economiei națio
nale. să devină unităti-model 
de organizare a producției, cu 
indici inalti de productivitate si 
eficientă în toate locurile de 
muncă.

Asigurăm plenara, pe scumpul 
Si iubitul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul în încheierea 
cuvintului său «- că în spiritul 
orientărilor și indicațiilor cu
prinse în magistrala cuvîn- 
tare rostită la această ple
nară. oamenii muncii din între-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION URSU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe si stimați to
varăși.

Prin obiectivele și documen
tele supuse dezbaterii, actuala 
plenară are o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea e- 
eonomico-socială viitoare a 
României. In deschiderea lucră
rilor. secretarul general al 
partidului a trasat, cu supremă 
claritate și rigoare științifică, 
direcțiile în care trebuie să ac
ționăm pentru deplina înfăptui
re a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea, punind astfel în fata 
partidului nostru, a întregii țări 
un luminos și mobilizator pro
gram de muncă.

Elaborat sub directa îndruma
re și cu aportul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
proiectul Planului national unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă pe perioada 1986—1990 dă ex
presie concretă hotăririlor Con- 

nrinderile agricole de stat vor 
acționa cu abnegație si dăruire 
patriotică pentru realizarea sar
cinilor de plan pe acest an si 
întregul cincinal, pentru obține
rea unor recolte cît mai ridica
te. sigure si stabile. în condiții 
de eficientă sporită, aducindu-si 
astfel, contribuția la înflorirea 
României socialiste 1 

greșului partidului cu privire la 
continua consolidare a econo
miei naționale și promovarea 
României în rîndurile țărilor cu 
o dezvoltare economică medie, 
răspunzînd astfel aspirațiilor de 
progres ale poporului si punînd 
baze trainice pentru deplina În
făptuire a Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de înainta
re a patriei spre comunism.

în conformitate cu orientări
le stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cercetarea 
științifică și tehnologică va 
acționa energic și cuprinzător, 
în acești ani. pentru ca pu
ternica bază de producție a 
României, rod al eforturilor na
țiunii din ultimii 20 de ani, al 
gîndirii clarvăzătoare și cuteză
toare a conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, să 
producă pe deplin la parametrii 
proiectați, la cel mai înalt ni
vel de calitate și eficientă, spo
rind independenta tării fată de 
evoluțiile contradictorii ale e- 
conomiei mondiale, contribuția 

ei constructivă în competiția și 
cooperarea internațională, la 
schimbul mondial de valori.

Planul de cercetare științifi
că. de1 dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului teh
nic a fost elaborat sub condu
cerea de înaltă competență a 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. ilustru 
om politic, savant de largă re
cunoaștere națională și interna
țională. Valorificind rezultatele 
amplei acțiuni de îmbunătățire 
a organizării și de moderniza
re a întreprinderilor, proiectul 
de plan cuprinde peste 8 000 de 
obiective principale, de cerce
tare. dezvoltare tehnologică, și 
progres tehnic, din care peste 
6 400 se vor finaliza în produc
ție chiar în cursul actualului 
cincinal. în strinsă corelare cu 
celelalte secțiuni ale planului, 
obiectivele cercetării urmăresc 
cu precădere dezvoltarea și va
lorificarea superioară a bazei de 
resurse ale producției, redu
cerea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie și 
combustibil, o înnoire accen
tuată a produselor. însoțită de 
îmbunătățirea substanțială a 
calității lor, creșterea producti
vității muncii, deplina înfăptui
re a noii revoluții în agricul
tură. întărirea capacității de ex
port. sporirea avuției naționale. 
S-au luat măsuri pentru apli
carea riguroasă a indicației date 
de conducătorul partidului și 
statului nostru ca nici un 
produs să nu mai iasă din uzi
nă fără a corespunde cerințe
lor de. calitate și fără să fie 
de nivelul tehnic stabilit prin 
planurile de dezvoltare, prin 

programul tehnic și de cerce
tare. in raport cu cerințele e- 
ccnomiei naționale și ale ex
portului. Vorbitorul a prezentat 
apoi măsurile ce se vor între
prinde ' pentru perfectionarea 
organizării producției și moder
nizarea proceselor de fabricație, 
elaborarea și introducerea de 
tehnologii care să asigure creș
terea gradului de valorificare și 
recuperare a materiilor prime și 
materialelor refolosibile. adin- 
cirea tipizării și standardizării 
produselor.

Reducerea mai accentuată a 
consumurilor specifice, printr-o 
normare tehnică, mai riguroasă 
a utilizării materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și 
energiei, precum și sporirea va
lorii unitare a produselor, ca 
urmare a ridicării performante
lor lor tehnice și calitative, vor 
determina, pe ansamblul indus
triei. creșterea gradului de va
lorificare a resurselor materia
le cu 32 la sută în 1990 fată de 
1985. La rîndul lor, unitățile de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică vor dezvolta pro
ducția proprie la un nivel de 
peste 35 de miliarde de lei, în
deosebi în domeniile de virf ale 
tehnicii.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că. în acest cincinal, o- 
biectivele cercetării sint deose
bit de strîns legate de sarci
nile prioritare ale economiei și, 
în acest sens, a prezentat mă
surile ce vor fi luate și acțiu
nile ce vor fi întreprinse în do
meniul cercetării științifice și 
tehnologice din industrie și a- 
gricultură, din toate ramurile 
economiei.

Astfel. în domeniul chimiei și 
petrochimiei, cercetarea pune 
un accent mai mare pe valori
ficarea mai eficientă a întregii 
baze de materii prime, diversi
ficarea producției de substanțe 
organice, dezvoltarea chimiei 
de sinteză fină și de mic tonaj, 
creșterea contribuției biotehno- 
logiilor, a sintezelor electrochi- 
mice și a altor soluții moderne 
Ia reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime, mate
riale. combustibil si energie. 
Noi soluții vor determina o 
creștere a gradului de extrac
ție a metalului din concentrate, 
precum și a ponderii produselor 
albe obținute din prelucrarea 
țițeiului.

Totodată, au fost evidențiate 
obiectivele prioritare ale cerce
tării din domeniile industriei ex
tractive. energeticii, metalurgi
ei. construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnicii și electronicii, fi
zicii și energiei nucleare ș.a.

Contribuind nemijlocit la rea
lizarea sarcinilor economice, 
planul pe perioada 1986—1990 
asigură, totodată, îmbinarea or
ganică a cercetării aplicative cu 
cercetarea fundamentală, din 
matematică, fizică, chimie, bio
logie, medicină și alte domenii, 
sporind aportul științei națio
nale la asigurarea rezervei de 
soluții, la problemele dezvoltă
rii economico-sociale în perioa
da de perspectivă.

Ca urmare a sarcinilor trasa
te de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
încă din anul 1985, pentru fie
care obiectiv înscris în plan au 

fost constituite colective com
plexe de urmărire și sprijinire 
a realizării sarcinilor, formate 
din specialiști din cercetare, 
proiectare, învățămînt și pro
ducție. Ca urmare, pe primele 
5 luni ale anului 1986 au fost 
realizate in bune condiții 477 
de sarcini de asimilare a unor 
mașini, utilaje, instalații și a- 
parate și s-au introdus în fa
bricație 166 noi materiale și 
bunuri de consum. De aseme
nea, s-au aplicat în producție 
148 de tehnologii noi și moder
nizate, iar planul de producție 
realizat, cu aportul unităților de 
cercetare și inginerie tehnolo
gică, a fost substantial depășit.

Așa cum a reieșit însă din a- 
nalizele desfășurate sub condu
cerea directă a președintelui 
Consiliului National al Științei 
și învățămîntului, numeroase 
din lipsurile ce se mai mani
festă în sectoarele de produc
ție, între care neincadrarea în 
unele norme de consum, depă
șirea cheltuielilor Ia 1 000 lei 
fonduri fixe, valorificarea insu
ficientă a concentratelor de mi
nereuri și a metalelor, unele 
defecțiuni de concepție tehnică 
ale obiectivelor de investiții și 
altele, se datorează în bună mă
sură și ritmului încă lenț în 
care se desfășoară unele cerce
tări, ca și conlucrării slabe în
tre cercetare și producție, atît 
în faza de definitivare a solu
țiilor, cît și cu deosebire Ia pu
nerea lor în practică.

Sintem hotărîți să aplicăm 
neabătut măsurile stabilite de 
conducerea consiliului pentru 
lichidarea acestor neajunsuri. 
Ne angajăm să facem totul 

pentru ca cercetarea să-și înde
plinească, pină la capăt, rolul 
și răspunderile ce-i revin fată 
de producția materială, de rea
lizarea întregului plan cincinal, 

în această primăvară, parti
dul. poporul nostru au adus un 
vibrant omagiu militantilor re
voluționari implicați in procesul 
desfășurat la Brașov în urmă 
cu o jumătate de veac — eroică 
pagină de luptă în luminoasa 
istorie a partidului ; îngădui- 
ti-mi să folosesc acest prilej 
pentru a exprima întreaga 
noastră cinstire, admirație și 
recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluțio
narul patriot care, aflat în frun
tea luptătorilor comuniști și 
antifasciști in procesul de la 
Brașov, a dat înalt exemplu de 
tărie revoluționară, profunzime 
a convingerilor comuniste, pa
triotism fierbinte și clarviziune 
politică, sporind astfel presti
giul partidului, influenta și pu
terea sa de a mobiliza masele 
la lupta revoluționară.

în atmosfera de puternică e- 
fervescență politică, creată de 
aniversarea acestui memorabil 
eveniment, asigurăm plenara, 
pe dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că 
toti cei ce muncesc pe tărimul 
științei și tehnologiei in tara 
noastră nu-și vor precupeți 
priceperea și efortul pentru e- 
xemplara înfăptuire a obiecti
velor cuprinse in Planul națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării, pentru 
deplinul triumf in viată al mă
rețului Program al partidului.

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Și A CONSftll'LUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

(Urmare din pag. I) 

tualei etape a construcției socialiste 
in patria noastră, în mobilizarea for
țelor creatoare ale națiunii pentru 
îndeplinirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XHI-lea al partidu
lui.

Cei care au luat cuvîntul au dat 
o inaltă apreciere cuvîntării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara Comitetului Central al parti
dului, strălucită analiză a obiective
lor fundamentale și direcțiilor prio
ritare ale dezvoltării multilaterale a 
patriei, exprimind hotărîrea milioa
nelor de oameni ai muncii de a 
transpune neabătut în practică sar-, 
cinile și orientările cuprinse în acest 
document, program de acțiune pen
tru toate sectoarele economiei na
ționale.

In cadrul dezbaterilor în plen și 
pe secțiuni s-a relevat contribuția 
hotăritoare a secretarului general al 
partidului la elaborarea, pe baze 
profund științifice, a prevederilor 
celui de-al optulea plan cincinal, 
al cărui obiectiv fundamental este 
trecerea României de la stadiul de 
țară in curs de dezvoltare la stadiul 
superior de țară mediu dezvoltată.

Participanții la lucrări au expri
mat vii mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru contribuția deose
bită adusă la elaborarea și înfăptui
rea programelor de dezvpltare gco- 
nomico-socială a patriei, la implica
rea tot mai profundă a cercetării 
științifice in soluționarea probleme
lor celor mai importante ale produc
ției materiale, la înflorirea necon
tenită a științei, învâțămintului și 
culturii.

în numele colectivelor pe care le 
reprezintă, al tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, vor
bitorii au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu urări fierbinți de 
șănătate, de noi împliniri în activi
tatea închinată nobilelor idealuri ale 
poporului nostru, de progres și pace, 
exprimîndu-și convingerea că, sub 
conducerea partidului. în frunte cu 
secretarul său general, România va 
urca pe noi culmi de civilizație, se 
va afirma tot mai puternic în lume.

Vorbitorii au reliefat că, în de
plină concordanță cu cerințele dez
voltării intensive a întregii activi
tăți economice, proiectele planurilor 
și programelor supuse dezbaterii 
plenarei asigură continuarea crește
rii în ritm susținut a forțelor de 
producție, sporirea neîncetată a a

vuției naționale, a bunăstării între
gului popor, progresul general al so
cietății noastre socialiste.

In cadrul dezbaterilor a fost re
liefată semnificația majoră a docu
mentelor aflate pe ordinea de zi, care 
marchează trecerea la o etapă hotă
ritoare pentru înfăptuirea revoluției 
tehnico-științifice și a noii revoluții 
agrare, la dezvoltarea de tip inten
siv a economiei, pe baza principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice și financiare, in 
vederea realizării mărețelor obiecti
ve ale Programului partidului de 
edificare a societății socialiste., rpul- 
tilateral dezvoltate și inaintare a 
României spre comunism.

In lumina indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, par
ticipanții la dezbateți s-au referit pe 
larg la realizările obținute in pe

rioada care a trecut din acest prim 
an al actualului cincinal, au anali
zat, în spirit critic și autocritic, de
ficiențele manifestate în unele do
menii, au făcut propuneri menite să 
conducă la eliminarea neajunsurilor, 
la ridicarea întregii activități la 
cote superioare de calitate și efi
ciență. Cei ce au luat cuvîntul au 
dat glas angajamentului oamenilor 
muncii din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi, din celelal
te ramuri ale economiei naționale de 
a face totul pentru perfecționarea 
orgarțizgrii producției. moder.nizarea> ■ 
proceselor de fabricație, dezvoltarea 
și valorificarea superioară a bazei .de 
materii prime și energetice, îmbună
tățirea nivelului tehnic, calitativ și 
de competitivitate al produselor.

Vorbitorii au exprimat hotărîrea 
fermă a consiliilor oamenilor muncii

din întreprinderi, centrale industria
le, ministere de a acționa cu înaltă 
responsabilitate comunistă pentru 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, pe baza valorificării 
depline și operative a cuceririlor ști
inței și tehnicii, pentru mobilizarea 
mai puternică a resurselor materiale 
și umane existente, pentru extinderea 
și perfectionarea aplicării noului me
canism economico-financiar, în ve
derea îndeplinirii ritmice a preve
derilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, onorării exempla- 

:i-re a .sarcinilor la'4tiext®rt, ridicării.;
nivelului calitativ al activității, spo
ririi eficienței economice a fiecărei 
unități de producție, în toate sec
toarele economiei naționale.

Participants la dezbateri au dat 
o înaltă apreciere rolului hotărî tor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în- 

elaborarea și promovarea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, demersurilor și inițiativelor de 
largă recunoaștere internațională 
ale președintelui României consa
crate edificării unei lumi a păcii, 
fără arme și fără războaie, o lume 
a înțelegerii și colaborării, in care 
fiecare națiune să se dezvolte in de
plină libertate și independență.

Prin întreaga sa desfășurare, ple
nara s-a constituit intr-o expresie 
grăitoare a sentimentelor de dragos
te. de recunoștință și prețuire pe 
care poporul nostru le poartă condu
cătorului partidului și statului, to
varășul Nicolae. Ceaușescu, a voinței 
oamenilor muncii de a face totul 
pentru înfăptuirea obiectivelor mobi
lizatoare ale cincinalului actual, a 
hotăririlor Congresului al XHI-lea al 
P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOACHIM MOGA
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Documentele de însemnătate 
deosebită aflate în dezba
terea plenarei reflectă preocu
parea statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R. privind tre
cerea la dezvoltarea de tip in
tensiv, modalitățile prin care 
trebuie concentrate eforturile 
creatoare ale întregului popor 
pentru realizarea unei calități 
noi, superioare, a unei înalte 
eficiente in țoale sferele vieții 
economico-sociale.

Obiectivele actualului cincinal, 
nivelurile și ritmurile prevăzu
te, structurile calitativ superioa
re stabilite asigură dezvoltarea 
intensivă a industriei și agri
culturii. a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, folosirea 
rațională și valorificarea su
perioară a resurselor materiale 
și energetice, amplificarea parti
cipării tării noastre la circuitul 
economic mondial.

Vorbitorul a relevat în con
tinuare deosebita prețuire și 
profunda recunoștință cu care 
întregul nostru partid și popor 
au sărbătorit împlinirea a 50 de 
ani de Ia procesul luptătorilor 
comuniști și, antifasciști de la 
Brașov, în cadrul căruia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. afir- 
mindu-și calitățile de excep
ție ce-1 așază în galeria ma
rilor eroi ai tării, a acționat cu 
exemplară neînfricare și înaltă 
conștiință revoluționară, demas- 
cînd nedreptățile vechii socie
tăți. s-a manifestat ca un au
tentic reprezentant al interese
lor vitale ale poporului, al 
nobilelor sale idealuri de drep
tate socială si națională, de li
bertate și independentă.

Proiectul actualului cincinal, 
— a continuat vorbitorul — 
cuprinde importante prevederi 
și pentru județul Cluj. In aceas
tă etapă vom realiza un ritm 
mediu anual de creștere de 10.2 
Ia sută, uimind ca in anul 1990 
producția industrială a județului 
să atingă un nivel corespunză
tor unui volum de producție pe 
locuitor de 74 000 lei. întregul 
spor de producție il vom rea
liza pe seama creșterii produc
tivității muncii, indicator al că
rui nivel il vom dubla în pe
rioada 1986—1990. Raportăm 
plenarei că, in perioada 
parcursă din acest an, sarcinile 
de plan la producția-marfă in
dustrială au fost realizate în 
proporție de 102,8 la sută. în- 
registrindu-se o creștere de 11,3 
la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut.

Relevind accentul deosebit 
pus pe creșterea productivității 
muncii, pe diminuarea consu
murilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, 
vorbitorul a precizat că rezul
tatele obținute în această pe
rioadă sint sub posibilitățile 
de care dispune industria clu
jeană, ceea ce dovedește că 
s-au manifestat neajunsuri în 
activitatea organelor și organi
zațiilor de partid, consiliilor 
oamenilor muncii.

In spiritul indicațiilor date 
de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, principalele 
noastre preocupări vizează îm
bunătățirea organizării și con
ducerii activității productive, 
întărirea ordinii și disciplinei 
în toate sectoarele și la toate 
nivelurile, creșterea răspun
derii cadrelor pentru îndepli
nirea sarcinilor de' plan.

Am luat măsuri pentru acce
lerarea ritmului de execuție pe 
șantierele de investiții, organi
zarea muncii in două schim
buri sau in schimburi prelun
gite. asigurarea utilajelor, ur
mărind respectarea și chiar de
vansarea termenelor de punere 
în funcțiune la capacitățile de 
producție și obiectivele prevâ- 
zute."

Pe baza hotăririlor conduce
rii partidului, a orientărilor 
date de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
acționăm cu hotărire pentru 
realizarea programelor privind 
perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de 
producție, care, la nivelul ju
dețului, cuprind peste 3 600 de 
măsuri și asigură un spor de 
producție de 16,7 miliarde lei, 
dublarea productivității muncii, 
reducerea costurilor de produc
ție și creșterea beneficiilor. ..

Au fost aplicate sau sint în 
curs de aplicare numeroase mă
suri care vizează mecanizarea 
proceselor grele sau cu volum 
mare de muncă manuală, intro
ducerea de mașini automate de 
prelucrare, extinderea utilizării 
mașinilor-agregat, automatiza
rea proceselor de producție. Am 
acționat pentru înfăptuirea pro
gramelor privind reducerea 
consumurilor de combustibil si 
energie electrică, dezvoltarea 
producției de energie din surse 
neconventionale. recuperarea re
surselor energetice, care vor a- 
sigura reducerea anuală a con
sumurilor de combustibili, gaze 
naturale și energie electrică.

Măsurile privind perfecționarea 
sistemului de finanțare și cre
ditare și a normativelor econo- 
mico-financiare supuse dezbate
rii vor conduce la creșterea răs
punderii privind gospodărirea 
mai chibzuită a mijloacelor ma
teriale și bănbști. utilizarea mai 
eficientă a mijloacelor circu
lante, întărirea disciplinei fi

nanciare. a autogestiunii econo- 
mico-financiare, la sporirea 
rentabilității activității produc
tive.

Exprimîndu-și acordul cu do
cumentele supuse dezbaterii, 
vorbitorul a reafirmat senti
mentele de profundă stimă, dra
goste și recunoștință ale tuturor 
oamenilor muncii clujeni față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dind glas angajamentului orga

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MORARU

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara, noastră are Ioc în 
anul in care întregul popor a 
aniversat împlinirea a 50 de ani 
de la procesul luptătorilor co
muniști si antifasciști de 
la Brasov. în fruntea că
rora s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. neînfricat 
luptător revoluționar, care din 
anii tinereții si-a dedicat în
treaga viată luptei pentru în
făptuirea mărețelor idealuri de 
libertate, independentă si pro
gres ale poporului român, pen
tru edificarea socialismului 
si comunismului pe pămintul 
scumpei noastre patrii.

Oamenii muncii din industria 
de utilai greu, alături de între
gul nostru popor, sint hotâriți să 
urmeze exemplul dumneavoas
tră plin de cutezanță si dăruire 
revoluționară, actionînd cu toate 
forțele pentru înfăptuirea ne
abătută în practică a Programu
lui partidului, a mărețelor o- 
biective stabilite de. Congresul 
al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român.

Ne aflăm sub impresia ma
gistralei dumneavoastră cuvin- 
tări. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. rosti
tă la plenara Comitetului Cen
tral al partidului, care, prin 
problematica si direcțiile Dreci- 
zate pentru toate sferele de ac
tivitate. reprezintă programul 
concret de acțiune menit să a- 
sigure realizarea în practică a 
obiectivelor, stabilite de cel 
de-al XlII-lea Congres al parti
dului.

Raportăm plenarei că. in pri
mele cinci luni ale anului 1986. 
oamenii muncii din industria de 
utilai greu, puternic mobilizați 
de hotărîrile si programele a- 
doptate de Congresul al XlII- 
lea al partidului, de orientările 
si indicațiile dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, au înregistrat rezultate 
pozitive in realizarea planului 
produ'ctiei-marfă si productivi
tății muncii. în asigurarea uti
lajelor si echipamentelor nece
sare unor obiective prioritare 
ale economiei naționale.

Rezultatele din prima jumăta
te a anului, măsurile ce au fost 

nizației județene de partid de 
a mobiliza colectivele de muncă 
din toate unitățile în vederea 
punerii depline in valoare a re
surselor de care dispun, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plin 
pe anul in curs și pe întregul 
cincinal, pentru realizarea cu 
succes a mărețelor obiective ce 
le revin din hotărîrile Con
gresului al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

stabilite în unitățile de bază, 
centrale și in minister, cu oca
zia adunărilor generale ale oa
menilor muncii, programele a- 
doptate de conducerile colec
tive in urma sarcinilor și indi
cațiilor primite de la conduce
rea partidului ne dau garanția 
că in acest an vom înregistra un 
ritm de aproape 10 la sută, vom 
spori substanțial producția fi
zică. mai ales de utilaj petro
lier. energetic, minier, chimic, 
de vagoane de marfă și călători 
destinate beneficiarilor externi 
și interni.

Referindu-se la unele neajun
suri. vorbitorul a arătat că or
ganele de conducere colectivă 
ale centralelor industriale și în
treprinderilor nu au analizat în
totdeauna cu deplin discernă- 
mint și răspundere cauzele re
ale care conduc la nerealizarea 
sarcinilor, nu au pus in centrul 
atenției lor inlăturarea neajun
surilor din activitatea proprie 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei. mai buna gospodărire 
și folosire a mijloacelor mate
riale. bănești și a forței de 
muncă.

Vorbitorul a subliniat că. pe 
lingă neajunsurile din activi
tatea proprie. în desfășurarea 
producției de utilaje și echipa
mente tehnologice s-au întimpi- 
nat unele greutăți in asigurarea 
ritmică a materiilor prime, nu 
întotdeauna au fost respectate 
de către furnizori programele 
stabilite pentru diverse sorti
mente de materiale, ceea ce a 
prelungit perioada de fabricație 
și a decalat termenul de li
vrare a acestora la beneficiari.

O preocupare permanentă a 
oamenilor muncii din industria 
de utilaj greu — a spus vorbi
torul în continuare — o consti
tuie introducerea mai accentua
tă a progresului tehnicj astfel 
îneît, in ansamblul factorilor de 
creștere a productivității mun
cii, ponderea acestuia să fie de 
peste 50 la sută in anul 1986. iar 
la finele anului 1990 să ajungă 
la circa 60 la sută.

Cu sprijinul Consiliului Na
tional al Științei și Invătămin- 
tului. sub îndrumarea directă a 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. ilustru 
om politic, savant de renume 
mondial, acționăm cu multă 
exigentă pentru ca. la sfîrșitul 
actualului cincinal, 96 la sută 
din produsele industriei de uti

lai greu să fie la nivel tehnic 
calitativ mondial. în acest 
scop, am luat măsuri pen
tru introducerea de mașini 
și utilaje multifuncționale cu 
grad înalt de mecanizare, care 
să conducă la reducerea consu
murilor energetice, de materii 
prime și materiale, la creșterea 
mai accentuată a fiabilității și 
a productivității muncii, la spo
rirea gradului de siguranță in 
exploatare. Pentru organizarea 
și modernizarea proceselor și 
fluxurilor de producție. în ve
derea dublării producției-marfă, 
a productivității muncii pină in 
anul 1990, am stabilit măsuri 
concrete de mobilizare a între
gului potențial tehnic și pro
ductiv, pentru implicarea direc
tă a specialiștilor din unitățile 
de cercetare-proiectare, a per
sonalului din compartimentele 
tehnice din centrale și între
prinderi. în ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
în asimilarea de noi produse și 
tehnologii, în asigurarea asis
tentei de specialitate la locul 
unde se realizează produsul și 
se aplică tehnologia.

încă din acest an, industriei 
de utilaj greu ii revin sarcini 
deosebit de mobilizatoare, me
nite să asigure dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a unor sec
toare prioritare ale acesteia.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IACOB TOPLICEANU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Am deosebita satisfacție ca, 
de la tribuna Plenarei Consi
liului National al Oamenilor 
Muncii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale. să exprim din adîncul 
inimii, in numele lucrătorilor 
din Combinatul siderurgic Hune
doara. al tuturor locuitorilor ju
dețului. » cele mai alese senti
mente de stimă, prețuire și 
admirație strălucitului conducă
tor al partidului și statului nos
tru. neobosit militant revolu
ționar, personalitate proemi
nentă a lumii contempora
ne. ■ ctitorul României socia
liste moderne, marele erou 
al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Grija pe care conducerea de 
partid și de stat, dumneavoas
tră personal, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
o acordați înfloririi necontenite 
a patriei noastre, se confirmă 
cu putere și în proiectul Pla
nului national unic de dezvol
tare economico-socială a tării în 
cincinalul 1986—1990. care asigu
ră. în spiritul hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al parti
dului. o mai puternică mobili

cum sint cele energetic, petro
lier, chimic și minier, precum 
și creșterea ponderii exportului 
de utilaje tehnologice.

. Industria de utilaj greu, a a- 
rătat vorbitorul, dispune, de a- 
semeneă, de capacitățile nece
sare realizării sarcinilor ce-i re
vin in domeniul exportului. 
Sintem hotăriți să desfășurăm 
o activitate mai intensă pentru 
a urgenta asigurarea din timp 
cu contracte, să extindem coo
perarea in producție și livrarea 
de utilaje și echipamente in 
baza unor contracte pe termen 
lung, să realizăm integral și in 
devans unele contracte.

Conștienți de sarcinile de 
mare răspundere ce ne revin in 
enul 1986, în întregul cincinal, 
în dezvoltarea economiei națio
nale, asigur plenara, pe dum
neavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu mai 
multă răspundere pentru mobi
lizarea tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea acestora, mi- 
litînd cu fermitate pentru intă- 
rirea ordinii și disciplinei în 
soluționarea operativă a tutu
ror problemelor cu care se con
fruntă unitățile, astfel incit in
dicatorii de plan pe 1986 să fie 
îndepliniți integral, sporindu-ne 
contribuția la dezvoltarea so
cietății, la înflorirea și prospe
ritatea patriei.

zare a resurselor materiale șl 
umane ale țării, trecerea cu 
hotărire la o dezvoltare econo
mică intensivă, la creșterea e- 
ficienței în toate domeniile de 
activitate. Studiind proiectul 
Planului national unic, am re
ținut că județului Hunedoara, 
mare producător de materii pri
me. îi revin sarcini sporite, o 
pondere importantă avind pro
ducția combinatului siderurgic. 

, îngăduiți-mi să vă raportez, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii, mobilizați de însufleți- 
toarele dumneavoastră indicații, 
au acționat cu toată fermitatea 
și au realizat suplimentar, in 
primele cinei luni din acest an, 
însemnate cantități de produse 
siderurgice. în condițiile crește
rii productivității cu 2 538 
lei pe om al muncii. Totodată, 
s-au economisit 5 000 tone căr
bune și semicocs. peste 1 000 
tone utilaj de turnare si alte 
produse.

Rezultatele noastre puteau fi 
mai bune dacă consiliul oame
nilor muncii ar fi acționat cu 
niai multă exigență pentru mai 
buna organizare a producției și 
reducerea consumului de mate
rii prime, materiale, energie și 
combustibil, pentru aplicarea 
tehnologiilor moderne si valo
rificarea mai operativă a rezul
tatelor cercetării științifice.

Ne angajăm solemn în fața 
plenarei, a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că vom face totul 
pentru a asigura, așa cum ați 
cerut la plenara Comitetului 
Central al partidului, un nivel 
tehnic și calitativ înalt al pro
duselor noastre. Apreciez ca 
deosebit de important progra
mul de organizare și moderni
zare a proceselor de producție, 
elaborat din inițiativa Si cu 
contribuția hotăritoare a dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
secretar general. Printre cela 
mai semnificative acțiuni pre
văzute în acest scop in actua
lul' cincinal la combinatul nos
tru se înscrie înlocuirea furna
lelor mici cu un furnal de 1 000 
mc, care va contribui la redu
cerea cu 100 000 tone pe an a 
consumului de cocs.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Vă aducem. mult
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai vii 
mulțumiri pentru spiritul uma
nist. constructiv în care acțio
nați in vederea înlăturării pe
ricolului războiului, pentru a- 
părarea bunului suprem al ome
nirii. pacea, și ne angajăm să 
milităm cu toate forțele pentru 
susținerea politicii înțelepte pe 
care o promovați cu străluci
re pe arena internațională, pen
tru înțelegere între popoare, 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor numai pe calea trata
tivelor.

Declartndu-mă întru totul de 
acord cu documentele supuse

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CAROL DINA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii si a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale dezbate, 
sub semnul deplinei angajări 
revoluționare. documente de 
mare însemnătate pentru dez
voltarea generală a patriei în 
cincinalul 1986—1990. eviden
țiind preocuparea permanentă a 
conducerii partidului și statu
lui. a dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru în
făptuirea neabătută a obiecti
velor stabilite de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

Vă rog să-mi permiteți ca. îrt 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Galați, să exprim omagiul nos
tru fierbinte, înalta stimă și 
considerație pentru opera și 
fapta dumneavoastră revolu
ționară. care au. devenit simbo
lurile acestui timp de glorioase 
înfăptuiri, ce vor rămine cu li
tere de aur înscrise pe fron
tispiciul celei mai puternice și 

dezbaterii forumului democra
ției noastre muncitorești, revo
luționare. doresc ca, in numele 
siderurgiștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Hu
nedoara. să asigur plenara, pe 
dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom acționa cu fermita
te pentru a da viață prevede
rilor actualului cincinal, hotă
ririlor Congresului al XlII-lea 
al partidului. îndrumărilor și 
orientărilor cuprinse în cuvîn- 
tarea rostită la plenara Comi
tetului Central al partidului, 
adueîndu-ne întreaga contribu
ție la progresul multilateral al 
patriei noastre socialiste, la ri
dicarea ei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Desfășurată în atmosfera de 
emulație patriotică în care na
țiunea întreagă sărbătorește mă
rețul jubileu al împlinirii a 65 
de ani' de la făurirea partidului 
ți împlinirea a 50 de ani de la 
procesul militantilor comuniști 
și antifasciști de la Brașov. în 
cadrul căruia, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, v-ati afir
mat cu strălucire crezul comu
nist in dreptatea luptei po
porului român pentru eliberarea 
sa socială și națională, curajul 
revoluționar și înaltul'discernă- 
mint _ politic, plenara noastră 
constituie un minunat prilej 
pentru a vă exprima alesul nos
tru omagiu, sentimentele de 
înaltă stimă și recunoștință pe 
care vi le poartă întregul 
partid, întregul popor.

înfloritoare epoci din is
toria patriei — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Vă aducem respectuoase mul
țumiri dumneavoastră. mult 
stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de știin
ță de renume international, care 
acționați cu fermitate pentru 
promovarea noului in toate do
meniile. pentru consecvența cu 
care ne îndrumați pe drumul 
revoluției tehnico-științifice ro
mânești. al afirmării inteligen
tei și creativității oamenilor 
muncii.

Raportăm că, actionînd cu 
toate forțele pentru traducerea 
în viată a indicațiilor dum
neavoastră. un număr de 27 de 
întreprinderi din județ și-au în
deplinit înainte de termen 
planul semestrial, asigurînd 
condițiile pentru obținerea unei 
producții suplimentare în va
loare de peste 330 milioane lei. 
Am îndeplinit contractele pen
tru export, productivitatea mun
cii a crescut cu 15,3 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
precedent, iar pe platforma si-

(Continuare in pag. a V-a)
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derurgică de la Galați pregătim 
intrarea in funcțiune a unor noi 
capacități de producție, cum sint 
laminorul de benzi la rece nr. 
2. cuptorul nr. 3 de 50 tone de 
la oțelăria electrică și instala
ția de țevi sudate de mari di
mensiuni.

Prin stimularea cadrelor de 
specialitate din institutele de 
cercetare, dezvoltare tehnologi
că și proiectare, de la Univer
sitate. din întreprinderi, au fost 
aplicate peste 150 tehnologii 
moderne, au intrat în fabrica
ție 380 produse noi și reproiec- 
tate, s-au valorificat peste 100 
invenții și aproape 300 raționa
lizări.

Vă raportăm că au intrat in 
probe prima instalație de in
jectare cu materiale pulverulen
te. precum și instalația de vi
dare cu aport de căldură, ceea 
ce ne va permite să elaborăm 
oteluri cu puritate ridicată, re
zistente la coroziune.

Răspunzind îndemnurilor șl 
Indicațiilor dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. constructorii de nave au 
trecut la înnoirea radicală a 
producției. Vă raportez că a 
intrat în probe petrolierul de 
35 000 tone dotat cu motor ro
mânesc cu consum redus de 
combustibil ; sint in construcție, 
de asemenea, noi tipuri de nave 
și sîntem pregătiți să preluăm 
execuția unor construcții spe
ciale pentru exploatarea țițeiu
lui din Marea Neagră. Aducem 
cele mai călduroase mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru sprijinul valoros primit din 
partea Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, prin 
soluțiile moderne de înalt ni
vel care incorporează cele mai 
noi cuceriri în domeniile de virf 
ale gindirii științifice.

Măsurile privind organizarea 
mai bună a producției și a 
muncii, mecanizarea și automa
tizarea proceselor" de muncă, 
aplicarea tehnologiilor moderni
zate s-au concretizat în crește
rea substanțială a productivită
ții, acest indicator ajungînd la 
630 mii lei pe fiecare om al 
muncii din industrie, cu per

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
EMILIA APOSTOLESCU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Am mandatul- textiliStelor de 
la întreprinderea ..Dorobanțul" 
Ploiești să exprim -deplinul-' 
acord față de documentele de 
o deosebită importantă supuse 
analizei plenarei - Consiliului 
Național al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le. care reflectă în mod strălucit 
caracterul științific și realist al 
strategiei partidului, magistrală 
creație revoluționară a eminen
tului conducător al partidu
lui și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent ex
ponent al năzuințelor de pace 
și bunăstare ale poporului, 
căruia îi aducem cele mai vii 
mulțumiri pentru tot ce face 
spre binele națiunii noastre so
cialiste.

Exprimăm înaltul respect și 
profunda recunoștință tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru contri
buția de inestimabilă valoare 
adusă la fundamentarea Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării in 
cincinalul 1986—1990. pentru in
tegrarea cu maximă eficientă a 
științei și învățămîntului ca 
forte dinamizatoare ale produc
ției. ale progresului etonomico- 
social al patriei.

Raportăm plenarei că oamenii 
muncii de la intreprinderea 
..Dorobanțul" sînt plenar an
gajați in munca de realizare a 
sarcinilor planului pe acest an, 
parte integrantă a planului cin
cinal pe care il dezbatem. 
Călăuzit de orientările și in
dicațiile date de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. consiliul oa
menilor muncii a acționat in 
ultima perioadă cu mai multă 
perseverentă pentru perfecțio
narea organizării producției șim 
a muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, asigurînd în 
cadrul fiecărei secții și loc de 
muncă condiții mai bune reali
zării ritmice a producției, valo
rificării mai eficiente a materi
ilor prime, materialelor și 
energiei.

în acest context, vorbitoarea a 
arătat că. pe primele 5 luni ale 
anului, planul la producția- 
marfă a întreprinderii a fost în
deplinit în proporție de 102.4 
la sută, productivitatea muncii 
calculată pe baza producției- 
marfă s-a realizat în proporție 
de 103,5 la sută, iar exportul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
BALASZ ANDRAS

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Plenara noastră are loc în 
anul in care tara întreagă a 
aniversat 65 de ani de la fău
rirea gloriosului nostru partid 
și implinirea a 50 de ani de la 
procesul militanților comuniști 
și antifasciști de la Brașov, in 
fruntea cărora s-a aflat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. revolu
ționar încercat și patriot înflă
cărat, ale cărui viață și activita
te eroică se identifică, de mai 
bine de o jumătate de secol, cu 
lupta glorioasă a partidului 
pentru libertatea, independența 
și prosperitatea patriei, pentru 
făurirea noului destin socialist 
al României.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim, și cu acest prilej, sen
timentele de înaltă cinstire și 

spectiva ca pină in 1990 să se 
dubleze față de nivelul anului 
1985.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Sîntem pe deplin con
știent! insă că în activitatea pe 
care am desfășurat-o s-au ma
nifestat și o serie de neajun
suri, de lipsuri, pentru a căror 
eliminare vom acționa in spiri
tul sarcinilor stabilite de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, la plenara Comitetului 
Central al partidului, al indi
cațiilor și orientărilor cuprinse 
în magistrala dumneavoastră 
cuvintare. care ne mobilizează 
și mai mult în realizarea 
obiectivelor ce ne revin. Ne 
angajăm să acționăm cu toată 
răspunderea pentru a realiza, 
la sfirșitul cincinalului, o pro- 
ducție-marfă industrială cu 50 
la sută mai mare decit in 1935, 
vom dubla productivitatea mun
cii, iar exportul va fi de trei 
ori mai mare, crescînd într-un 
ritm mediu anual de peste 22 
la sută. Vom acționa cu toată 
hotărîrea în direcția reducerii 
cheltuielilor de producție cu 
160 Iei la 1 000 lei producție- 
marfă, din care 125 lei vor fi 
cele materiale.

Exprimîndu-ne deplinul acord 
cu conținutul documentelor su
puse dezbaterii plenarei, ne an
gajăm. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncim stăruitor, cu abnegație 
și dăruire patriotică, cu spirit 
revoluționar, pentru a realiza o 
nouă calitate a muncii și ă vie
ții, aducîndu-ne astfel o contri
buție tot mai însemnată la în
deplinirea programelor adop
tate, la înflorirea și prosperi
tatea României socialiste.

In numele oamenilor muncii 
din județul Galați, exprim și cu 
acest prilej deplina adeziune 
față de politica externă, înțe
leaptă și clarvăzătoare a parti
dului și statului nostru, dind 
cea mai înaltă apreciere activi
tății neobosite desfășurate de 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru crea
rea unui climat de destindere și 
încredere între popoare, pentru 
edificarea unei lumi a păcii și a 
colaborării internaționale.

total în propofție de 115 Ia sută, 
un loc important în activitatea 
consiliului oamenilor muncii 
ocupîndu-1 în această perioadă 
modernizarea producției, în
noirea sortimentală a produse
lor, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și introducerea de 
noi tehnologii, acțiuni ce vizea
ză îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor mate
riale, valorificarea superioară a 
materiilor prime.

Organizînd largi dezbateri în 
adunările generale pe secții, 
ateliere, formații de lucru — a 
spus în continuare vorbitoarea 
— am reușit să punem în va
loare căi și resurse importante. 
Considerăm că ceea ce am 
realizat pină acum în această 
privință este doar un început 
și, așa cum ne-ați indicat, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, și în cuvintarea rostită ia 
plenara Comitetului Central al 
partidului, mai avem multe de 
făcut pentru ca toate produsele 
noastre să fie numai de calitate 
superioară, competitive cu cele 
realizate pe plan mondial.

Am reținut din magistrala 
dumneavoastră cuvintare că. 
pentru a îndeplini exemplar a- 
ceste comandamente care se 
pun în actuala etapă în fața 
întregii economii, trebuie să ne 
ocupăm mai serios, cu mai mul
tă răspundere și competență de 
ridicarea gradului de calificare 
și specializare al întregului per
sonal.

Permiteți-mi ca, în numele 
oamenilor muncii pe care ii re
prezint la acest inalt forum, să 
exprim acordul deplin față de 
proiectul actului normativ care 
modifică Legea privind parti
ciparea cu părți sociale la 
fondul de dezvoltare al unități
lor. aceasta constituind cadrul 
democratic de intărire continuă 
a răspunderii oamenilor muncii 
în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari față 
de avuția națională, baza edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România.

Ne angajăm solemn în fața 
plenarei, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom acționa cu toată 
fermitatea pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XIII-lea 
al partidului și. urmind strălu
citul dumneavoastră exemplu 
de dăruire, de patos revoluțio
nar, vom face totul in vederea 
realizării la inalte cote de efi
ciență a obiectivelor stabilite pe 
acest an și pe întregul cincinal.

aleasă prețuire, de profundă 
stimă și recunoștință pe care 
oamenii muncii din județul 
Harghita le poartă, alături de 
întregul nostru popor, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii, erou intre 
eroii neamului, luptător neînfri
cat pentru cauza socialismului 
și comunismului. Cele peste 
două decenii de cînd vă aflați 
în fruntea partidului și statului, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, constituie cea 
mai glorioasă epocă din exis
tența multimilenară a patriei, 
care a intrat definitiv în con
știința poporului nostru sub 
numele ctitorului - României so
cialiste moderne — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Acționind în lumina hotărî
rilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., a orientărilor și indica
țiilor dumneavoastră, mult iu
bite si stimate tovarășe secretar 
general, oamenii muncii din ju
dețul Harghita, sub conducerea

organelor și organizațiilor de 
partid, depun eforturi susținute 
pentru înfăptuirea programului 
privind îmbunătățirea organiză
rii și modernizarea producției, 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație și introducerea unor 
tehnologii noi, pentru creșterea 
mai susținută a eficienței eco
nomice. Pe primele cinci luni, 
planul la pro-ducția-marfă in
dustrială a fost depășit, obți- 
nindu-se, pe ansamblul județu
lui, un spor de producție de 
peste 760 milioane lei față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe perioada 1986—1990 
oferă și județului Harghita po
sibilități largi de a dezvolta, pe 
un plan superior, realizările de 
pină acum. Prevederile de plan 
care asigură trecerea la dezvol
tarea intensivă a tuturor ramu
rilor economiei naționale impun 
o amplă mobilizare a potenția
lului tehnico-material- și uman 
de care dispunem. In centrul 
preocupărilor noastre se află 
acțiunea de mare însemnătate 
inițiată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. privind or
ganizarea și modernizarea pro
ducției.

întreprinderea de oteluri spe
ciale forjate Cristuru Secuiesc, 
unde îmi desfășor activitatea, 
constituie o elocventă confirma
re a justeței politicii partidului 
nostru de dezvoltare Armonioa
să a tuturor zonelor tării, de 
asigurare a unor condiții de 
muncă și der viață egale pentru 
toți fiii patriei, ceea ce a dus 
la înscrierea localității noastre 
în rîndul centrelor industrial- 
agrare cu o economie înflori
toare. în continuă dezvoltare și 
modernizare. Integrindu-se de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DINU DRĂGAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elenă 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

Prefacerile structurale. de 
profunzime și mare anvergură, 
pe care le-a cunoscut societatea 
românească in anii construcției 
socialiste, cu deosebire in anii 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, sint in
disolubil legate de strălucita 
activitate teoretică și practică a 
secretarului general al partidu
lui. președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ctitorul ge
nial al României socialiste, per
sonalitate proeminentă a lumii 
contemporane — cu a cărui con
tribuție determinantă au fost 
fundamentate științific și elabo
rate programele dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei, ce au 
mobilizat toate resursele și for
țele creatoare ale poporului 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

Marile realizări obținute de 
poporul nostru in procesul edi
ficării noii societăți incorpo
rează și contribuția importantă 
a tinerei generații, ca expresie 
vie a recunoștinței profunde a 
tinerilor, tării pentru condițiile 
de muncă, viață și învățătură 
ce ne-au fost create, ca răspuns 
la chemările și îndemnurile a- 
dresate. in repetate rinduri. ti
neretului de dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Obiectivele dezvoltării ecoițo- 
mico-sociale a României in cin
cinalul 1986—1990 orientează e- 
forturile tuturor oamenilor 
muncii, inclusiv ale tineretului, 
spre trecerea de la dezvoltarea 
extensivă la cea intensivă, ceea 
ce presupune făurirea unei eco
nomii de înaltă eficientă, astfel 
incit, pină la sfirșitul actualului 
cincinal. România să se înscrie 
în rindul țărilor cu nivel mediu 
de dezvoltare.

Programele adoptate de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. au o 
semnificație deosebită pentru ti- 
năra generație deoarece prefi
gurează obiectivele la a căror 
înfăptuire este chemată să par
ticipe tot mai activ, dar și pen
tru că ele ii deschid ample po

plin muncii întregului popor, 
mobilizați de îndemnurile ți 
orientările dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. comuniștii, 

■ toți oamenii muncii din intre
prinderea noastră raportează că 
pe primele cinci luni ale aces
tui an au realizat importante 
depășiri la toți indicatorii de- 
plan. Raportăm, totodată, că 
am înfăptuit integral măsurile 
de organizare și modernizare a 
proceselor de fabricație prevă
zute pe primul semestru al a- 
cestui an. care s-au concretizat 
într-un spor de producție-mar- 
fă de aproape 53 milioane lei 
și o creștere a productivității 
muncii cu 26,8 la sută.

Sîntem conștienți că adunarea 
generală și consiliul oamenilor 
muncii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră. în tripla 
lor calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari, trebuie 
șă-^i sporească eforturile pen
tru' p asigura dbblatea produc
tivității, muncii pină la sfirșitul 
actualului cîncihal. '•

în încheiere, vorbitorul a spus t 
îmi exprirh acordul deplin față 
de documentele supuse dezba
terii plenarei, pătrunse de spi
ritul științific, novator, revolu
ționar pe care secretarul gene
ral al partidului îl imprimă zi 
de zi întregii noastre activități. 
Asigur plenara, pe dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
detașamentul de oțelari din 
Cristuru Secuiesc este hotărît 
să nu precupețească nici un 
efort pentru a îndeplini exem
plar sarcinile ceri revin în ac
tualul cincinal, adueîndu-și ast
fel contribuția la înflorirea 
continuă a scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă Româ
nia. \ 

sibilități de muncă, viată și a- 
firmare multilaterală.

Din această perspectivă, Pro
gramul activității Uniunii Tine
retului Comunist, elaborat in 
spiritul orientărilor și indicații
lor dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și adoptat 
de Forumul tineretului, stabi
lește. intr-un cadru unitar, di
recțiile principale de acțiune 
pentru creșterea eficientei acti
vității de educare comunistă, 
revoluționară a tineretului, ast
fel incit să sporească aportul 
tinerei generații la înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei.

Pe baza hotărîrilor Congresu
lui științei și invățămintului. a 
sarcinilor formulate cu acest 
prilej de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
vom acționa pentru organizarea 
mai temeinică a activităților de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale a tinerilor la nivelul 
cerințelor revoluției tehnico-ști- 
ințifice.

Expresie a atașamentului una
nim al- tuturor tinerilor față de 
politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, al cărei 
strălucit, neobosit promotor este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participarea tinerei generații la 
devenirea socialistă a patriei va 
înregistra. încă din acest an. 
noi și semnificative dimensiuni, 
corespunzător exigențelor noii 
etape de dezvoltare economico- 
socială a României.

Potrivit Programului privind 
participarea tinerei generații la 
realizarea prin muncă patriotică 
a unor obiective de dezvoltare 
economico-socială a României, 
valoarea lucrărilor ce se vor 
efectua în 1986 de către U.T.C., 
U.A.S.C.R. și Organizația Pio
nierilor va depăși 20 miliarde 
lei.

In vederea înfăptuirii sarci
nilor ce ne revin pentru reali
zarea programelor prioritare ale 
economiei naționale, în prezent 
funcționează 12 șantiere națio
nale, 41 șantiere județene și 
152 șantiere locale ale tineretu
lui, brigadierii adueîndu-și o 
contribuție Însemnată la reali
zarea obiectivelor în domeniul 
producției de energie electrică, 
extracția de cărbune energetic, 
înfăptuirea programului națio
nal de îmbunătățiri funciare, a

menajarea complexă a rîulul 
Dîmbovița, finalizarea centrale
lor termoelectrice Drobeta-Tur- 
nu Severin și Anina. Benefi
ciind de experiența acumulată, 
de încrederea cu care a învesti
t-o partidul, secretarul său ger 
neral, Uniunea Tineretului Co
munist va prelua în execuție un 
tronson al Canalului București 
— Dunăre — unul dintre cele 
mai impresionante obiective de 
investiții ale acestei etape • de 
dezvoltare a patriei.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DINU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Lucrările plenarei Consiliu- .. 
lui Național al Oamenilor* 
Muncii și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale se desfășoară sub semnul 
înaltelor exigențe formulate 
magistrala cuvintare rostită 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
plenara Comitetului Central 
partidului, strălucită sinteză

dumneavoastră,
și stimate

mult 
tovarășe 
avut ro
ne oferă 

omagia 
p er

in 
de 
la 
al 
a 

obiectivelor esențiale ale dezvol
tării intensive a economiei na
ționale in etapa actuală, care 
jalonează cu rigoare științifică, 
în Strînsă concordanță cu orien
tările și hotăririle Congresului 
al XIII-lea, căile și modalitățile 
concrete de acțiune pentru rea
lizarea unei calități noi. supe
rioare in toate domeniile de 
activitate.

Avind loc într-o perioadă cu 
profunde semnificații istorice, 
în care întreaga națiune sărbă
torește împlinirea a 65 de ani 
de la făurirea gloriosului nostru 
partid comunist și a 50 de ani 
de la memorabilul proces de la 
Brașov al luptătorilor comuniști 
și antifasciști, în desfășurarea 
căruia 
iubite 
Nicolae Ceaușescu, ați 
Iul hotărîtor, plenara 
fericitul prilej de a 
strălucita dumneavoastră 
sonalitate de militant revoluțio
nar și patriot, adresindu-vă tot
odată profunda noastră recunoș
tință pentru devotamentul și 
inepuizabila energie cu care ac
ționați pentru izbinda măreței 
cauze a partidului, a idealurilor 
socialismului și comunismului 
pe pămintul românesc, pentru 
edificarea unei lumi mai bune 
si mai drepte, fără arme și fără 
războaie.

Documentele supuse dezbate
rii plenarei, elaborate sub în
drumarea permanentă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ilus
trează cu putere spiritul nova
tor, revoluționar ce caracteri
zează întreaga activitate a emi
nentului conducător al partidu
lui și statului nostru, genialul 
ctitor al României socialiste 
moderne, căruia îi exprimăm 
din inimă, și cu acest prilej, 
cele mai alese sentimente de 
dragoste, prețuire și fierbinte 
recunoștință.

Aducem profundele noastre 
mulțumiri mult stimatei tova
rășe, academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru spri
jinul de înaltă competență de 

permanent, 
remarcabilă 
înfăptuirea 
să asigure 

care beneficiem 
pentru, contribuția 
la elaborarea și 
programelor menite
afirmarea tot mai puternică a 
noii revoluții tehnico-științifice 
și perfecționarea și înflorirea 
științei, invățămintului și cul
turii românești.

Acționind în spiritul indica
țiilor și orientărilor dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, oamenii mun
cii din industria chimică rapor
tează îndeplinirea integrală a 
planului pe cinci luni la pro- 
ducția-marfă și a sarcinii de 
creștere a productivității mun
cii. Trebuie să recunoaștem 
însă că rezultatele obținute, 
deși superioare celor din pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, nu se situează incă la 
nivelul dotării tehnice moderne 
de care dispun in prezent uni
tățile industriei chimice. Criti- 
cile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara

însuflețiți de dragoste și 
profund respect față de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne 
angajăm să acționăm neabătut, 
cu devotament și abnegație, să 
asigurăm prezența tuturor tine
rilor acolo unde patria o cere, 
acolo unde ne cheamă partidul, 
datoria noastră de tineri revo
luționari, pentru înfăptuirea 
Programului partidului și a ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R.

ai partidu- 
conducerea 
organele de 
din între-

Comitetului Central 
lui vizează direct și 
ministerului nostru, 
conducere colectivă 
prinderi.

Vă
niăte și iubite t'O v.a r a ș e 
Nicolae Ceaușescu, că am tras 
“i'at;; învățămintele din ne- 

că

încredințăm.
Și

■mult ști-

a relevat că 
întreprinderi, 

cercetare 
peste 
per- 
mo- 
stau 

i pla- 
1986—1990, 

laturilor

r ă ș e 
aplica- 
in pro- 
pină in

cu

pic
ai 

mai

toate ,
ajurisurile de pină acum, 
sîntem hotăriți să acționăm cu 
înaltă răspundere comunistă 
pentru îmbunătățirea radicală 
a întregii noastre activități, O 
importanță deosebită acordăm 
în acest sens înfăptuirii 
neabătute a programelor de 
măsuri privind perfecționarea 
organizării și .modernizarea 
proceselor de producție.

Arătind că, pe baza orientă
rilor și indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
creat condiții pentru dezvolta
rea intensivă a . industriei chi
mice, vorbitorul 
specialiștii din 
centrale industriale, 
și proiectare au stabilit i 
3 000 de măsuri în vederea 
fecționării organizării și 
dernizării producției, care 
Ia baza intregii structuri a 
nului pe cincinalul- 
asigurînd accentuarea 
calitative, creșterea susținută a 
eficienței economice.

Acționind în lumina sarcini
lor stabilite de dumneavoastră, 
mult stimate t o v a 
Nicolae Ceaușescu, prin 
rea- măsurilor prevăzute 
grartlele întreprinderilor.
anul 1990 gradul de utilizare a 
capacităților de producție va 
crește la instalațiile de îngră
șăminte chimice, sodă caustică, 
lacuri, coloranți și vopsele 
18—20 la sută.

Așa cum ne-ați cerut la 
nara Comitetului Central 
partidului, vom acorda cea 
mare atenție înfăptuirii neabă
tute a prevederilor din Progra
mul privind perfecționarea sis
temului de finanțare și credita
re. avind convingerea fermă că 
acestea vor asigura întărirea 
ordinii și răspunderii in acest 
important domeniu de activi
tate.
pune 
măsurile 
stocurilor 
materiale, 
fabricate.
acestora la strictul necesar, re
ducerea costurilor de fabricație 
și creșterea rentabilității fiecă
rui produs. Vom intensifica ac
țiunile organizatorice și politico- 
educative pentru întărirea aut.o- 
.conducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiăre 
in vederea afirmării mai puter
nice a răspunderii pe care o au 
oamenii muncii în calitate de 
proprietari, producători și bene
ficiari, pentru cunoașterea, în
țelegerea și aplicarea fermă, la 
toate locurile de muncă, a pre
vederilor Legii privind retribui
rea în acord global și în acord 
direct a personalului muncitor.

Exprimînd acordul deplin al 
oamenilor muncii din industria 
chimică față de conținutul do
cumentelor dezbătute de plena
ră, ne angajăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
să fim mai exigenți cu noi în
șine, să dovedim prin fapte că 
acționăm in spirit revoluțio
nar, că ne vom mobiliza în
treaga energie pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui și a documentelor 
analizate și adoptate 
larg și reprezentativ 
democrației noastre 
muncitorești.

In acest scop vom trans- 
neabătut în practică 

privind urmărirea 
de materii prime, 
ambalaje și semi- 

în vederea reducerii

ce vor fi 
de acest 
forum al 
socialiste,

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA BRADEA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
dau expresie, de la tribuna a- 
cestui larg și reprezentativ fo
rum al democrației muncito
rești. revoluționare, în numele 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Satu Mare, sentimente
lor de înaltă prețuire si alea
să recunoștință conducătorului 
mult stimat al partidului si sta
tului nostru, eroul cel mai de 
seamă intre eroii neamului, 
proeminentă personalitate a 
vieții politice internaționale, 
luptător neobosit pentru cauza 
socialismului și a păcii, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm și cu acest prilej 
înalta prețuire și recunoștință 
mult stimatei si iubitei tovarășe 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului, 
savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru activita
tea exemplară consacrată cu 
generoasă dăruire afirmării 
științei, invățămintului și cul
turii românești, infăptuirii pro
gramului luminos al partidului.

Ne îndeplinim o datorie de 
conștiință din a evoca, și cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de 
la procesul militanților comu
niști și antifasciști de la Brașov, 
cu profundă mindrie patriotică, 
mărețele înfăptuiri ale perioa
dei inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului, transfor
mările revoluționare fără prece
dent care au avut loc în toate 
domeniile de activitate, in toa
te județele țării. în anii epocii 
de aur a României socialiste, 
omagiind pe strălucitul nostru 
conducător, omul care și-a de
dicat viata, din fragedă tinere
țe. luptei pentru libertatea și 
demnitatea poporului, slujirii 
cu credință a idealurilor sale 
de independentă și progres, cau
zei partidului, a socialismului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Asemenea oricăruia dintre 
plaiurile patriei, și județul Satu 
Mare a beneficiat de roadele 
politicii partidului și statului de 
repartizare echilibrată a forțe
lor de producție, a cunoscut 
prefaceri profund înnoitoare in 
toate sferele activității econo- 
mico-sociale. In înfățișarea o- 
rașelor și satelor noastre s-au 
produs schimbări radicale, la 
care locuitorii acestei străvechi 
zone a tării nici nu au visat. In 
prezent. industria este de 7,9 
ori mai puternică decit în anul 
1965. iar agricultura de două 
ori mai dezvoltată.

Convocată din inițiativă dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, plenara 
supune atenției noastre docu
mente de mare însemnătate 
pentru progresul neintrerupt al 
țării pe calea socialismului și 
comunismului. Prevederile pro
iectului Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a României in cincinalul 1986— 
1990 concretizează orientările 
directoare definite de Congre
sul al XIII-lea pentru realiza
rea obiectivului strategic de tre
cere a tării noastre pină in anul 
1990 la stadiul superior de țară 
mediu dezvoltată. Avind la bază 
orientările temeinic fundamen
tate sub conducerea dumnea
voastră directă, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. do
cumentele plenarei pun cu pu
tere in lumină strălucirea ope
rei căreia ii dați viață, spre glo
ria și măreția României socia
liste. rolul dumneavoastră de
terminant în elaborarea, pe baze 
științifice, a obiectivelor dez
voltării patriei noastre, potrivit 
legităților generale și condițiilor 
concrete din fiecare etapă.a 
procesului de transformare re
voluționară a societății româ
nești.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Pentru îndeplinirea sar
cinilor pe acest an și pe între
gul cincinal beneficiem de 
orientări și indicații e.xțrem de 
prețioase, rezultate din analiza

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VALERIAN DAVIDOIU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Este deosebit de semnificativ 
faptul că plenara noastră se 
desfășoară într-o perioadă de 
importanță istorică pentru na
țiune, cind întregul popor oma
giază împlinirea a 50 de ani de 
la procesul militanților comu
niști și antifasciști de la Brașov, 
proces in care s-au afirmat cu 
putere personalitatea de excepție 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
însușirile sale de luptător ne
înfricat pentru cauza dreptății 
și libertății, marile calități de 
organizator și conducător al 
maselor în lupta pentru salvarea 
tării de amenințarea fascistă și 
ororile războiului. Folosim și 
acest prilej pentru a aduce 
încă o dată secretarului ge
neral al partidului, președin
telui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cea mai 
fierbinte recunoștință pentru 
eroismul de care a dat dovadă 
în momentele de cumpănă ale 
istoriei, pentru strălucitul exem
plu de patriot și revoluționar 
înflăcărat, care și-a dedicat în
treaga viață celor mai înalte 
idealuri de pace, progres și 
bunăstare ale poporului.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe perioada 1986— 
1990. supus dezbaterii plenarei, 
asigură accentuarea laturilor 
calitative ale tuturor ramurilor 
și sectoarelor economiei, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, a mobilizării 
mai puternice a resurselor ma
teriale și umane ale tării.

Urmind neabătut prețioasele

Ia fața locului, cu prilejul re
centei vizite de lucru întreprin
se de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in 
județul nostru, drept pentru 
care vă adresăm cele mai alese 
mulțumiri.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, ac- 
ționînd in spiritul indicațiilor 
dumneavoastră, în industrie 
vom recupera total restanțele la 
producția fizică pină la finele 
acestei luni, realizindu-ne inte
gral prevederile de plan pe pri
mul semestru, in condițiile îm
bunătățirii laturilor calitative, 
de eficiență ale intregii noas
tre activități. în toate unitățile 
s-a trecut la elaborarea și în
făptuirea programelor speciale 
pentru reorganizarea și moder
nizarea proceselor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor și dublarea, 
pină în 1990, a productivității 
muncii. Practic, am încheiat pri
ma etapă a acestei acțiuni, mă
surile aplicate în primele cinci 
luni ale anului contribuind la 
obținerea unui spor de produc- 
ție-marfă de 350 milioane lei. 
din care 108 milioane lei pentru 
export, Ia depășirea beneficii
lor planificate cu 118 milioane 
lei.

Așa cum ne-ați indicat, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, am trecut la stabilirea, în 
fiecare unitate industrială, a 
obiectivelor, programelor și pla
nurilor de dezvoltare pină în 
1990 și, în perspectivă, pină în 
anul 2000, acordind o atenție 
deosebită folosirii în întregime 
a spațiilor construite și a capa
cităților existente, modernizării 
mijloacelor fixe din dotare și 
organizării superioare a produc
ției și a muncii. Totodată, ana
lizăm propunerile de investiții 
noi, care, în spiritul documente
lor supuse dezbaterii plenarei 
noastre, vor contribui la îmbu
nătățirea permanentă a reparti
zării teritoriale a forțelor de 
producție și vor asigura crește
rea eficienței economice, a ni
velului tehnic și calițativ al 
produselor, participarea mai 
substanțială a județului Ia rea
lizarea unor produse competi
tive pe piața mondială.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu înaltă responsa
bilitate comunistă pentru apli
carea indicațiilor dumneavoas
tră cu privire la organizarea și 
sistematizarea localităților, în 
special a ‘ cbriîurielhr și satelor,; 
la de2Voltar'ea Economico-socială 

'în profil tehitorfăl a' județului.1
Pentru îndeplinirea exempla

ră a indicațiilor și orientărilor 
date de dumneavoastră, a sar
cinilor ce ne revin din docu
mentele supuse dezbaterii aces
tui larg forum al democrației 
noastre muncitorești, revoluțio
nare. ne vom mobiliza toate 
eforturile spre a ne aduce o 
contribuție cit mai mare la pro
gresul general al patriei. Ia înăl
țarea liberă și demnă a Româ
niei în rîndul națiunilor lumii.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : Expriim- adeziunea noas
tră deplină față de politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru, de’ inițiativele și de
mersurile consecvent constructi
ve prin care, cu aportul dumnea
voastră determinant, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
România socialistă promovează 
interesele făuririi unei lumi fără 
arme și fără războaie, o lume a 
păcii. încrederii și colaborării 
egale între popoare.

Vă dorim, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, muit 
iubită tovarășă Elena Ceaușescu. 
sănătate deplină și putere de 
muncă, noi' impliniri in prodi
gioasa activitate ce o desfășu- 
rați cu. nobilă dăruire, . țu pro
fundă înțelepciune și cutezanță 
revoluționară pentru bunăstarea 
și fericirea națiunii române, 
pentru afirmarea fermă in 
practică a principiilor noi ale 
raporturilor dintre state și asi- 

'gurarea păcii intregii omeniri, 
pentru cauza socialismului și 
comunismului in lume.- Să trăiți 
intru mulți ani 1 

indicații și orientări date, în 
repetate rinduri, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. petroliștii 
din cadrul Trustului de foraj- 
extracție Pitești sint hotăriți să 
aducă o contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime a 
tării, sarcină prioritară de im
portantă națională. Pentru 
aceasta, a spus vorbitorul, am 
stabilit un amplu program de 
măsuri geologo-tehnologice si 
de extindere a tehnologiilor noi. 
pentru creșterea factorului final 
de recuperare a țițeiului din 
zăcăminte, modernizarea insta
lațiilor și procedeelor de ex
tracție a țițeiului, de producere 
a gazolinei și etanului, precum 
și a activității de forare a son
delor noi.

Proiectul planului național 
unic pe actualul cincinal, pre
cum și celelalte documente 
aflate în dezbaterea plenarei 
noastre asigură, prin prevede
rile pe care le cuprind, trece
rea la dezvoltarea intensivă a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale și, în acest cadru, 
dezvoltarea și consolidarea 
bazei proprii de materii prime 
și energetice: Realizarea măsu
rilor stabilite pentru activitatea 
de extracție va permite să înre
gistrăm în anul 1990. față de 
1985, o creștere a producției fi
zice la țiței cu 27,9 la sută, la 
gaze cu 33,7 la sută, la gazolină 
cu 33,0 la sută, iar la produc- 
ția-marfă industrială cu 20,7 la 
șută.

în continuare, vorbitorul a 
prezentat realizările obținute de 
petroliștii Trustului de foraj- 
extracție Pitești, pe primele 5
(Continuare în pag. a Vl-a)
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luni ale acestui an. suplimentar 
prevederilor.

în semestrul al doilea avem 
de realizat sarcini mari. Pentru 
îndeplinirea ritmică 'a acestora 
vom stabili, la apropiatele adu
nări generale, măsuri concrete, 
la nivelul trustului, schelelor și 
brigăzilor, al consiliului oame
nilor muncii, al cadrelor cu 
funcții de i răspundere, care să 
conducă la creșterea debitului 
mediu pe sondă și a producti
vității muncii, reducerea con
tinuă a consumurilor materiale 
Si energetice.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU AMZU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și Consi
liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, care dez
bate documente de o deosebită, 
importanță pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, are loc într-o 
atmosferă de elan creator, sub 
semnul muncii intense, de înal
tă responsabilitate comunistă, 
desfășurată in lumina indica
țiilor și orientărilor dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, în vederea 
trecerii României la un stadiu 
superior —de tară socialistă 
mediu dezvoltată.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
soclală a țării în cincinalul 
1986—1990. programul de orga
nizare și modernizare a tuturor 
activităților economice și cele
lalte documente supuse dezba
terii reflectă incă o dată pro
fundul realism al politicii parti
dului nostru, promovată eu 
clarviziune științifică și con
secvență revoluționară de dum
neavoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, 
asigurind mobilizarea deplină a 
potențialului material și uman 
de care dispunem, marile re
surse ale dezvoltării intensive 
a tuturor ramurilor si sec
toarelor economiei naționale.

După ce a subliniat că. in pe
rioada care a trecut de Ia Con
gresul al IX-lea. cind in frun
tea partidului și a țării a fost 
ales cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre. România a cunos
cut. o dezvoltare fără precedent 
în istoria sa multimilenară, pe
rioadă înscrisă definitiv in con
știința poporului-. drept. ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". vorbitorul 
s-a referit la preocupările co
lectivelor de ■ muncă din cen
trala industrială de mașini și 
aparate electrice. Craiova și In
stitutul de cercetare Științifi
că și inginerie tehnologică pen
tru motoare, transformatoare și 
aparataj electric, arătind că a- 
cestea sini orientate în direcția 
modernizării produselor pentru 
centrale nucleare și a instalații

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHALACHE NICULESCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.

Documentele supuse dezba
terii Plenarei Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii si 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice si Sociale, ela
borate cu contribuția determi
nantă a secretarului . gene

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Asigurăm plenara că 
petroliștii vor face totul pentru 
traducerea in viată a sarcinilor 
subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistra
la cuvîntare rostită la recenta 
plenară a Comitetului Central 
al partidului, pentru îndeplini
rea exemplară a planului pe 
anul 1986 și pe întregul cincinal, 
a obiectivelor de o mare însem
nătate ce ne revin pentru dez
voltarea bazei energetice și de 
materii prime a țării, pentru 
înfăptuirea luminoaselor ho- 
târîri adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

lor pentru forajul de mare a- 
dincime, asimilării de produse 
noi in scopul reducerii impor
turilor și creșterii exportului. 
Pe această bază — a spus vor
bitorul — în primele cinci luni 
ale anului, oamenii muncii din 
întreprinderile centralei noastre 
au obținut o depășire a planu
lui producției marfă industrială 
de peste 247 milioane lei.

Trebuie să arătăm însă că in 
munca noastră s-au manifestat 
și unele lipsuri și neîmpliniri. 
Programele de detaliu elabora
te de conducerile colective din 
fiecare întreprindere, măsurile 
legate de pregătirea și derularea 
activității pe întregul an 1986. 
responsabilitățile fixate mem
brilor consiliilor oamenilor 
muncii creează condiții optime 
de înlăturare a acestor neajun
suri. Pe baza analizelor apro
fundate. au fost definitivate 
programele de modernizare, au
tomatizare și robotizare a pro
ceselor de producție, acțiune 
concretizată în măsuri care vi
zează creșterea calitativă a pro
ducției, utilizarea superioară a 
capacităților pe baza factorilor 
intensivi și creșterea mai ac
centuată a productivității mun
cii. Toate acestea vor asigura, 
în 1990, creșterea volumului 
producției de 2,1 ori față de 
1985. a gradului de valorificare, 
superioară a materialelor cu 24 
la sută, iar a productivității 
muncii cu 26.2 Ia sută. Conco
mitent se va ridica nivelul teh
nic și calitativ al tuturor pro
duselor noastre și va spori sub
stanțial exportul.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Centrala industrială de mașini 
și aparate electrice Craiova, a- 
sigur conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că sintem hotăriți să acțio
năm cu fermitate pentru trans
punerea in viață. în mod e- 
xemplar. a sarcinilor cuprinse 
în documentele supuse dezba
terii plenarei, pentru înfăptui
rea obiectivelor ce ne revin din 
hotărârile Congresului al XIII- 
lea al partidului, aducindu-ne 
astfel contribuția la continua 
înflorire a națiunii noastre, la 
progresul și prosperitatea scum
pei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. relevă cu 
deosebită pregnantă însemnăta
tea excepțională a orientărilor 
si tezelor ilustrului conducător 
al partidului si statului nostru, 
pentru asigurarea dezvoltării 
intensive si modernizării in 
continuare a economiei națio
nale. pe baza întăririi laturilor 
calitative ale producției si creș
terii accentuate a eficientei in 
toate domeniile de activitate.

Plenara noastră se desfășoa
ră intr-un moment in care în
tregul popor, strins unit în ju
rul partidului. al secretarului 
său general, iși canalizează 
eforturile și întreaga energie 
pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului, 
in acest an jubiliar în care se 
împlinesc 5 decenii de la pro
cesul luptătorilor comuniști si 
antifasciști de la Brașov, cind. 
cu deosebită forță, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut din 
nou dovada strălucită a calități
lor sale de revoluționar si mili
tant înflăcărat pentru binele si. 
fericirea, ponorului. Este pentru 
noi toți un fericit prilej de a 
omagia pe conducătorul mult 
iubit si stimat al partidului și 
tării, omul care, prin profunda 
să iubire fată de patrie, prin 
înalta responsabilitate fată de 
destinele poporului, dăruit cau
zei nobile a partidului nostru, 
a asigurat progresul necontenit 
si înflorirea României socia
liste.

Strălucita cuvîntare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a Comitetului 
Central al partidului, ampla 
sinteză a direcțiilor, căilor si 
modalităților de înfăptuire a 
sarcinilor actualei etape de 
dezvoltare a. patriei reprezintă 
pentru întregul nostru partid șl 
popor un mobilizator program 
de acțiune pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea, a Programu
lui pârtidului de înălțare libe
ră si demnă a României pe noi 
trepte de progres si civilizație.

Avem deosebita cinste si 
onoare să vă exprimăm, si cu 
acest prilej, cele mai fierbinți 
mulțumiri si întreaga recunoș
tință cu care vă înconju
răm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinul multilateral. permanent 
pe care-1 acordați organizației 
de partid a Capitalei, pentru in
dicațiile si ■ orientările, de o 
inestimabilă valoare, pe care 
ni le-ati dat si în cadrul ședin
ței de lucru cu membrii Birou
lui Comitetului, municipal de 
partid. Analiza întreprinsă de 
dumneavoastră, criticile adresa
te. direcțiile de acțiune repre
zintă pentru noi un bogat pro
gram de activitate în vederea 
perfecționării stilului si meto
delor noastre de muncă, a valo
rificării superioare a resurselor 
de care dispunem.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că. 
deși în primele cinci luni ale 
acestui an în întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești am obținut unele rezultate

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
CORNELIA ȘIPOȘ

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Permiteți-mi să exprim, in 
numele oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Textila" Arad, 
deplina adeziune față de docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei noastre, documente de 
mare însemnâtațe pentru înde
plinirea exemplară a prevede
rilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a tării in cincinalul 
1986—1990 — la finele căruia 
România va trece intr-o etapă 
nouă a dezvoltării sale. — asi
gură continuarea procesului de 
creștere intensivă a economiei 
naționale. în această perioadă, 
sarcini deosebit 'de: complexe și 
mobilizatoare revin și indus
triei ușoare. Sintem pregătiți 

pe linia înnoirii fabricației și 
modernizării produselor, n-am 
reușit totuși să realizăm unii 
indicatori de plan, principala 
cauză regăsindu-se în modul 
defectuos in care consiliul oa
menilor muncii s-a ocupat de 
organizarea, pregătirea și asigu
rarea condițiilor de desfășurare 
ritmică a producției. în stilui 
de muncă al unor cadre de con
ducere de la nivelul secțiilor și 
locurilor de muncă.

Am analizat recent neajunsu
rile din munca noastră în ca
drul organizației de partid și 
al consiliului oamenilor muncii 
și vă raportăm că sintem ferm 
hotăriți să recuperăm rămîneri- 
le în urmă. Vorbitorul a pre
zentat apoi măsurile întreprin
se pentru modernizarea tehno
logiilor și fluxurilor de fabrica
ție. pentru obținerea unei efi
ciente economice sporite, con
cretizată in scurtarea ciclurilor 
de fabricație cu 4—6 luni, in 
economisirea a peste 60 tone 
de metal pe an, în reducerea cu 
25 la sută a cheltuielilor pentru 
pregătirea de fabricație, în si
tuarea a 95 la sută din produse 
la nivel tehnic și calitativ mon
dial, iar 2—5 la sută dintre ele 
urmînd să depășească acest 
nivel.

Pe baza programelor de mo
dernizare elaborate de consiliul 
oamenilor muncii ne-am propus 
ca la finele acestui cincinal să 
ridicăm productivitatea muncii 
de 2.6 ori față de anul 1985, să 
reducem cheltuielile totale Ia 
1 000 lei producție-marfă cu 
96.7 lei. prin valorificarea su
perioară a metalului și dimi
nuarea consumurilor energetice 
și de combustibil.

Sintem ferm hotăriți să .acțio
năm cu. răspundere. in spirit 
revoluționar, muncitoresc pen
tru a transpune în fapte orien
tările și sarcinile date de dum
neavoastră la ședința de lucru 
cu membrii Biroului Comitetu
lui municipal de partid al Ca
pitalei, urmărind, cu deosebire, 
creșterea producției fizice, a 
productivității muncii, a calită
ții produselor și a exportului. 
Vă asigurăm că vom face totul 
păntru a putea raporta la finele 
anului îndeplinirea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan, 
corespunzător sarcinii date de 
dumneavoastră de a spori pro
ducția intr-un ritm de peste 12 
la sută și a contribui la reali
zarea pe Capitală a unui volum 
de producție de 185 milioane 
lei. ca răspuns muncitoresc la 
chemarea pe care ne-ați adre- 
saț-o de a tace din Capitala 
noastră un model de organizare, 
ordine și disciplină.

să răspundem tuturor exigente
lor și dispunem de ceea ce este 
necesar pentru înfăptuirea lor. 
Puternic însuflețiți de îndem
nurile dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, ne-am or
ganizat mai bine întreaga 
muncă, stabilind măsuri fer
me pentru încadrarea rigu
roasă în consumurile apro
bate. îndeosebi la energie, 
combustibil, materii prime și 
materiale, pentru desfășurarea 
în condițiile unei eficiente eco
nomice superioare a activității 
productive in toate secțiile, 
pentru respectarea disciplinei 
tehnologice. îndeplinirea ritAi- 
că și la toate sortimentele a 
planului. Ca urmare, in pri
mele cinci luni din ațest an am 
realizat sarcinile la export și 
am înregistrat o importantă de
pășire la ptoducția-marfă. S-au 
asimilat o serie de țesături noi. 
obținute din fire de mare fi
nețe. la care s-au aplicat fini-' 
sări superioare, ce conferă ar

ticolelor create un nivel calita
tiv ridicat.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
am acționat în spiritul indica
țiilor dumneavoastră pentru re
ducerea greutății țesăturilor pe 
metru pătrat, acordind o atenție 
deosebită promovării tehnolo
giilor noi, moderne.

Colectivul de oameni ai 
muncii din întreprinderea noas
tră iși concentrează efortu
rile in direcția îmbunătăți
rii fondului de marfă pre

export, prin rea- 
articole cu un

văzut pentru 
lizârea unor
grad de complexitate ridicat, 
astfel incit acestea să fie com
parabile cu cele mai bune pro
duse similare realizate pe plan 
mondial. Rezultate bune am ob
ținut și în ceea ce privește re
cuperarea și revalorificarea in 
circuitul productiv a materiale
lor refolosibile. O atenție deo
sebită este acordată, de aseme
nea. înfăptuirii programului de 
organizare și modernizare a 
proceselor de producție, asigu
rind folosirea judicioasă a uti
lajelor și instalațiilor din dota
re. extinderea policalificării 
personalului și poliservirii ma
șinilor in toate secțiile.

Permiteți-mi să folosesc și 
acest prilej pentru a vă mul
țumi călduros, mult stimate to
varășe secretar general, pentru 
sprijinul permanent acordat 
unității noastre, care beneficia
ză în actualul cincinal de un 
volum de investiții important, 
din care o bună parte este des
tinată pentru construcții-mon- 
taj, ceea ce va conduce la. mo
dernizarea completă a filaturii, 
la ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, la creș
terea competitivității lor pe 
piața mondială.

înfățișind națiunii coordona
tele fundamentale ale dezvoltă
rii țării in actualul cincinal

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE DICU

Mult stirpale și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Prevederile planului cincinal 
1986—1990, supus dezbaterii ple
narei noastre și cu care sînt in
tru totul de acord, ilustrează 
profundul realism al politicii 
partidului și se constituie într-o 
nouă și puternică expresie a 
consecvenței cti care strălucitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. militează 
pentru,, perfecționarea intregii 
activități economice și sociale., 
pentru promovarea in toate âo- 
meniile a unui spirit revolu
ționar Înnoitor, corespunzător 
înaltelor exigențe ale actualei 
etape de dezvoltare a societății 
noastre.

Prețioasele orientări și indi
cații pe care dumneavoas
tră, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. le-ați formu
lat in magistrala cuvîntare 
rostită la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, 
precum și cu prilejul recentei 
vizite de lucru efectuate, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in județul Ma
ramureș, constituie pentru toți 
oamenii muncii din Centrala 
minereurilor neferoase Baia 
Mare un amplu program de 
muncă ce ne însuflețește și ne 
mobilizează în vederea sporirii 
substanțiale a contribuției noas
tre la dezvoltarea bazei de ma
terii prim-1 a țării. Raportăm 
plenarei că pe primul semestru 
al acestui an preliminăm o de
pășire importantă a planului 
producției-marfă, ceea ce se va 
concretiza în livrarea în mod 
suplimentar economiei naționa
le a unor insemnate cantități de 

și în perspectivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sublimat 
cu putere, m magistrala cuvin- 
tare rostită ia Plenara Comite
tului Central al partidului, că 
în realizarea planurilor și pro
gramelor adoptate hotăritoare 
este acum mobilizarea forțelor 
și energiilor creatoare ale tutu
ror oamenilor muncii.

Vă incredihțăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu fermitate pen
tru îmbunătățirea continuă a 
activității consiliului oamenilor 
muncii, a adunărilor generale, 
pentru afirmarea susținută a 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii financiare, pentru 
imprimarea, la toate locurile de 
muncă, a unui spirit de înaltă 
răspundere și exigență, pentru 
exercitarea plenară a atribuți
ilor pe care le au oamenii mun
cii in calitate de proprietari, 
producători și beneficiari. Vom 
conferi — așa cum ne-ați cerut 
— întregii noastre activități o 
calitate nouă, superioară.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Ne reafirmăm adeziunea 
totală față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru și vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, de devotamentul nos
tru. de înalta considerație față 
de activitatea strălucită pe care 
o consacra ți cauzei păcii, des
tinderii. dezarmării. înțelegerii 
și cooperării între popoare, fău
ririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Ne angajăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom munci cu mai multă dă
ruire patriotică și exigentă re
voluționară, vom face totul pen
tru îndeplinirea integrală a sar
cinilor ce ne revin, atît pe acest 
an. cit și pe întregul cincinal, 
contribuind astfel la continua 
Înflorire a scumpei noastre 
patrii.

cupru, plumb, pirită și altele.
Pentru sporirea continua a 

producției, am luat din timp o 
serie de măsuri care asigură 
creșterea capacităților de ex
tracție și de preparare la între
prinderea minieră Baia Borșa, 
la minele Șuior, Baia Sprie și 
Turț. Ca urmare, pe ansamblul 
centralei, producția de minereu 
va crește pină la sfirșitul actua
lului cincinal cu 29.1 la sută 
față de 1985. în vederea asigu
rării acestor sporuri, vom inten
sifica cercetările geologice pen
tru descoperirea de noi rezerve 
exploatabile, vbm' ridica gradul 
de recuperare pinâ.ia nivelul de 
minereu industrial, stabilind noi 
tehnologii de exploatare speci
fice fiecărui zăcămint.

în continuare, vorbitorul a 
evidențiat rolul adunărilor ge
nerale, al consiliilor oamenilor 
muncii din exploatări și din ca
drul centralei, in stabilirea căi
lor de acțiune menite să ducă 
la mărirea randamentelor de ex
tracție. la imbunătâțirea cali
tății concentratelor, la creșterea 
eficienței intregii activități.

în lumina indicațiilor și orien
tărilor cuprinse în magistrala 
cuvîntare rostită de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la recenta 
plenară a Comitetului Central 
al partidului, vom intensifica 
acțiunile privind perfecționarea 
organizării producției și moder
nizarea proceselor tehnologice/ 
Prin traducerea in viață a mă
surilor din prima etapă am reu
șit să realizăm o producție- 
marfă cu 5.2 la. sută superioară 
celei prevăzute inițial in condi
țiile obținerii unor economii im
portante la energie electrică, 
combustibili. materia! feros, 
lțmn de mină etc. Am încheiat 
toate pregătirile pentru a trece 

la aplicarea măsurilor stabilite 
pentru etapa a Il-a, care va asi
gura depășirea considerabilă a 
planului producției-marfă. spo
rirea productivității muncii cu 
29 la sută față de prevederi, di
minuarea costurilor totale de 
producție.

Vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că. așa cum ne-ați indicat 
dumneavoastră cu prilejul vizi
tei in județul nostru, acționăm 
cu hotărire pentru creșterea mai 
accentuată a volumului de re
zerve geologice, perfecționarea 
tehnologiilor de extracție și de 
preparare în vederea obținerii 
unei substanțiale ridicări a gra

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN NIȚĂ

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

îngăduiți-mi ca, de la această 
înaltă tribună, să exprim oma
giul fierbinte și recunoștința 
profundă a oamenilor muncii, 
membri ai sindicatelor, față de 
secretarul general al partidului, 
marele erou intre eroii neamu
lui, genialul ctitor al României 
socialiste moderne, ilustră per
sonalitate a lumii contempora
ne, pentru activitatea sa neobo
sită. pătrunsă de fierbinte pa
triotism, de (înalt umanism și 
spirit revoluționar, pusă în 
slujba progresului continuu al 
patriei, a cauzei păcii și colabo
rării în lume.

Cu alese sentimente de res
pect și prețuire, aducem profun
de mulțumiri tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate de 
frunte a partidului și statului 
nostru, strălucit savant, pentru 
contribuția de mare însemnă
tate la elaborarea și traducerea 
in viață a programelor de dez
voltare economico-socială a tă
rii, la înflorirea științei, invă- 
țămintuiui și culturii românești.

Analiza profundă, riguros ști
ințifică, făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
Comitetului Central pune in 
evidență realizări și succese care 
dovedesc forța și vitalitatea eco
nomiei noastre naționale, capa
citatea și voința oamenilor mun
cii de a înfăptui neabă
tut hotărîrile Congresului al 
XlII-lea al partidului. Vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că, acționînd 
in lumina orientărilor și indica
țiilor dumneavoastră; desfășu
rării o Susținută activitate orga-’ 
riizătorică și politico-educativă 
pentru mobilizarea eforturilor 
oamenilor muncii la realizarea 
planului și a programelor supli
mentare pe 1986. Sindicatele 
participă la elaborarea progra
melor de organizare și moder
nizare a producției și la stabi
lirea măsurilor concrete de creș
tere a productivității muncii, 
de ridicare a nivelului tehnico- 
calitativ al produselor, de re
ducere a cheltuielilor, îndeosebi 
a celor materiale, de recupera
re și refolosire a tuturor re
surselor refolosibile.

Trebuie însă să recunoaștem 
că nu am făcut totul in această 
direcție, că există incă nume
roase întreprinderi care înregis
trează restanțe, au depășit con
sumurile. au fabricat produse 
de calitate necorespunzătoare, 
fapt ce evidențiază că nu toate 
sindicatele s-au implicat cu fer
mitate și răspundere in asigu
rarea unei pregătiri corespun-' 
zăto'are a forței de muncă, în 
ridicarea pregătirii profesionale 
a personalului muncitor, in în
tărirea ordinii și disciplinei.

Așa cum ați subliniat dum
neavoastră. mult stimate tova

dului de valorificare a minereu
rilor pe tot fluxul tehnologic și 
livrării către uzinele metalur
gice a unor concentrate cu un 
conținut de metal superior.

Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că minerii 
maramureșeni vor face totul 
pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe acest an și pe 
intregul cincinal, aducindu-și 
astfel contribuția la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea al parti
dului. care a deschis luminoase 
perspective de progres scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

rășe secretar general, la plenara 
Comitetului Central, avem da
toria și ne angajăm să acționăm 
cu fermitate pentru îmbunătă
țirea muncii organizatorice . si 
politico-ideologice, pentru de
terminarea unei adevărat» re
voluții in gindirea și conștiința 
oamenilor muncii, pentru ridica
rea capacității de înțelegere a 
acestora la nivelul marii com
plexități a sarcinilor actualei 
etape de dezvoltare economico- 
socială a patriei. Conștienți de 
lipsurile manifestate pină acum, 
vom acorda cea mai mare aten
ție promovării noului, stimulă
rii, creației tehnico-științifice de 
masă, in vederea găsirii celor 
mai corespunzătoare soluții de 
creștere a productivității mun
cii. prin introducerea largă a 
progresului tehnic, folosirea in
tegrală a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru si 
ridicarea nivelului calitativ al 
produselor! Un accent deosebit 
vom pune pe aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism 
economico-financiar, ale auto- 
conducerii muncitorești și auto
finanțării, a prevederilor legii 
retribuirii în acord global și 
direct.

Conștienți de marele rol al 
adunărilor generale, al consili
ilor oamenilor muncii ca forme 
concrete ale democrației mun
citorești, revoluționare a pro
prietarilor. producătorilor și be
neficiarilor avuției naționale, 
vom acorda cea mai mare aten
ție participării active a munci
torilor, tehnicienilor și ingineri
lor la elaborarea deciziilor și 
Înfăptuirea exemplară a acesto
ra, valorificînd cit mai deplin 
înțelepciunea colectivă, expe
riența valoroasă a celor care, 
de fapt, hotărăsc producția, ni
velul, ei cantitativ și calitativ i 
de competitivitate, eficienta în
tregii activități.

în actualul cincinal, așa cum 
se desprinde din documentele 
supuse dezbaterii noastre, ne-am 
propus obiective mărețe, in.su- 
flețitoare. Pentru înfăptuirea 
acestora, poporul nostru are 
nevoie de liniște, de pace. Sus
ținem cu hotărire demersurile 
și inițiativele Întreprinse de 
România, de președintele ei. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
acest an. declarat ..An Interna
țional al Păcii", pentru apăra
rea dreptului suprem al po
poarelor la viată, pentru dezar
mare și reducerea cheltuielilor 
militare, pentru soluționarea tu
turor conflictelor pe cale poli
tică. prin tratative.

Ne angajăm solemn în fața 
plenarei, a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că sindicalele, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, vor acționa cu triată 
fermitatea pentru mobilizarea 
maselor largi de oameni ai 
muncii la înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea. al partidului. pentru 
întărirea economică a patriei si 
creșterea bunăstării poporului.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
OLT: Toate forțele sînt concentrate acum 

la secerișul griului
Ca și la orz, în județul Olt. sece

rișul griului a început mai devreme 
decit ,în. alti .ani. în multe unități 
agricole, specialiștii, sondmd de două 
trei ori pe zi umiditatea, indică in
trarea combinelor in lanuri îndată 
ce aceasta scade la limita prevăzută. 
„Recoltarea orzului a constituit o 
repetiție pentru o și mai bună or
ganizare a muncii la stringerea. griu
lui — ne spune tovarășul Damian 
Muhteanu. secretar cu probleme a- 
grare al Comitetului județean Olt al 
P.O.R. Lucrările se desfășoară dife
rențiat. in funcție de starea lanuri
lor. incepind cu sudul și centrul ju
dețului. Acum, secerișul griului s-a 
extins in toate unitățile agricole. 
Pină marți, recolta a fost strinsă de 
pe 10 960 hectare. Producția se anun
ță foarte bună, deși de pe urma se
cetei din prima parte a anului griul 
a avu? mult de suferit. Cu aceeași 
răspundere se acționează la elibera
rea de paie a terenului și semănatul 
culturilor duble".

Din datele existente la direcția a- 
gricolă județeană rezultă că recolta
rea griului este avansată in unitățile 
agricole din consiliile agroindustria
le Ianca. Vișina. Rusănești. Vlădila. 
Izbiceni .și Dobrosloveni. Raidul în
treprins in unități agricole din con
siliul agroindustrial Vlădila â prile
juit constatarea că atît secerișul 
griului, cit și celelalte lucrări agri
cole de vară se desfășoară intens. 
„Acționăm energic pentru a îndeplini 
sarcina trasată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara C.C. al 
P.C.R. de a stringe in timp scurt și 
fără pierderi recolta de cereale pă- 
ioase — ne spune Florea Vpinea. or
ganizator de partid al consiliului a- 
groindiistrial. Concomitent, executăm 
și celelalte lucrări agricole de vară, 
astfel incit să Obținem recolte mari 
in acest an".

La cooperativa agricolă din comu

na Traiana. formația de recoltat se 
afla pe o solă de 125 hectare culti
vată cu griul din soiul „Doina". Cele 
14 combine lucrau grupate, două cite 
două. Ion Sfetcu, inginerul-șef al 
unității, ne relatează că suprafața a 
fost delimitată în parcele de cite 10 
hectare — norma zilnică pentru două 
combine. Combinerii iși iau în pri
mire suprafețele și răspund de cali
tatea lucrării, cîte doi pentru fiecaie 
solă. Grupurile se constituie liber, 
după afinități. „Eu m-am asociat eu 
Nicolae Vasiie — ne spune combi- 
nerul Vasiie Cremeneanu. Sintem 
in întrecere cu toți ceilalți, dar in 
special cu Dumitru Gavrila și Ion 
Dumitru. în cele trei zile de cind 
lucrăm din plin la secerișul griului, 
și unii, și alții am depășit zilnic nor
ma de 5 hectare, fără să fi primit 
observații cu privire la calitate, Cine 
va cișțiga întrecerea, voni vedea, 
întrucit din cele 700 hectare avem 
încă de strîns recolta de pe mai 
bine de 400 hectare". Maria Bogdan, 
șefa unei echipe de 20 cooperatori, 
ne mărturisește că și oamenii săi sini 
alături de combined, străduindu-se 
cu greu să afle spice in urma com
binelor. De lucru au efectiv numai 
la capete, la rectificat cu secera. 
Doi dintre cei trei economiști pre- 
zenți la recoltare însoțeau alterna
tiv mijloacele de transport la bază 
și reveneau in Ian întrucit fiecare 
cuplu de remorci efectua 5—6 curse 
zilnic. Pentru colectarea plevei,. ci- 
teva dintre remorcile tractate dă 
combine aveau pe jumătatea post"- 
ri.oară un fel de acoperiș din tablă 
perforată, ce reduce I i minimum ri
sipa. Acestea prezintă un avantaj 
evident față de remorcile sup'raînăl- 
țațe.cu plase din sîrmă. Cil privește 
baloții de paie, aceștia sînt trans
portați cu atelajele. Pe o suprafață 
de 80 hectare, recoltată cu o zi in 
urmă, se aflau 57 de atelaje, cele

mai multe din ele fiind folosite ’â 
eliberarea. de paie â terenului. Tot 
aici, două tractoare pregăteau solul 
cu discuri grele in vederea insă- 
mînțării culturilor duble. La coope
rativa . agricolă Stupina se încheia 
recoltarea unui lan.de 110 hectâie, 
cultivat cil gnu din soiul „LoVrin- 
34". Ioan Matei, președintele unită
ții. ne spune că lucrările se desfă
șoară in flux continuu, astfel incit a 
doua zi după seceriș se însămînțează 
culturi duble.

începind de luni, recoltarea griu

IAȘI: Combinele — dirijate operativ 

in lanurile coapte
în unitățile agricole din județul 

Iași se desfășoară intens recoltarea 
orzului. Combinele sint dirijate ope
rativ in lanurile coapte. ceea ce 
permite.să se realizeze ritmuri înal

lui se desfășoară cu aceeași inten
sitate și în unitățile din consiliile 
agroindustriale Găneasa. Valea Mare 
Dobrosloveni, Vlădila. Rusănești. Iz
biceni și Ianca. Lucrătorii ogoarelor 
sint hotăriți să încheie intr-un timp 
cit mai scurt stringerea recoltei de 
griu. să efectueze cu răspundere ce
lelalte lucrări din campania agricolă 
de vară.

Mihai GRIGOROSCUȚĂ
corespondentul „Scînteii" 

te de lucru. De altfel, pină. in seara 
zilei de 23 iunie orzul a fost strins 
de pe 4 000 hectare din cele 12 600 
hectare cultivate in județ. Lucrările 
sint mai avansate in unitățile agrico
le din consiliile agroindustriale Mo- 

vileni. Răducăneni, Holboca, Popri- 
cani, Vlădeni și altele.

începind de luni, se lucrează 
mai intens la seceriș: Ca atare, in 
această zi. pe ansamblul județului, 
recolta a fost strinsă de pe o supra
față de aproape 1 000 hectare. De ase
menea. au fost insămințate 1 950 hec
tare cu culturi duble. „Printr-o te
meinică organizare a muncii meca
nizatorilor și cooperatorilor urmărim 
să asigurăm un ritm de lucru înalt 
atît la secerișul orzului. cit și al 
griului — ne spune, inginerul Iulian 
Brinzarț. director adjunct cu produc
ția vegetală la direcția agricolă ju
dețeană. în acest scop toate cele 
1 300 fombine au fost scoase din 
timp in cimp. la marginea lanurilor. 
Unitățile agricole, au grijă de meca
nizatori. asigurindu-Ie mincare caldă 
la cimp. Pe terenurile eliberate de 
paie, tractoriștii fac arături și in- 
sămînțează culturi duble. Ne-am 
propus că pe ansamblul județului să 
realizăm in acest an 43 000 hectare 
cu asemenea culturi".

Măsura luată privind utilizarea 
combinelor dă bune . rezultate la 

cooperativa agricolă Lețcani. Pre
ședintele acestei unități. Mircea 
Drinceanu. făcea tocmai repartiția 
combinelor și calcula primele rezul
tate la stringerea recoltei. Rezulta
tele erau bune, intrucit celor 11 com
bine. cite are secția de mecanizare 
ce servește această cooperativă, 
le-au venit in ajutor alte 8 combi
ne de la secția S.M.A. a cooperativei 
agricole Podu. Iloaiei și 6 de la cea 
a cooperativei agricole Totoiești. Re
partizate operativ în lanurile cu orz 
ale fermei nr. 3 din satul Cogeasca, 
combinele, chiar în prima zi.au re
coltat orzul de pe 150 hectare din 
cele peste 250 cultivate in această 
fermă. Și la ferma nr. 2 de la Leț
cani s-a recoltat. în aceeași zi. orzul 
de pe 90 hectare. Am aflat că aceste' 
forte vor fi repartizate, jn continua- 
re. in funcție de coacerea orzului, pe 
toate cele 550 hectare cîte. a cultivat 
cooperativa agricolă respectivă. „Tot 
așa vom proceda și la recoltarea 
griului — ne spune președintele uni
tății. Ne-am propus să extindem 
culturile duble. Vom cultiva numai 
cu porumb pentru boabe 200 hectare 

in cadrul cooperativei noastre, pre
cum șl 400 hectare pentru asociația 
economică din comună".

Concomitent cu recoltarea cereale
lor păioase. in județul Iași se mun
cește cu răspundere și Ia întreține
rea culturilor. Așa se face că pină 
acum au fost executate cîte trei și 
chiar, patru prașile pe toate cele 
9 800 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr și 5 040 hectare cu floarea- 
soarelui. Este pe cale să se incheie 
praștia a treia și pe cele 70 000 hec
tare cu porumb, iar pe întinse su
prafețe. mai ales in consiliile agro
industriale Vlădeni. Răducăneni, 
Scinteia. Țibănești. Movileni, Podu 
Iloaiei și altele ,s-a efectuat și pra- 
șila a patra. Totodată, continuă strin
gerea trifolienelor și finețelor natu
rale. Trebuie arătat că. in unele uni
tăți agricole, cositul acestora este ră
mas in urmă. Această acțiune tre
buie mult impulsionată, astfel incit 
să se asigure cantități îndestulătoa
re de furaje necesare sectorului zoo
tehnic.

Manole CORCACK
corespondentul „Scinteii"

lan.de
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
Am fost mișcat de mesajul de felicitări pe care ati binevoit să mi-1 

transmiteți cu ocazia Zilei naționale a tării mele.
Mulțumindu-vă sincer, vă adresez, la rindul meu, cele mai bune urări 

pentru dumneavoastră și pentru poporul român.
Doresc să folosesc acest fericit prilej pentru a vă asigura de hotărirea 

noastră de a acționa in continuare pentru consolidarea excelentelor relații 
de prietenie și cooperare care există între țările noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte con- 
siderații.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PEREIRA 
Șl A TOVARĂȘEI CARLINA FORTES PEREIRA

Un eveniment major
in viața comuniștilor,

Cronica zilei

Așa după cum s-a anunțat, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului A- 
frican al Independenței din Capul 
Verde, președintele Republicii Capu
lui Verde, tovarășul Aristides Ma
ria Pereira, și tovarășa Carlina For
tes Pereira^ efectuează o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.

în cursul zilei de marți, inalții 
oaspeți s-au aflat în județul Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor exter-

ne, $J. .1 Olimpia Solomonescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La întreprinderea de tractoare 
Brașov, oaspeții au vizitat princi
palele secții de producție, luind cu
noștință de puternica dezvoltare a 
uzinei in ultimii’20 de ani. Au fost 
prezentate cele mai recente tipuri 
de tractoare create in întreprinde
re, care se disting printr-o linie mo
dernă. prin puteri și fiabilitate ri
dicate, .prin multifuncționalitatea 
lor.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Aristides Maria Pereira a felicitat 
călduros colectivul uzinei si a con
semnat în cartea de onoare Înalta 
apreciere pentru rezultatele obținu
te de constructorii de tractoare bra- 

.„șoveni.
A fost vizitată apoi întreprinde

rea agricolă de stat Prejmer, unde, 
de asemenea, oaspeții au apreciat 
realizările acestei puternice unități 
și au adresat felicitări harnicului 
colectiv de muncă de aici..

a popoarelor Iugoslaviei

Cu prilejul zilei onomastice a 
regelui Spaniei, Juan Carlos I, am
basadorul acestei țări la București, 
Nicolas Revenga, a oferit, marți, 
o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, oameni de artă 
și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră.

★
Marți s-au încheiat, la București, 

lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comitetului mixt de lucru româno- 
turc in domeniul energiei și resur
selor naturale.

La încheierea lucrărilor, conducă
torii celor două delegații au sem
nat protocolul sesiunii, care preve
de noi acțiuni și căi menite să con
ducă la lărgirea cooperării in ceea 
ce privește lucrările de prospecțiuni 
și extracție a țițeiului, gazelor na
turale și unor minereuri, prelu
crării țițeiului și construcției de cen
trale hidro și termoelectrice. ,

-ir
La Ambasada R.P.D. Coreene din 

București a avut loc, marți, o con
ferință de presă organizată cu pri
lejul „Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean".

Ambasadorul Zo lang Guk a re
levat aspecte semnificative ale luptei 
poporului coreean pentru apărarea 
patriei, a cuceririlor revoluționare, 
a dreptului său sacru de a-și făuri

destinele potrivit propriilor idealuri. 
Au fost subliniate eforturile perse
verente ale R.P.D. Coreene în 've
derea unificării pașnice și democra
tice a țării, corespunzător năzuin
țelor supreme ale poporului coreean.

Evocînd relațiile de prietenie sta
tornicite între România și R.P.D. Co
reeană, vorbitorul a evidențiat im
portanța deosebită a intilnirilor și 
convorbirilor româno-coreene la cel 
mai. înalt nivel, care au deschis noi 
perspective colaborării bilaterale pe 
multiple planuri, in folosul celor 
două țâri și popoare, al cauzei păcii 
și socialismului. El a exprimat gra
titudinea față de țara noastră pentru 
sprijinul consecvent acordat luptai 
drepte a poporului coreean consa
crate înfăptuirii dezideratului de 
reunificare pașnică a patriei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Mozambic, marți 
după-amiază, a avut loc in Capita
lă o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte ale activității desfășurate de 
poporul mozambican pe calea dez
voltării economice și sociale a par 
triei sale.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public.

(Agerpres)

In județul Timiș s-a încheiat 
recoltarea orzului

Oamenii muncii din agricultura 
județului Timiș au raportat, marți, 
încheierea recoltării orzului pe în
treaga suprafață cultivată și înde
plinirea integrală a obligațiilor, con
tractuale la fondul de stat. Lucră
torii ogoarelor timișene acționează 
în prezent cu forțe sporite la elibe
rarea terenului de producția secun
dară și însămințarea culturilor duble, 
conform programului, prioritate 
acordindu-se porumbului pentru boa
be și legumelor.

De asemenea, se fac ultimele pre
gătiri pentru secerișul griului și se 
lucrează in ritm susținut la întreți
nerea culturilor prășitoare, la recol
tarea legumelor și fructelor; strînsul 
și depozitatul furajelor.

(Agerpres)

vremea

industria județului Vaslui a îndeplinit planul 
pe primul semestru ai anului

Oamenii muncii 
dețului Vaslui au 
nirea la 24 iunie a

dih industria ju- 
raportat îndepli- 
sarcinilor de phn 

pe primul semestru al anului. Ca
urmare, industria vasluiana va rea
liza suplimentar, pină la sfirșitul 
lunii iunie, o producție-marfă in
dustrială estimată la peste 250 mi
lioane lei, in exclusivitate' pe seama 
creșterii productivității muncii.

în telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, de către Comitetul 
județean Vaslui aj P.C.R.. oamenii . 
muticii din industria județului . se

angajează să nu-și precupețească 
eforturile pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, a obiec
tivelor Congresului al XIII-Iea al 
partidului.

(Agerpres)

Institutul de meteorologie ș! hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 iunie, ora 21 — 28 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi răcoroa
să, iar cerul schimbător. Vor dădea 
ploi locale sub formă de averse, în 
prima parte a intervalului, îndeosebi 
dupâ-amiaza, în cea'mai mare parte a 
țării. Apoi ploile vor deveni izolate. 
La munte, la peste 1 800 metri altitu
dine, trecător, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapovițfl șl ninsoare. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime'vor fi cuprinse 
între 4 și 14 gratie,. mai scăzute în 
depresiuni, iar cele maxime intre 17 și 
27 grade, mai ridicate in vest. In Bucu
rești : vreme răcoroasă, cu . cerul 
schimbător. Va plotia sub formă de 
aversă, tn prima parte a intervalului. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
10 și 13 grade, iar maximele între 24 
și 27 grade.
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SĂLAJ : Cărbune 
peste prevederi

Acțibnînd cu energii sporite,
spiritul indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului, minerii de la întreprinderea 
„Sălajul" Sărmășag au înregistrat 
succese de seamă la extracția ele 
cărbune. Prin realizarea in avans 
a unor lucrări de deșcopertare in 
cariere, prin mai buna întreținere 
și exploatare a utilajelor din sub
teran și la suprafață, de la incepu- 
tUI .anului și pînă in prezent, mi
nerii de aici au-extras, peste pre
vederile de plan, aproape 19.000 
tone cărbune net. (Eugen Tegias).

MUREȘ : Din resurse 
locale — produse de largă 

utilitate
Prin Îndeplinirea ritmică a pro

gramelor speciale adoptate, secto
rul Industriei mici din județul 
Mureș a cunoscut o dezvoltare sus
ținută. Cele 700 unități eu activi
tate industrială s-au orientat, cu 
precădere, spre valorificarea supe
rioară a resurselor locale, intre care 
produsele de balastieră, rogozul, 
cioburile din sticlă, resturile de ta
blă și cele textile, precum și a unei 
largi game de materiale «folosi
bile. Ca urmare, se realizează, in 
prezent, peste 100 de produse noi, 
de la ceramica artizanală și uti
litară Ia coșuri, piese de mic mo
bilier si împletituri, în aproape 
1 000 de tipodimensiuni. solicitate 
atît in țară, .cit și la export. Da 
remarcat că. tn perioada care a 
trecut din acest an. producția rea
lizată de mureșeni din resurse 
cale și materiale recuperabile 
ridică la oește • 100 milioane
(Gheorghe Giurgiu).

lo
se 
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COMĂNEȘTI : Prinde 
contur noul centru civic

marfă și călători constituie o preo
cupare permanentă a. colectivului 
de muncă. Printre ceie mai noi 
produse asimilate in fabricație se 
evidențiază, prin complexitate și 
parametrii tehnico-funcționali. va
gonul platformă agabaritic pe 8 
osii, destinat Combinatului side
rurgic din Galați. Cu acest vagon 
se pot transporta 80 tone-tablă de 
mari dimensiuni, tn fapt. nouj. pro
dus constituie o premieră, fiind un 
vagoh-platformă cu basculare prin 
acționare eiectrohidraulicâ. Este de 
menționat, de asemenea, și vagonul 
multifuncțional destinat exportului.
(Tristan Mihuța).

MONEASA : Complex 
sanatoria! pentru țăranii 

cooperatori
în stațiunea Moneasa. din jude

țul Arad, a fost dat în folosință un 
nou și modern complex sanatoria!, 
aparțirjind Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție.' Situat, intr-o zonă pitorească, 
acest nou complex dispune de o 
modernă bază de tratament șl de 
un bazin acoperit. Este destinat re
facerii capacității de muncă a 
membrilor cooperatori din întreaga 
țară și are o capacitate de cazare 
de peste 200 locuri pe serie. (Tris
tan Mihuța).

I.a graniță, acolo unde 
începe pămintul patriei, 
nu exista nici zi și nici 
noapte pentru santinelele 
de hotar, ci o permanen
tă stare de veghe, inimi 
fierbinți care bat lingi 
inima cea mare a țării, 
împreună cu ea. in ritmu
rile noi ale acestei epoci 
de lumină pe care o nu
mim. in semn de înalt 
respect și aleasă 
țuire pentru ctitorul 
făuritorul României 
de me de 
NICOLAE
Toți cei care ostășește în
făptuiesc și aici, la mar
gine de țară, ca pretutin
deni in România socia
listă. politica partidului, 
sarcinile trasate de Con
gresul al Xlll-lea. de 
documentele convocării- 
bilanț a activului de bază 
de comandă și de partid 
din armată. prevedei He 
Directivei comandantului 
suprem, aduc, de ziua 
armei tor, prinos de recu
noștință. de gînd și fap- 
tă, raport de remarca
bile succese, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul nostru iubit.

De-a lungul bornelor, 
din pichet tn pichet, din 
patrulă in patrulă și din 
contingent in contingent, 
răzbate, ștafetă a unei 
iubiri ce vine din , stră
moși, datoria și răspunde
rea grănicerilor de a sta 

■ neclintiți de strajă la ho
tare. împreună cu oame
nii localităților de fron
tiera. $i dacă unitatea in 
care muncește ofițerul 
Ion Săracu intimpină ziua 
armei cu rezultate foarte 
bune in îndeplinirea mi
siunilor. la inspecție; la 
toate categoriile de pre
găti:?, onorindu-și anga
jamentele asumate, este 
și aceasta o dovadă a de
votamentului și nețărmu
ritei 
nicerii de aici 
hotarele pămintului 
tru strămoșesc, 
intre succesele < 
unități, rezultat 
știinciozității cu i 
tușii din această 
țârii își îndeplinesc 
siunile de zi cu zi. al 
perseverenței .și temeini
ciei cu care iși perfecțio
nează pregătirea de luptă 
și politică, deprinderile și 
calitățile grănicerești, Iși 
poartă pașii cu mindrie 
pe potecile de patrulare 
ce trec pe lingă obiective 
social-economice. ridicate 
sub ochii lor 5i nici, la 
margine de tară, ca pre
tutindeni in .România, cti
torii al" acestei mire'e 
evo'i. Orașul dintre vii, 
unde se află res-dinta 
unității, si-a schimbat 
comnlet în fățișare,a ;h ul
timele două (lecanii. de- 

^^venincl un puternic cen-

tru industrial-agrar, iar 
comunele cuprinse in sec
torul de pază. angajate 
plenar in înfăptuirea noii 
revoluții agrare, iși ridi
că maiestuos construcțiile 
moderne, originalele sis
teme de hidroameliorații, 
obiective realizate 
eforturile locuitorilor

harnice ale poporului, ur- 
mind neabătut îndemnu
rile partidului, au ridicat 
mărețe opere ale con
strucției socialiste, ma
gistrale noi ale viitorului 
patriei. De aceea, ostașul 
grănicer — fie că se nu
mește Victor Manea, 
munist,

«zi. EPOCA 
CEAUSESCU.

co-
dintr-ovenit

iubiri cu care yrâ- 
străjuiesc 

nos- 
Succese 

celorlalte 
al con
cave os- 

parte a

cestor străvechi așezări 
românești.

Intr-o altă parte a tă
rii, acolo unde fluviul iși 
domolește unda in nemăr
ginirea clmpiei, grănicerii 
din subordin ea ofițerului 
Alexandru Vierescu. os
tași ai unei unități cure 
deține de mai multi ani 
titlul de frunte, iși inge- 
măneazâ patrularea cu 
sentimentele tonice pe 
care le trăiesc in vecină
tatea verticalelor șantie
rului naval care și-a spo
rit de citeva ori capaci
tatea în ultimele decenii, 
a obiectivelor industriale 
și agrare care au meta- 
mor'ozat ținutul de lingi 
malul fluviului, altădată 
plin de mlaștini si bălă
rii, supus revărsărilor și 
inundațiilor.

De la Horodiște la Zim- 
ntcea, de la Beba Veche 
la Mangalia, peste tot. in 
oricare punct, miinile

mare uzină bucureșteană, 
soldat Tudorel Carp, unul 
din cei unsprezece copii 
ai unei familii moldove
ne, soldat Dumitru Go- 
leanu, soldat Gheorghe 
Rusu — are ce 
umăr lingă umăr 
mă lingă inimă cu 
nil localităților de 
tleră, cu întregul 
popor, potrivit 
piilor doctrinei 
naționale.

Pe 22 iunie s-a 
iat cea de a opta 
ștafetei-album 
de grăniceri, de strajă pa
triei", amplă acțiune or
ganizată in comun de Con
siliul Național al Organi
zației Pionierilor și Co
mandamentul Trupelor de 
Grăniceri. Aproape o sută 

,de mii de pionieri, tineri 
din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea 
patriei, luptători din găr
zile patriotice, membri ai

apăra, 
și iui- 
oame- 
fron- 

nostru 
princi- 

militare

inche- 
ediție a 
„Alături

grupelor de sprijin, ca
dre didactice, oameni ai 
muncii și, bineînțeles, 
ostași grăniceri au partici
pat la manifestările cuie 
au avut loc cu acest pri
lej. Toți cel care locuiesc, 
trăiesc și muncesc in a- 
propierea frontierei, gră
niceri fără uniformă, sint 
gata oricind să apere, 
alături de ostași, de în
tregul nostru popor, liber
tatea și independenta 
României. Așa cum au 
făcut-o și atunci cind se 
numeau „mărginași“ sau 
„potecași“ și purtau, ală
turi de unealta de mun
că, arma cu care vegheau 
și apărau hotarul.

O mare parte din ca
drele trupelor de grăni
ceri fac parte din organe
le locale de partid și de 
stai, participă activ la 
viața social-economică din 
localitățile de frontieră, 
dovada vie a comuniunii, 
de suflet și simțire, de în
datoriri și răspunderi, 
care face din oamenii gra
niței un scut de fier. Nu 
intim plător căpitanul de 
rangul I Mircea Tupan 
ne spunea deunăzi : ..Vin 
la marina grănicerească 
dintr-o unitate de vină- 
toare de submarine. Deși 
port in suflet nostalgia 
acelor ani cind săgetam 
marea la bordul, puterni
celor nave de luptă fabri
cate de industria noastră 
de apărare, nu regret, ba 
chiar îmi iubesc foarte 
muit noua mea condiție, 
noua mea misiune. $i 
aici, la bordul unor nave 
grănicerești rapide și mo
derne. Construite de in
dustria românească, stră
juiesc, împreună cu în
tregul colectiv al unită
ții, apele fluviului, Cind 
dăm binețe oamenilor 
muncii din porturi, de 
pe șantiere, de pe navele 
cu care colaborăm ștrins. 
știm, de fapt, că alcătuim 
o mare si puternică fa
milie, o singură voință, 
aici, lingă linia de hotar".

Inimi lingă inima cea 
mare a țării, ostași aflati 
in permanentă veghe, 
briul viu al țârii, cum au 
fost denumiți, cindva, gră
nicerii de ziua armei 
lor, aduc fierbinte oma
giu comandantului nos
tru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, parti
dului și poporului, anga- 
jîndu-se să cucerească noi 
trepte calitative in pregă
tirea lor de luptă și poli
tică. in indevlinirea mi
siunilor, să fie mereu ne
clintiți. stilpi de granit 
la marginea pămintului 
străbun.

Locoten.ent-colonel
Gh. VĂDUVA

Foto: Petre Corobae

t

La Comănesti. orașul minerilor 
de pe,valea Trotușului. prinde con
tur noul centru civic. Din cele peste 
2 500 de apartamente, cite va nu
măra in final acest ansamblu de 
locuințe, circa 1 600 au fost date 
oină, acum in folosință oamenilor 
muncii. în ultima vreme au fost 
construite aici o scoală cu 16 săli 
de clasă, crese. grădinițe, spatii co
merciale si de servire a populației. 
De asemenea, au fost executate di
ferite alte lucrări edilitare, de larg 
interes cetățenesc. (Gheorghe 
Baltă).

DEVA : Acțiuni 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
în aceste zile, ne cel mai nou si 

mai frumos, bulevard — „Decebal" 
— se lucrează la finisarea a incă 5 
noi blocuri de locuințe. in care 
elementele tradiționale se Îmbină 
{prjei'.,. -cn« linia» arhitectonică, 
derhs. ..petătenir din muiWcto-i’j. U.i' 
aduc și ei o prețioasă , contribuție la 
buna gQsnod&rire a localității. Peste 
39 000 de-locuitori ai municipiului 
au participat în acest ah la înfru
musețarea străzilor si -oarourilor. Ei 
au curățat si amenaiat oesle 60 
hectare spatii si zone verzi, au 
plantat mii de arbori si, arbuști 
ornamentali, sute de mii de flori. 
Valoarea totală a lucrărilor efec
tuate prin muncă patriotică depă
șește 50 milioane lei. (Sabin Cerbu).

CURTEA DE ARGEȘ :
Produse noi 

cu consumuri reduse
Colectivul întreprinderii Electro- 

argeș din Curtea de Argeș, angajat 
ferm pe linia innoirii și moderni
zării tehnologiilor, a introdus in 
fabricație noi produse de înălță 
tehnicitate. Peste 90 la sută din 
produsele unității sint înnoite și 
modernizate, realizindu-se acum 
cu un consum redus de energie 
electrică, materii prime și mate
riale. (Gheorghe Cirstea).

a

ARAD : Vagoane 
cu performanțe tehnico- 

funcționale superioare
La întreprinderea de vagoane din 

Arad, asimilarea în fabricație a 
unor noi tipuri de vagoane pentru

VRANCEA : Economii 
de materii prime 

și energie electrică
Pentru folosirea rațională si eco

nomisirea materiilor orime. com
bustibilului si energiei electrice, la 
secția de produse ceramice Odo- 
besti a întreprinderii de materiale 
de construcții Vrancea au fast 
aplicate măsuri care s-au dovedit 
de mare eficientă in producție. 
Schimbarea sistemului de alimen
tare cu areilă la Drenarare. de 
exemplu, a condus la însemnate 
economii de energie electrică, ore- 
cum și la creșterea productivității 
muncii. La .fabricarea blocurilor cu 
agregate ușoare se economisesc 
anual circa 900 tone de granulit, 
care se transporta de la distante 
mari. Tot aici, sint economisite 
anual aproape l 200 tone de năcurâ, 
in urma eliminării acestui combus
tibil orin înglobarea in masa dc 
argilă a slamului de cărbune care, 
orin autoaprindere. asigură arderea 
cărămizilor. Ba. mai mult, căldura 
din cuptoare este anoi recuperată si 
folosită la uscarea cărămizilor. 
(Dan Drăgulescu).

Belgradul a îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Pe edificiile publice, 
ca și pe principalele artere au fost 
arborate drapelele de partid și de 
stat, in cinstea marelui eveniment 
din viața comuniștilor iugoslavi, a 
tuturor oamenilor muncii din tara 
vecină și prietenă : deschiderea 
lucrărilor celui de-al XIII-Iea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

în marea și moderna 
greselor de la centrul 
Belgrad se vor reuni, 
astăzi, cei peste 1 500 ... ___
reprezentind aproape 2,2 milioane 
membri de partid, pentru a face 
bilanțul rezultatelor obținute în 
perioada care a trecut de la pre
cedentul congres in toate domeni
ile de activitate și pentru a trasa 
direcțiile de dezvoltare în viitor.

Marele forum al comuniștilor 
iugoslavi a fost precedat de o 
amplă activitate politică. Tn cadrul 
organizațiilor de partid din între- 
prin'deri și instituții publice, din 
combinatele 
groindus triale 
institute de 
vățămint, în 
donările publice 
din orașele și sa
tele de pe tot cu
prinsul țării, oa- — 
menii muncii.
popoarele iugoslave au dezbă
tut și aprobat liniile directoare ale 
politicii interne și externe promo
vate de Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia. Cu puțin timp în urmă 
s-au încheiat congresele Uniunii 
Comuniștilor din republici și con
ferințele din cele două provincii 
autonome — prilejuri de-a trece in 
revistă și analiza cu răspundere 
realizările din industrie și agricul
tură. rezultatele obținute pe plan 
social. în dezvoltarea științei si 
culturii. în făurirea unei vieți noi. 
Această activitate laborioasă a fost 
străbătută, ca un fir roșu, de în
crederea deplină a popoarelor iu
goslave în U.C.I.. de convingerea 
lor fermă că cel de-al XIII-Iea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia va asigura creșterea 
rolului său în întreaga activitate 
economjcă. socială și politică.

..In pregătirea documentelor pen
tru conjgres — a declarat tovarășul 
Vidoie Jarkovici. președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I. — Comite
tul Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și-a îndreptat aten
ția spre trei obiective : impulsio
narea și accelerarea dezvoltării 
autoconducerii socialiste : intensi
ficarea activității in direcția con
solidării unității comunității iu
goslave și a U.C.I. : trecerea la 
dezvoltarea economică intensivă. 
Pentru a atinge aceste obiective. 
U.C.I. trebuie să procedeze la o 
serie de schimbări. să fie intr-o 
mai mare măsură . organizația cla
sei muncitoare și a oamenilor mun
cii, să exprime interesele și opini
ile lor. să-și democratizeze relați
ile interng. .concomitent cu pnnso- 
bdare.i. unității dc baza, principiu- 
îui centralismului democratic".

încrederea comuniștilor, a po
poarelor iugoslave in U.C.I.. in ca
pacitatea sa de a da un nou impuls 
edificării societății socialiste se 
concretizează in aceste zile și în 
multitudinea faptelor de muncă in 
intimpinarea marelui forum comu
nist. despre care informează pos
turile de radio și televiziune. în
treaga presă iugoslavă. Sute de 
colective de pe tot cuprinsul țării 
— din munții abrupti ai Muntene- 
grului. pină pe plaiurile Serbiei și 
Voivodinei. din pitoreasca Dalma- 
ție pînă pe dealurile de smarald 
ale Macedoniei. din Croația, din 

^Slovenia, din Bosnia 'și Herțege-

x

sală a con- 
..Sava" din 
incepind de 
de delegați

Azi,

Administrația de stat Loto*Pronosport informează :
Duminică 29 iunie va avea loc o 

nouă tragere excepțională Loto, 
care se anunță, ca de obicei, deo
sebit de interesantă, fiind un prilej 
de numeroase satisfacții pentru 
toți participantii. Formula tehnică, 
ușor de însușit. se caracterizează 
prin multitudinea numerelor extra
se (in total 66), in cadrul a 7 ex
trageri grupate in două faze. Un

interes deosebit stirnește și evan
taiul celor 13 categorii de cîștiguri. 
ccnstind in autoturisme „Dacia 
1 300". excursii peste hotare și im
portante sume de bani. Acest gen 
de tragere, s-a impus in ultimul 
timp prin largul său ecou în rindul 
participanților. Biletele au fost 
puse în vînzare. ultima zi de par
ticipare fiind sîmbătă, 28 iunie.

cinema
• Șapte băieți șî o ștrengăriți
FEROVIAR (50 51 40> — 9; 11..............
13,45; 18; 20, FLAMURA " 
9: 11: 13,15; 15.30: 17,43;
• întunecare : VOLGA
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18: 
RAL (83 50 13) - 9; 11,15, 
18; 20.15
• Noi cei din linia întîi : ARTA 
(213186) — 9; 12: 15; 18,30, PACEA 
(71 30 85) - 15; 18,30
• Furtună în 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,
(14 74 16) ■
17,45; 20
• Bătălia de pe Neretva : CAPITOL
(16 29 17) - " .............
• Du-te și
(15 61 10) —
• Legenda
(16 23 79) -
• Program
DOINA (16 33 38)
• Fierarul curajos : DOINA (16 35 38) 
~ 15; 17
• Favoritul numărul 13 : DOINA 
(16 35 30) — 19
• Misterul statuii de aur : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

5; 13,30; 
(85 77 12) — 
20
(79 71 26) -

20, CULTU- 
13,30; 15,45;

aplauze : LUMINA 
9; 11; .13,15; 15,30;

9: 12; 15.30: 19 
vezi : TIMPURI 
9: 12; 16; 19

dragostei : VICTORIA 
9: 12; 15; 18,30

de desene animate :
9; 11; 13

NOI

18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11;
13; 15,15; 17.30: 19.30
• Șatra : DACIA (50 33 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; 11; 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) — 13; 17,15;
19,30
• Raidul vărgat: MIORIȚA (14 27 14)
- 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL (15 37 67) — 9; 15; 18,45
O Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15)
- 9.30; 11.30; 13,45: 1G: .................
• Al patrulea gard, lingă 
der : FLACĂRA (20 33 40) —
19,30
O Love story pe ring
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
20,15
Q Prăpastia iubirii : COTROCENI 
(49 48 48) - 13: 17.15; 19.30
• Medalion Steve McQueen : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14,13; 17; 
19,30
• Drumul spre Rio : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20
• Un comando pentru apa grea : 
FAVORIT (45 31 70) - 9; 12: 16: 19, 
MELODIA (11 13 49) - 9; 12; 15; 18,30
• Despărțire temporară : FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30; 19

18,15; 20.15 
debarca- 
15; 17,15;

: SCALA 
15.45; 18;

a-
și 

în- 
a- CORESPONDENȚĂ

DIN BELGRAD

vina, au ținut să salute congresul 
U.C.I. cu rezultate de seamă în 
activitatea lor. Sint deosebit de 
semnificative rapoartele de muncă 
transmise de colectivul întreprin
derii „I.M.T." din Belgrad, care a 
realizat o nouă familie de trac
toare. . de muncitorii complexelor 
siderurgice din Zenita și Smedere- 
vo, ai Fabricii de cauciuc din Zre- 
nianin, ai întreprinderii de pro.duse 
farmaceutice și chimice „Pliva" din 
Zagreb, de constructorii centralei 
hidroelectrice de la Dubrava, de 
pe riul Drava. Totodată, au anunțat 
însemnate depășiri de plan pe pri
mele cinci luni ale anului fabrica 
de aluminiu din Titograd, exploa
tările carbonifere Kolubara. Koso
vo și Velenie. complexul de apara
tură electronică din Niș. Fabrica de 
transformatoare din Mladcnovat.

în aceiași timp, așa cum sub
liniază presa iugoslavă și cum s-a 
arătat la conferința de presă ținută 
luni la amiază la sediul Adunării 
Federale, comuniștii, oamenii mun

cii iugoslavi au 
analizat cu răs
pundere dificul
tățile întâmpina
te in ultimii 
neimnlinirile 
activitatea 
sugerîndu-se
meroase soluții 
ducă la inlătu- 

negative. în 
arată revis- 

s-a evidențiat 
au constituit pe- 
compiexă în dez- 

a comunității și

ani, 
din 
lor, 
nu-

susceptibile să 
rarea fenomenelor 
acest context 
ta „Komunist" 
că „ultimii ani 
rioada cea mai 
voltarea U.C.I.. 
societății iugoslave. U.C.I. — con
tinuă «Komunist» — a inițiat un 
proces de angajare intensivă a 
clasei muncitoare, a tuturor cetă
țenilor în direcția lichidării difi
cultăților ivite ca urmare a crizei 
economice mondiale și creării 
condițiilor pentru o dezvoltare ma
terială stabilă, pentru dezvoltarea 
pe mai departe a autoconducerii. 
pentru creșterea rolului oamenilor 
muncii in adoptarea deciziilor, pen
tru consolidarea Iugoslaviei ca o 
comunitate a popoarelor și națio
nalităților cu drepturi egale. Iar 
congresul U.C.I. trebuie să contri
buie la consolidarea conștiinței 
faptului că problemele dificile care 
ne stau în față nu le putem solu
ționa decit printr-o angajare spo
rită. prin muncă mai bună".

La congresul U.C.I. urmează să 
fie dezbătute și aprobate docu
mentele privind activitatea U.C.I., 
precum și o serie de rezoluții re
feritoare la : sarcinile Uniunii Co
muniștilor in lupîa pentru dezvol
tarea relațiilor socialiste de auto- 
conducere și a sistemului politic ; 
pregătirea U.C.I. pentru înfăptui
rea rolului conducător in cadrul 
sistemului politic de autoconduce- 
re socialistă: relațiile internaționa
le și activitatea de politică exter
nă a R.S.F.I. și U.C.I. ; sarcinile in 
direcția, creșlerii- eficientei învâță- 
mintului și educației socialiste ; 
sarcinile comuniștilor in domeniul 
înfăptuirii rolului tinerei genera
ții in societate ; sarcinile comu
niștilor in dezvoltarea economică 
și șțiințifico-tehnicâ a țării etc.

Prin aria largă a problemelor 
abordate, prin hotăririle ce le va 
adopta, vizînd continua dezvoltare 
a operei de construcție socialistă, 
prin analiza și concluziile ce se vor 
impune, referitor la principalele 
procese și tendințe de ne arena 
mondială. Congresul al XIII-Iea a) 
U.C.I. se inscrie ca un eveniment 
de însemnătate majoră in viata 
popoarelor iugoslave.

Nicolae PLOPEANU

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL
finala Cupei României
genericul „Daciadei", pe sta- 
„23 August" din Capitală se va

de acel 
cu Bel- 
spaniol.

Sub 
dionul 
disputa-astăzi finala „Cupei Româ
niei" la fotbal intre echipele bucu- 
reștene Steaua și Dinamo.

Partida va începe . la ora 18.00. 
în deschidere este programată 

finala campionatului republican de 
juniori, in care se vor intilni forma
țiile Dinamo și Sportul Studențesc.

Campionatul mondial
• înaintea semifinalelor Campio

natului mondial. în clasamentul 
golgheterilor conduce englezul Gary 
Lineker, cu 6 goluri înscrise, urmat 
de Emilio Butragueno (Spania), 
Careca (Brazilia) — cu cite 5 goluri, 
Preben Elkjaer-Larsen (Danemarca), 
Sandro Altobelli (Italia) și Igor Be
lanov (U.R.S.S.) — cu cîte 4 goluri. 
De remarcat că toți acești jucători 
fac. parte din echipe eliminate.

• Ambele semifinale vor avea o 
Încărcătură aparte, datorită antece
dentelor. In primul rind. meciul 
Franța — R.F. Germania este aștep
tat ca o veritabilă revanșă de către 
francezi, eliminați în același stadiu 
al competiției cu 4 ani in urmă. .în 
Spania, de adversarii actuali, iar

• Dragoste de copil : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Revolta nurorilor : POPULAR
(35 15 17) — 14
• Gară pentru doi : POPULAR
(35 15 17) — 16; 19

atr
• Teatrul Național (sala mică. 
14 71 71) ; Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi (A)
— 19,30
• Opera Română (13 18 57) : Tosca
— 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul ,,C I. Nottara" (sala stu
dio. 59 31 03) : Craii de Curtea Veche
— 19
• Teatrul satirie-muzical ,,C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : „Sta
ție la ...estradă" — Estrada l.T.B. — 
18,30
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria. 13 23 77) : Ileana Sînzlana — 15; 
(sala Cosmonauților. 11 12 04) : Trei 
iezi cucuiezi — 13; 15
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18

argentinienii își amintesc 
0—1 din partida inaugurală, 
gia, de la ..El Mundialul”

întilnirea Franța — R.F. Germania
se va disputa la ora prinzului pe 
stadionul „Jaliseo** din Guadalajara, 
iar partida Argentina — Belgia va 
avea loc, la ora 16.00 (ora locală), ne 
arena „Azteca** din Ciudad de 
Mexico.

• Antrenorul selecționatei de fot
bal a Braziliei. Tele Santana, 
anunțat că renunță la funcția de, di
rector tehnic după eliminarea echi
pei sale in sferturile de finală dd 
către formația Franței.

..Ratez pentru a doua oară califi
carea în semifinală, așa incit cred că 
cel mai bun lucru este să mă retrag" 
a spus Santana.

a

• întrebat despre pcnaltiul ratat 
în meciul cu echipa Franței, la de
partajarea prin lovitifri de la 11 m, 
atacantul brazilian Zico a răspuns ; 
„Nu eu am ratat penaltiul, ci Bats 
l-a apărat. Ar fi nedrept să dimi
nuăm meritele portarului francez, 
care dealtfel a apărat și lovitura 
executată de coechipierul meu So- 
crates“.

• Ziariștii au constatat că in par
tidele sferturilor de finală golurile 
echipelor ce au reușit să se califice 
în continuare au fost Înscrise de ju
cători de recunoscută valoare, care 
sint și căpitani ai formațiilor res
pective. Astfel, ambele goluri ale 
Argentinei au fost marcate de Ma
radona. iar pentru Franța și Belgia 
au înscris Platini și. 
lemans.

respectiv, Cue-

• Deși dezamăgiți 
părăsit competiția, 
glezi au declarat că ____  ___
Argentinei este meritată. Cu obișnui
tul „fair-play" britanic, antrenorul 
Bobby Robson a spus : „Am fost 
vinși de cel mai bun jucător 
lume. Maradona, care a înscris 
gol — al doilea — miraculos".

de faptul că au 
fotbaliștii en- 
victoria echipei

in- 
din 
un

• Unul dintre cei mai scunzi ju
cători ai ..El Mundialului" mexican, 
argentinianul Diego Maradona, care 
măsoară numai 1.64 m. se dovedește 
redutabil și in jocul aerian, pose- 
dind o detentă apreciabilă.

Dar la primul gol din partida cu 
Anglia. Maradona l-a învins numai 
aparent pe uriașul portar Shilton. în
registrarea video demonstrind că go
lul a fost marcat cu mina.

® Echipa cu parcursul cel mai di
ficil la actuala ediție a campionatu
lui este fără indoială cea a Franței, 
care in semifinale va intilni o altă 
fostă dublă campioană mondială. 
R.F. Germania, după ce a eliminat 
in fazele anterioare cele două triple 
deținătoare ale titlului suprem. Ita
lia și Brazilia.
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amînată conferința internațională i 
privind relația dintre dezarmare și ' 
dezvoltare, programată inițial să \ 
înceapă la 15 iulie, la Paris.

incr ANUL INTERNATIONAL fgi 
1986 AL păcii LSZ

Tot mai conștientă de ■pericolul pe care îl comportă iraționala acu
mulare de armamente, opinia publică de pe toate meridianele iși 
exprimă cu hotărire. printr-o largă gamă de manifestări, organizate 
in cadrul Anului Internațional al Păcii, voința de a stăvili cursa 
înarmărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare, de a îngheța și 
reduce cheltuielile militare și de a orienta fondurile astfel eliberate 
spre soluționarea problemelor economice și sociale ale umanității. 
Mijloacele de informare in masă de pe planetă se fac ecoul acestor 
manifestări.

„Asigurarea secmitășii internationals 
impune înfăptuirea dezarmării"

încheierea Congresului
LIMA. — In capitala Perului au 

luat sfirșit lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Internaționa
lei Socialiste, Participanții au 
adoptat, intre alte documente. 
..Manifestul de la Lima", in care 
cer S.U.A. și U.R.S.S. să transpună 
in realitate declarațiile in favoarea 
desființării arsenalelor nucleare, 
ințepind cu reducerea acestora, cu 
50 la sută — relatează agenția 
spaniolă de presă E.F.E.

Documentul cere, totodată, in
terzicerea definitivă a tuturor ex
periențelor atomice și insistă 
asupra necesității .ca S.U.A. să re
nunțe la poziția lor negativă pri
vind interzicerea totală a acestor 
experiențe. El reclamă să se pună 
imediat 
rachete 
acțiune 
ducerea 
desfășurate.

capăt amplasării de noi 
nucleare cu rază medie de 
și să se procedeze la ro
și eliminarea celor deja

Internaționalei Socialiste
Trebuie să se insiste cu fermi

tate — se arată de asemenea in 
document — asupra creării de zone 
și coridoare libere de arme nu
cleare.

în același timp. ..Manifestul de 
la Lima" arată că este necesar să 
se inceteze dezvoltarea sistemelor 
antirachetă și antisatelit. acumula
rea de armamente convenționale, 
precum și perfecționarea și desfă
șurarea armelor chimice.

Internaționala Socialistă — se 
spune în „Manifestul de la Lima" 
— recomandă tuturor guvernelor 
să reflecteze asupra faptului că nu 
calitatea armelor, ci calitatea po
liticii promovate în acest sens tre
buie să fie perfecționată, deoarece 
asigurarea securității internaționa
le nu poate fi realizată prin ino
vații în domeniul tehnologiei arma
mentului și acumularea de noi 
tipuri de arme.

Proteste contra comerțului cu arme*
LONDRA. — După cum relatează 

presa britanică, o „veghe de pro
test" a fost (organizată pentru 
toată perioada cit va rămîne 
deschis, la Aidershot, lingă Londra. 
„Tirgul britanic de arme —’86" — 
inaugurat luni. în același timp, 
mișcările pentru pace și dezarmare 
din Marea Britanie au luat o ati
tudine de condamnare fermă a 
acestei inițiative, menită să contri
buie — prin tranzacțiile care vor 
fi efectuate — la menținerea ten-

siunii în lume, la creșterea chel
tuielilor militare. in detrimentul 
celor cu q finalitate socială. Expo
zanții. cuprinzind peste 200 ’ 
firme, folosesc o intensă reclamă 
scopul promovării vinzărilor 
arme. încasările Marii Britanii 
pe urma unor astfel de exporturi 
au crescut în 1985 cu 17 la sută, 
ajungind la cifra record de 2.9 
miliarde lire sterline, relevă agen
ția China Nouă.

de 
in 

de 
de

„Progresul este posibil numai în condiții de pace"
PARIS. La Paris se desfășoară 

colocviul cu tema „Pacea, secu
ritatea internațională și dezvolta
rea economică", la care participă 
oameni de știință, politicieni, di
plomats militari și ziariști din țări 
europene, asiatice și din S.U.A.

Reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U., Pra- 
voslav Davinici, a exprimat regre
tul in legătură cu faptul că a fost

BRAȘOV AL LUPTĂTORILOR COMUNIȘTI Șl ANTIFASCIȘTI

Adunare omagială la Moscova
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

M. Chebeleu transmite : Sub auspi
ciile Asociației de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.). la Biblioteca de 
istorie a R.S.F.S.R. din Moscova 
a avut loc o adunare omagială con
sacrată împlinirii a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și an
tifasciști de la Brașov din mai-iunie 
1936.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-a subliniat importanta isto
rică deosebită a procesului politic de 
la Brașov.
t Vorbitorii au reliefat rolul hotări- 

tor încredințat de partid tovarășului 
Nicolae Ceaușescu’ in orientarea poli
tică a procesului, care l-a transfor
mat intr-un puternic mijloc de de
mascare a primejdiei fasciste, de 
chemare la luptă unită pentru viito
rul democratic și independent al 
României. A fost .evidențiat, totoda
tă, rolul istoric al Partidului Comu
nist Român in mobilizarea maselor 
la lupta împotriva fascismului, in 
pregătirea, organizarea și victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă, în edificarea societății socia-

liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României.

Au fost relevate relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
contribuția hotărîtoare a întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul M. S. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
importanța recentei vizite de lucru 
în Uniunea Sovietică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea și 
aprofundarea acestora in interesul 
ambelor țări, al cauzei socialismului, 
păcii și securității internaționale.

Au participat M. Erescenko, doctor 
in științe istorice, care a luat.cuvin- 
tul. B. S. Popov, prorector al Acade
miei de științe sociale de pe lingă 
C.C. a) P.C.U.S., membru al condu
cerii centrale a A.P.S.R.,, activiști ai 
A.P.S.R.. ai altor organizații de masă 
și obștești, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei României in Uniunea Sovie
tică. *

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — „Mexicul iși va modifica 
termenii de renegociere a datoriei 
sale externe, cu obiectivul clar de 
a favoriza dezvoltarea economică a 
țârii" — a declarat, la Ciudad de Me
xico. noul ministru mexican al fi
nanțelor. Gustavo Petricioli. desem
nat in locul predecesorului său, Sil
va Herzog — relatează agenția France 
Presse. „Vom pleca de la necesită
țile. prioritățile și obiectivele na
ționale ale Mexicului, și nu de la 
ceea ce vor creditorii" — a preci
zat el. „Poziția noastră va fi fermă, 
hotărită. pentru a pune de acord 
serviciul datoriei externe cu capa
citatea de plată a economiei națio
nale".

videntă agravarea poverii datoriei 
externe a Braziliei, ca urmare a fap
tului că țările industrializate, insis- 

• tind asupra rambursării la termen 
a creditelor. împiedică.
timp, intrarea pe piața internă 
produselor exportate de Brazilia.

in același
a

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 24 (Agerpres). — Marți, 

la Praga, s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace. La. lucrări au partici
pat Gustav Husak. • secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, alți 
conducători de partid și de stat.

După cum relatează agenția C.T.K., 
sesiunea a aprobat proiectul progra
mului guvernamental prezentat se
siunii de președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal.

R. P. D. COREEANĂ
Inaugurarea barajului 

de la Nampo
PHENIAN_24_ (Agerpres). — La 24 

iunie,' in 
inaugurat 
construcție de mari dimensiuni reali
zată pe bază de proiecte, mijloace 
tehnice și materiale naționale, rela
tează agenția A.C.T.C. Festivitatea 
s-a desfășurat in prezența secreta
rului general al C.C. al P.M.C., pre
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen. ■

Prin ridicarea barajului, în estu
arul fluviului Taedong a luat ființă 
un mare lac de acumulare ce va 
permite irigarea unor vaste suprafe
țe, introducerea in circuitul agricol 
de noi terenuri, livrarea de apă u- 
nităților industriale din zonă. Ca
nalul și calea ferată ce completea
ză construcția vor contribui la dez
voltarea pe mai departe a trans
porturilor.

R.P.D. Coreeană a fost 
barajul de la Nampo,

SARBAIOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

POPULARE MOZAMBIC

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEE
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

MAPUTO

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independentei de 
stat a Republicii Populare Mozambic, vă adresez, in numele Partidului Co
munist Român, al guvernului și poporului român, precum și al meu per
sonal. calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese pe calea pio- 
gresului economic și social al țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că', in spiritul convorbirilor și înțelegerilor con
venite împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele si 
țările noastre, precum și conlucrarea pe plan internațional se vor extinde 
și adinei continuu, în interesul popoarelor român și mozambican, al poli
ticii de pace, dezarmare, colaborare și înțelegere in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului mozam
bican prieten, pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

BRASILIA 24 (Agerpres). — Ca
mera Deputaților a Congresului Na
țional Brazilian a adoptat o lege 
prin care imputernicește guvernul să 
ia contramăsuri de ordin financiar, 
comercial și vamal împotriva țărilor 
care obstrucționează. prin reglemen
tări protecționiste. importurile de 
bunuri și servicii braziliene. In ca
drul dezbaterilor care au 
probarea proiectului, s-a

precedat a- 
scos in e-

United 
maiAGENȚIILE DE PRESA

e scurt
ALEGERE. Adunarea R. S. Bos- 
a și Herțegovina, întrunită la 

Saraievo, l-a ales pe Hamdia Poz- 
derat ca membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia din partea R.S. 
Bosnia și Herțegovina. El ii succe
dă în acest post lui Branko Mi- 
kulici, care a preluat recent func
ția de președinte 
Executiv Federal 
R.S.F.l.

al
(guvernul) • al

Consiliului

APEI..
Mohamed 
populația 
făcută la 
discio, venind de la Riad, 
ționeze pentru sporirea producției. 
Totodată, șeful statului somalez a 
adresat un apel la întărirea uni
tății naționale.

Președintele
Siad 
țării, 
întoarcerea sa

Barre, 
intr-o

Somaliei, 
a chema t 
declarație 
la Moga- 

să ae-

sterului, relatează agenția 
Press International. Aștfel, 
mulți membri protestanți ai adu
nării legislative locale desființate 
printr-o decizie a cabinetului bri
tanic s-au blocat in clădire, din 
care au fost evacuați cu forța de 
poliție. De asemenea, in afara clă
dirii au avut loc ciocniri intre sus
ținători ai acestora și politie, sol
date cu numeroși răniți și cu ares
tarea mai multor persoane.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
declarat că este gata să pună in 
aplicare, la 1 august, planul pri
vind accesul Namibiei la indepen
dență, potrivit unui comunicat dat 
publicității de Centrul de informa
ții al O.N.U. de la Nairobi, trans
mite agenția de presă kenyană.

' LA VIENA s-au desfășurat lu
crările Conferinței naționale a fe
meilor activiste pe tărim sindical.

1 In cadrul dezbaterilor s-a subii- 
Iniat că lupta femeilor împotriva 

oricăror discriminări este legală 
indisolubil de participarea lor la 

Llupta pentru asigurarea unui vii
tor pașnic pentru popoare.

PROIECT DE CONSTITUȚIE. 
Carlos Nunez, președintele Adună
rii Naționale din Nicaragua, a de
clarat că proiectul de constituție a 
țării va suferi importante modifi
cări ca urmare a sugestiilor făcu
te de populație. Relevînd că dis
cutarea publică a viitoarei legi 
fundamentale a țării este o nou
tate in Nicaragua, o expresie a de
mocrației, Nunez a relevat că dez
baterile din Adunarea Națională pe 
marginea proiectului de constitu
ție vor începe in august. Textul 
noii legi supreme a țării urmează 
să fie adoptat la 21 februarie 1987.

INCENDIU. După cum relatează 
agenția B.T.A., la combinatul de 
cupru „Gheorghi Damianov" din 
Srednegorie s-a produs un incen
diu la coșul de fum aflat în con
strucție. Din cauza incendiului 
și-au pierdut viața opt persoane — 
cetățeni ai R.P. Polone, care acor
dau asistență de specialitate in 
cadrul șantierului.

1N IRLANDA DE NORD conti
nuă acțiunile prin care protestan
ții iși exprimă nemulțumirea față 
de acordul dintre guvernele de la 
Londra și Dublin in problema Ul

SEDIUL PARTIDULUI SOCIA
LIST DIN GRECIA (PASOK), 
de guvernămint, situat în centrul 
orașului Atena, a fost distrus par
țial in cursul zilei de Juni ca ur
mare a unui violent incendiu, pro
vocat de un grup de teroriști care 
au reușit să dispară.— relatează 
agenția France Presse, care citea
ză surse ale poliției elene. Incen
diul nu a făcut victime, dar a dis
trus o mare parte din etajele cinci 
și șase ale imobilului, unde se 
aflau redacția și tipografia orga
nului de presă pentru tineret al 
socialiștilor eleni „Agonistis" 
(„Combatantul").

LIMA 24 (Agerpres). — Peru nu 
poate să continue să plătească Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
250 milioane de dolari pe an, repre- 
zentînd 7 la sută din exporturile sale 
de bunuri și servicii, pentru achita
rea datoriei externe — a declarat-la 
Lima primul ministru peruan. Luis 
Al va Castro — transmite agenția 
Prensa Latina. El a făcut o amplă 
expunere a cauzelor care au condus 
la înregistrarea unei datorii externe 
împovărătoare pentru țările în curs 
de dezvoltare, subliniind că soluțio
narea acestor probleme nu poate 
avea loc pe căi traditionale.

Primul ministru a menționat res
ponsabilitatea statelor occidentale 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial pentru situația economică in 
care se află țările in curs de dez
voltare și s-a pronunțat pentru 
restructurarea raporturilor economi
ce și financiare internaționale.

Convorbiri 
în problema 

cipriotă
ATENA 24 (Agerpres). — Președin

tele Ciprului. Spyros Kyprianou, și-a 
încheiat vizita oficială de 24 de ore 
efectuată la Atena, unde a conferit 
cu șeful statului elen, Christos Sârt- 
zetakis, și cu primul ministru, An
dreas Papandreu.

.Un comunicat comun publicat la 
sfirșitul convorbirilor evidențiază că 
cele două părți au examinat in de
taliu ultimele evoluții ale problemei 
cipriote, ca și răspunsul definitiv al 
guvernului cipriot la proiectul de 
acord-cadru prezentat la 29 martie 
de secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, privind re
glementarea crizei din insulă.

Interlocutorii au .calificat discuți
ile de la Atena drept utile și im
portante — relatează agenția France 
Presse.

Necesitatea intensificării cooperării regionale
relevată la reuniunea ministerială a A.S.E.A.N.

MANILA 24 (Agerpres). — Miniș
trii afacerilor externe ai Asociației 
Națiunilor din Asia și Pacific 
(A.S.E.A.N.) și-au încheiat marți, la 
Manila, sesiunea anuală, lanstnd un 
apel pentru intensificarea acțiunilor 
de cooperare regională, ca mijloc al 
dezvoltării economice și sociale, pe 
plan național. După cum relevă 
agenția France Presse, într-un comu
nicat comun, șefii diplomației celor 
șase state membre — Brunei, Fili- 
pine, Indonezia, Malayezia, Singa
pore și Thailanda — au relevat că 
actuala situație economică mondială 
reclamă „noi orientări privind im
pulsionarea cooperării în cadrul 
A.S.E.A.N., precum și în relațiile cu 
țările din lumea a treia, in an
samblu".

în cadrul dezbaterilor, un accent 
deosebit a fost pus asupra dezechi
librelor și decalajelor generate de 
efectul combinat al măsurilor pro- 
tecționisle adoptate de statele indus
trializate concomitent cu reducerea 
prețurilor materiilor prime, sublini- 
indu-se, in context, necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

Sesiunea va fi urmată, la 26 și 27 
iunie, de întrevederi și convor
biri între reprezentanții statelor 
A.S.E.A.N. și personalități guverna
mentale din Australia, Canada, Co
munitatea Economică (vest-) Euro
peană. Japonia. Noua Zeelandă și 
Statele Unite, care se vor referi la 
diverse probleme de interes regional 
și internațional.

Astăzi se împlinesc 
unsprezece ani de la 
proclamarea indepen
dentei naționale ■ a 
Mozambicului. eveni
ment de răscruce în 
istoria poporului aces
tei țări din Africa 
australă. Actul de la 
25 iunie 1975. încunu
nare a luptei eroice 
purtate cu arma în 
mină, vreme de peste 
un deceniu, sub con
ducerea Frontului de 
Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO). a 
marcat începutul uriei 
perioade noi de efor
turi susținute pentru 
lichidarea grelei moș
teniri coloniale și asi
gurarea progresului 
multilateral al țării.

In perioada care a 
trecut de atunci, Mo- 
zambicul s-a angajat 
ferm pe calea înfăp
tuirii unor ample ac
țiuni pe plan econo
mic și social pentru 
realizarea unor schim
bări structurale, in 
perspectiva făuririi 
unei noi societăți. 
Astfel, au fost națio
nalizate băncile, so
cietățile de asigurare, 
ca și cea mai mare 
parte a întreprinderi
lor industriale. A fost 
înfăptuită reforma a- 
grară. pas deosebit de 
important într-o țară 
unde nouă zecimi din 
populație se ocupă cu 
agricultura. In pre
zent. sub deviza „Uni
tate. muncă, vigilen
tă !“ se de.sfășoară o

intensă activitate în 
vederea realizării pre
vederilor plânului e- 
conomic național pe 
perioada 1981—1990.

Eforturile desfășu
rate de poporul mo
zambican pentru pro
pășirea multilaterală 
a patriei sale sint se
rios îngreunate de 
actele agresive ale 
regimului rasist de la 
Pretoria și ale unel
telor acestuia. care 
urmăresc să destabili
zeze situația politică 
din țară, să împiedice 
împlinirea aspirațiilor 
de libertate și pros
peritate ale mozambi- 
canilor. ca Si ale ce
lorlalte popoare ale 
statelor din prima li
nie. Respingind ase
menea acțiuni agresi
ve. Mozambicul mili
tează. în același timp, 
pentru eradicarea ves
tigiilor coloniale din 
Africa, a politicii inu
mane a apartheidului 
și discriminărilor ra
siale.

Poporul român, care 
și-a manifestat soli
daritatea deplină cu 
lupta poporului mo
zambican pentru nea- 
tirnare, acordindu-i un 
larg sprijin material, 
politic și diplomatic, 
urmărește cu caldă 
simpatie eforturile sale 
actuale. desfășurate 
sub conducerea FRE
LIMO. pentru conso
lidarea independenței, 
pentru dezvoltarea li
beră. fără nici un a- 
mestec din afară. Spre

satisfacția reciprocă, 
raporturile de priete
nie și colaborare din
tre România si Mo
zambic cunosc un curs 
mereu ascendent ; 
cresc schimburile co
merciale. se lărgește 
cooperarea economi
că. numeroși tineri 
mozambicani învață 
în tara noastră.

O contribuție de cea 
mai mare insemnăta- 
te la extinderea și. a- 
dincirea relațiilor de 
colaborare româno- 
mozambicane au a- 
vut-o întilnirile și 
convorbirile de la 
București și Maputo 
dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Samora Ma- 
chei. care au deschis 
de fiecare dată ample 
perspective conlucră
rii bilaterale. Docu
mentele semnate cu 
aceste prilejuri expri
mă voința ambelor, 
țări de a lărgi și a- 
dinci conlucrarea lor 
prietenească pe multi
ple planuri. în intere
sul reciproc, al păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

Sărbătorirea procla
mării independentei 
naționale a Mozambi
cului constituie pentru 
poporul român un 
prilej de a adresa po
porului mozambican 
cordiale felicitări. îm
preună cu urarea de 
a obține noi. succese 
în dezvoltarea econo
mico-socială a patriei 
sale.

Evoluția complexului orbital sovietic

Se adîncește criza regimului rasist

MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., cos- 
monauții sovietici Leonid IKizim și 
Vladimir Soloviov continuă pregăti
rile complexului orbital „SaliUt-7" 
„Cosmos-1 686“ pentru regimul de 
zbor automat. Marți, cei doi membri 
ai echipajului au trecut la conser
varea sistemelor de bord și ale apa
raturii stației orbitale. Au fost trans
ferate' pe nava „Soiuz-T-13" contai
nerele cu materialele cercetărilor și 
experiențelor efectuate, precum și a 
unei părți din aparatura științifică 
— camere de luat vederi, spectrome- 
tre, aparatură medicală. Activitatea

pe orbită se desfășoară- în conformi
tate cu programul stabilit. Starea să
nătății celor doi cosmonauți este 
bună, precizează T.A.S.S.

Nava cosmică automată sovietică 
de transport „Progress-26", lansată 
pe o orbită circumterestră la 23 apri
lie 1986, și-a încheiat activitatea- La 
23 iunie, printr-o comandă transmisă 
de la centrul de urmărire a zborului, 
au fost puse in funcțiune instala
țiile motoare, nava fiind înscrisă pe 
o traiectorie de -coborire. Pătrunzind 
în straturile dense ale atmosferei 
terestre, „Progress-26" și-a încetat 
existența, dezintegrindu-se.

de la
PRETORIA 24 (Agerpres). — Din 

zona Crossroads, situată in apro
piere de marele oraș sud-african 
Johannesburg, au fost izgoniți în a- 
ceastă lună zeci de mii de negri, 
iar casele lor distruse de grupuri 
plătite de poliție. în acțiunea de dis
locare a negrilor s-a căutat îndepăr
tarea unei comunități care s-a pro
nunțat permanent împotriva poli-

Sub semnul solidarității cu lupta dreaptă
a poporului coreean

între 25 iunie și 27 iulie, po
poarele iubitoare de pace, cercurile 
progresiste de pretutindeni mar
chează „Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean". Prima din 
aceste date coincide cu declanșarea, 
lă 25 iunie 1950, a războiului împo
triva Republicii Populare Democrate 
Coreene, iar cea de-a doua dată cu 
încheierea, la 27 iulie 1953, a armis
tițiului de la Panmunjon, eveniment 
de deosebită însemnătate, care a de-' 
monstrat o dată mai mult că nu 
poate fi infrint un popor hotărit 
să-și apere, 'cu prețul oricăror 
jertfe, independența și libertatea.

în perioada care a trecut de 
atunci, poporul din R.P.D. Coreeană, 
angajat cu toate forțele in opera de 
refacere a țării, a obținut, sub con
ducerea Partidului Muncii. în frun
te cu tovarășul Kim Ir Sen, reali
zări de seamă in dezvoltarea forțe
lor de producție socialiste, a științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai.

în prezent, oamenii muncii din 
R.P.D. Coreeană acționează cu efor
turi susținute și dăruire revoluțio
nară pentru îndeplinirea obiective
lor planului de șapte ani. a cărui 
realizare este menită să asigure 
țării un ritm și mai viguros pe 
calea progresului multilateral. Suc
cesele repurtate in diferite domenii 
constituie un puternic factor însu- 
flețitor pentru întregul popor co
reean. Prin înfăptuirile sale în eco
nomie, în alte sectoare de activitate, 
prin politica sa de unitate naționa
lă, independență și pace, Republica 
Populară Democrată Coreeană și-a 
cîștigat totodată un larg prestigiu 
internațional.

Așa cum se știe, paralel cu acti
vitatea rodnică desfășurată pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării. Partidul Muncii din Coreea. 
Guvernul R.P.D. Coreene au depus 
și depun eforturi susținute și per
manente in vederea unificării pa
triei, a cărei divizare artificială a

afectat 
popor 
de tensiune în zona respectivă, ca 
și pe plan internațional. In scopul 
înlăturării acestei nedreptăți isto
rice, R.P.D. Coreeană a formulat 
numeroase 
sintetizate 
constituirea
Democrate Koryo. Realizării dezide
ratului major al unificării i se cir
cumscrie și propunerea Guvernului 
R.P.D. Coreene de a se organiza 
tratative tripartite intre R.P.D. Co
reeană, Statele Unite și Coreea de 
Sud, inițiativă care, ca și cele 
precedente, s-a bucurat de un pu
ternic sprijin din partea poporului 
coreean, de un amplu sprijin din 
partea a numeroase guverne. Pe ace
eași linie. R.P.D. Coreeană a propus 
desfășurarea de convorbiri între mi
nistrul forțelor armate ale R.P.D. 
Coreene, comandantul-șef al trupelor 
unite din Coreea de Sud și ministrul 
sud-coreean al apărării, convorbiri 
menite să ducă la ^realizarea destin
derii 
rarea

Se 
lungi 
a anului trecut s-au realizat o serie 
de intilniri intre Nord și Sud, intre 
care convorbiri economice soldate 
cu înțelegerea privind înființarea 
unui comitet mixt de cooperare eco
nomică, vizite reciproce ale 
zentanților societăților de 
Roșie, contacte preliminare 
organizarea de convorbiri 
parlamentele R.P.D. Coreene 
reei de Sud, precum și 
schimb de grupuri de vizitatori — 
care au făcut posibile intilniri 
între familii despărțite de peste trei 
decenii.

De o deosebită importanță este de
clarația dată publicității zilele tre
cute de Guvernul R.P.D. Coreene, 
prin care propune transformarea 
Peninsulei Coreea intr-o zonă a păcii, 
liberă de arme și baze nucleare.

grav interesele întregului 
coreean, constituind o sursă

propuneri constructive, 
in programul privind 

Republicii Confederate

in domeniul militar, la înlătu- 
stării de confruntare.
cuvine amintit că. după inde- 
pregătiri, în a doua jumătate

repre- 
Cruce 

pentru 
intre 

și Co- 
primul

Este o nouă inițiativă constructivă, 
în deplin consens cu interesele solu
ționării pe cale pașnică a reunifică- 
rii Coreei, ale instaurării unui climat 
de pace și securitate in Asia și in 
întreaga lume.

Așa cum se știe, poporul român 
și-a manifestat constant solidaritatea 
cu cauza dreaptă 
reean, atît in anii grei ai războiului, 
cit și in toți anii 
atunci, a sprijinit și sprijină 
inițiativele și propunerile conducerii 
de partid și de stat a R.P.D. Coree
ne îndreptate' spre reunificarea 
pașnică, democratică și independen
tă a Coreei. „România, arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, a 
sprijinit și sprijină in mod hotărit 
politica justă și constructivă pro
movată de Partidul Muncii din Co
reea. inițiativele și propunerile Re
publicii Populare Democrate Coreene 
menite să ducă la împlinirea aspira
țiilor naționale pe deplin legitime 
ale întregii națiuni coreene, de uni
ficare independentă și pașnică a pa
triei. fără nici un amestec din afară".

Această poziție consecventă și-a 
găsit multiple expresii, inclusiv la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale. Poporul român nutrește con
vingerea că stă în puterea poporului 
coreean de a-și realiza năzuința 
fundamentală privind reunificarea 
patriei sale. Cu atit mai legitimă este 
această aspirație cu cit poporul co
reean are de milenii aceeași patrie, 
lupta sa pentru infăptuirea reuni- 
ficării fiind puternic stimulată de 
aspirația unanimă de a asigura pro
pășirea țării prin eforturi unite, "de 
a trăi în 
ritate.

Evocind 
relații de 
dintre România și R.P.D. Coreeană, 
poporul român se bucură de faptul 
că aceste raporturi cunosc un curs 
mereu ascendent, beneficiind de ca
drul prielnic pe care îl constituie

a poporului co-

care au trecut de 
ferm

condiții de pace și secu-

și cu acest prilej bunele 
prietenie și colaborare

Tratatul 
și Declarația 
nivelul cel 
timp. Acordul __ _
colaborare și cooperare 
și tehnico-științifică .. ... ...___
2000, document ce poartă semnătu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Kim Ir Sen, definește 
cadrul unei conlucrări rodnice, in
tr-o amplă perspectivă, intre țările 
și popoarele noastre. Se intensifică, 
totodată, legăturile în domeniul știin
ței și culturii, schimburile de expe
riență pe linie de partid și de stat, 
în diverse domenii ale construcției 
socialiste.

Raporturile de strinsă prietenie și 
colaborare româno-coreene sint pu
ternic stimulate de intîlnirile și 
convorbirile frecvente,- de la Bucu
rești și Phenian, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen. Cordialitatea . relațiilor re
ciproce, amploarea și profunzimea 
lor au fost relevate in mod elocvent 
de primirea călduroasă și manifes
tările de stimă și înaltă prețuire cu 
care a fost intîmpinat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa 
vizitei 
prinse 
nă, de 
prilej.

Este 
continuare

de prietenie și colaborare 
comună, semnate la 
mai înalt. In același 
de lungă durată de 

economică 
pină în anul

Elena Ceaușescu, cu prilejul 
oficiale de prietenie intre- 

anul trecut in R.P.D. Coreea- 
ințelegerile convenite cu acest

neîndoielnic că dezvoltarea în 
a colaborării româno- 

coreene pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural răspun
de intereselor ambelor popoare, re- 
prezentind, totodată, o insemnată 
contribuție la cauza păcii, progresu
lui și înțelegerii internaționale.

Pentru poporul român, „Luna de 
solidaritate" constituie un nou prilej 
de a-și manifesta sentimentele de 
caldă prietenie față de poporul co
reean. de a-și reafirma sprijinul de
plin față de lupta acestuia pentru 
o Coree unită, liberă, independentă 
și prosperă.

V. OROS

Pretoria
ticii de apartheid. în aceste 
mulți i ’ 
locurile 
de a-și 
gimului 
ganizat
de negri. Referindu-se la acțiunea 
poliției, Jan Van Eck, un lider al 
Partidului Federal Progresist, de 
opoziție, a declarat corespondentului 
agenției Associated Press, sfidind 
prevederile legii de urgență, că izgo
nirea negrilor din Crossroads repre- 
zință „una dintre cele mai inumane 
acțiuni întreprinse vreodată de gu
vern".

LONDRA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Congresului Național Afri
can (A.N.C.) din R.S.A., Oliver Tam- 
bo, aflat intr-o vizită la Londra, a 
lansat un apel in favoarea adoptării 
imediate de sancțiuni economice 

' cuprinzătoare împotriva regimului 
minoritar rasist de la Pretoria, pen
tru a-1 determina să renunțe la po- 

inumană de apartheid și la 
agresive repetate împotriva 
africane vecine.

zile, 
dintre cei ce și-au părăsit 
natale s-au întors in intenția 
reconstrui casele. Poliția re- 

. rasist de la Pretoria a or- 
insă- o adevărată vînătoare

litica 
actele 
țărilor

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 24 (Agerpres). — Marți, 

unități ale 
desfășurate . . . _ „_____
observație în zona Bourj Al-Baraj- 
neh, una din cele trei .tabere pales
tiniene din sudul Beirutului. Pre
zența trupelor libaneze intervine 
după acordul încheiat între forțele 
milițiilor Amal și reprezentanți ai 
luptătorilor palestinieni, cele două 
părți aflate intr-un conflict deschis 
de aproape o lună; Pină acum, in 
urma ciocnirilor dintre forțele Amal 
și palestinieni în zona taberelor de 
refugiați au fost ucise cel puțin 150 
de persoane, alte citeva sute fiind 
rănite.

După cum informează agenția 
U.P.I., care citează surse militare din 
Beirut, in următoarele zile va con
tinua desfășurarea armatei libaneze 
în alte posturi de observație.

armatei libaneze au fost 
intr-o serie de posturi de

BEIRUT 24 (Agerpres). — Forțe
le israeliene de ocupație din sudul 
Libanului comit noi acte represive 
împotriva populației libaneze loca
le. După cum informează agenția 
A.P.. trupe israeliene sprijinite de 
elemente ale așa-zisei Armate a Su
dului Libanului au atacat satul li
banez Kfar Moumman.

DOHA 24 (Agerpres). — Emirul 
Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad 
Al-Thani. a conferit.la Doha cu pre
ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
aflat în vizită in această capitală. 
Principala problemă discutată a fost 
modalitatea de reinstaurare a păcii 
in Liban.

„NU SANCȚIUNILE NE UCID, 
CI APARTHEIDUL!"

3 000 de arestați; peste 60 de că aceste companii aparțin tocmai 
morți, numărul răniților neputind țărilor care — tot zilele trecute —

nici măcar cu aproximație apre
ciat ; interdicția impusă presei de 
a transmite orice relatări din zo
nele „unde au loc. tulburări" ; tu
nuri cu jeturi năprasnice de apă, 
grenade cu gaze lacrimogene, 
gloanțe reale și nu mai puțin pe
riculoasele gloanțe de cauciuc, ade
sea cu efecte mortale ; dini spe
cial dresați să se repeadă direct la 
beregata oricărui om cu pielea nea
gră : temuturile knuturi din piele 
de bivol, ale căror lovituri provoa
că, in carne vie, tăieturi adinei, 
aidoma unui brici ; biserici profa
nate. lată, sumar schițat, un prim 
bilanț al stării de urgență intro
duse de autoritățile de la Pretoria 
pentru a împiedica populația de 
culoare să comemoreze pe cele 600 
de victime ale masacrului dezlăn
țuit, acum un deceniu, in urma in
cidentelor de la Soweto.

In fața unor asemenea cruzimi, 
a unor asemenea acte de barbarie 
atit de descalificante pentru cei ce 
se pretind — vai 1 — reprezentanți 
ai unei rase și civilizații „supe
rioare", nu poate exista decit un 
singur răspuns eficace al comuni
tății internaționale, și anume apli
carea imediată de sancțiuni globale 
și obligatorii împotriva regimului 
rasist — de la oprirea oricăror in
vestiții și credite pină la instituirea 
unui embargo petrolier drastic, 
suspendarea legăturilor aeriene și 
navale și întreruperea oricăror ra
porturi în domeniul invătămintului, 
culturii, sportului. Este concluzia 
la care au ajuns participanții la 
Conferința mondială pentru sanc
țiuni împotriva Africii de Sud, ți
nută zilele trecute la Paris, în
suși faptul că a avut loc o ase
menea conferință arătînd cit de 
acută și de urgentă a devenit aceas
tă problemă. Numai că, evident, 
oricit de bune și frumoase, reco
mandările mai trebuie și puse in 
practică, iar precedentele arată în 
această privință — pentru că „sanc
țiuni" împotriva R.S.A. au mai fost 
adoptate — o situație care nu mai 
poate fi acceptată. La reuniunea 
amintită s-a relevat, de pildă, cu 
indignare, că in ciuda embargoului 
petrolier instituit printr-o rezoluție 
a Adunării Generale a O.N.U.. zil
nic intră in porturile stid-africane 
o cantitate de 300 000 barili de pe
trol, pe teritoriul țării continuind, 
de altfel, să ființeze reprezentan
țele unor mari companii petrolie
re. Să fie oare o simplă intimplare

au uzat de dreptul de veto in Con
siliul de Securitate, cind s-a pus 
problema unor sancțiuni — nu 
globale, ci doar „selective" — îm
potriva Pretoriei ? In sala Consi
liului de Securitate și în afara sa 
au răsunat din nou declarații pioa
se in sensul că nu ar trebui adop
tate nici un fel de sancțiuni pen
tru că — vezi doamne ! — ele s-ar 
răsfringe cu precădere, dacă nu 
exclusiv, împotriva africanilor, că
rora le-ar mări și mai mult sufe
rințele. „Argumentele" au fost 
de-a dreptul înduioșătoare : „De ce 
să se adopte sancțiuni împotriva 
unor nevinovați ? Mult mai indicat 
ar fi să se meargă înainte pe linia 
-angajamentelor constructive», adi
că pe linia admonestărilor, care, 
nu-i așa, s-au dovedit pină acum 
atit de eficiente".

„Eficiență" pe care o atestă, fi
rește, cele 300 000 barili de petrol 
exportate zilnic în R.S.A. ; o ates
tă livrările clandestine de arma
ment. inclusiv mijloacele tehnice 
ultrasofisticate folosite pentru re
primarea. acțiunilor de protest ‘ale 
africanilor ; o atestă liniile de cre
dit deschise cu generozitate Preto
riei ; o atestă atitea și atitea alte 
fapte prea bine cunoscute. Desigur, 
nu trebuie uitat că pe teritoriul 
R.S.A. (și al Namibiei ocupate ile
gal) se găsesc uriașe .rezerve de me
tale și minerale prețioase și stra
tegice, de la diamante la uraniu și de 
la crom la cadmiu și cupru. în a că
ror exploatare marile monopoluri 
internaționale sint profund inte
resate. $i atunci să mai mire incă- 
păținarea cu care anumite țări se 
împotrivesc față de orice măsură 
ce le-ar leza propriile interese, ca 
și cele ale „partenerului" de afa
ceri ? Să mai mire accesele de ca
ritate, declarațiile atit de miloase 
și pline de compasiune față de 
„bieții" negri, cărora sancțiunile, 
pur și simplu, „le-ar da lovitura de 
grație" ? Lor și nu segregației ra
siale !

Ipocrizia — sună cunoscutul ada
giu — este omagiul pe care viciul 
îl aduce virtuții. In cazul de fată, 
dictonul cere neapărat o completa
re sub forma cuvintelor atît de su
gestive rostite de Oliver Tambo. 
președintele Consiliului Național 
African, cu prilejul reuniunii de 
la Paris : „Sancțiunile nu ne ucid. 
Apartheidul ne ucide".

R. CAPLESCU
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