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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULU[ NICOLAȚ CEAUȘESCU 

intr-o atmosferă de entuziastă unitate și angajare revoluționară, 
rodnice dezbateri asupra unor documente de cea mai mare 

însemnătate pentru progresul economico-social al patriei

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, au început, marți, 9 de
cembrie, lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R.

La propunerea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., ple
nara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so-

cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987.

2. Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodări
rii apelor pe anul 1987.

3. Proiectul Planului financiar 
centralizat al economiei naționale 
și Proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1987.

4. Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea pen

tru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale de 
consum pe perioada 1 octombrie 
1986—30 septembrie 1987.

La lucrările plenarei iau parte, 
ca invitați, cadre din aparatul de 
partid și de stat care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, marți, 9 decembrie, a avut loc Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, întîmpinati. la sosirea in Sala Pa- 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost latului Republicii, unde s-au des

fășurat lucrările în plen, cu pu
ternice aplauze și ovații, cu deo
sebit entuziasm. Cei prezenți au 
aclamat îndelung, cu putere, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“, dind expresie senti
mentelor de profundă dragoste și 
prețuire cu care toți oamenii mun
cii din țara noastră îl înconjoară
(Continuare în pag. a V-a)

CUVÎNTAREA
la Plenara

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a dezbătut, în secțiuni și plen, problemele activității din acest an în vederea îndeplinirii planului pe primul an al cincinalului și proiectul Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială pe anul 1987, precum și proiectele planului financiar centralizat și bugetului de stat pe anul viitor.De altfel, ele au făcut obiectul unei largi analize și dezbateri în cadrul Congresului Oamenilor Muncii din luna septembrie, cînd s-a adoptat planul cincinal 1986— 1990. In lunile octombrie și noiembrie, planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul viitor a fost larg dezbătut în adunările generale ale oamenilor muncii din toate unitățile. Iată de ce se poate spune că planul pe anul viitor reprezintă, de fapt, voința clasei noastre muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate. El — ca să mă exprim așa — este expresia și creația colectivă a producătorilor, beneficiarilor și proprietarilor, a- 

devăraților stăpîni ai tuturor bogățiilor patriei noastre socialiste.Mai sînt puține zile pînă la încheierea anului. Pe baza rezultatelor de pînă acum se poate aprecia că vom încheia primul an al celui de-al 8-lea cincinal cu rezultate bune în dezvoltarea producției industriale — care va fi cu peste 7 la sută mai mare față de anul precedent — cu o creștere importantă a productivității muncii, a venitului național și a altor indicatori importanți ai planului.Avem, fără nici o îndoială, tot dreptul să ne referim, cu satisfacție, la rezultatele importante pe care le-am obținut și în acest an, cu atit mai mult dacă se are în vedere că a trebuit să facem în continuare față unor situații grele din economia mondială și, din păcate, să mai avem, în diferite sec- toare’ o serie de lipsuri în activitatea unor colective de oameni ai muncii.Dacă in toate unitățile, în toate sectoarele de activitate s-ar fi acționat într-un spirit de mai mare răspundere și exigență, puteam să obținem rezultate mult mai însemnate în acest an. Subliniez 

acest lucru și în încheierea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, pentru că este necesar să tragem toate concluziile din felul în care am acționat în primul an al acestui cincinal și să se ia toate măsurile în vederea . lichidării stărilor negative de lucruri, a folosirii în cele mai bune condiții a bazei tehnico-rnateriale și a capacităților de producție de care dispunem, pentru a asigura înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre comunism. (Aplauze 
puternice, prelungite).Am obținut, de asemenea, unele rezultate bune în domeniul agriculturii. Realizăm cea mai mare producție de cereale din istoria țării. De asemenea, s-au obținut rezultate importante în dezvoltarea științei, învățămîntului — factori irhportanți ai progresului economic-social al patriei noastre socialiste.Nu doresc însă să mă opresc acum, mai pe larg, asupra activității din acest an. în cursul anului 

am discutat pe larg aceste probleme. în ultimele luni s-a analizat cu conducerile tuturor ministerelor, cu cadre de conducere din toate sectoarele de activitate, atît ceea ce am realizat, cît și ceea ce trebuie făcut pentru perfecționarea întregii noastre activități.în acest an am adoptat programe speciale cu privire la organizarea științifică a producției, la modernizarea tehnologică, la activitatea economico-financiară, la noile normative privind folosirea mai judicioasă a mijloacelor materiale și financiare. Aici, în plenară, practic, toți tovarășii au vorbit despre aceste măsuri. Mulți din vorbitori au arătat că au stabilit sute și, unii, mii de măsuri în vederea realizării acestor programe. Fără nici o îndoială că toate aceste programe de măsuri stabilite în unități, pe sectoare, pe ramuri, au o mare însemnătate, însă cred că ar trebui să avem în vedere ca, din aceste sute și mii de măsuri pe fiecare unitate, să ne concentrăm asupra cîtorva și, realizîndu-le pe acestea, vom determina înfăptuirea tuturor programelor de măsuri, care cuprind 

mii și zeci de mii de acțiuni. Pun această problemă în fața Consiliului Național, a organului suprem al Consiliului Oamenilor Muncii, a cadrelor de bază din activitatea economico-socială pornind de la necesitatea că trebuie să facem totul pentru ca ceea ce am stabilit în acest an, programele privind perfecționarea, modernizarea tehnologică și organizatorică, normarea mai bună economico-financiară, să se realizeze în cele mai bune condiții.Avem, într-adevăr, și în acest domeniu, începuturi bune în acest an. Pe ansamblu, consider că putem aprecia că anul 1986 — primul an al cincinalului — a fost un an în care economia noastră și-a demonstrat forța și capacitatea sa, în care oamenii muncii, poporul român, constructor conștient al socialismului, și-au demonstrat capacitatea de a învinge orice greutăți și de a asigura mersul într-un ritm mai înalt al dezvoltării eco- nomico-sociale a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Putem declara că și rezultatele din acest an demonstrează, cu putere, justețea politicii partidului 

nostru comunist — forța politică conducătoare a societății noastre socialiste — justețea aplicării creatoare a legităților și adevărurilor general-valabile la realitățile și condițiile concrete din România. Realitatea demonstrează că, în înfăptuirea Programului partidului, a obiectivelor strategice privind viitorul patriei noastre, trebuie să pornim permanent de la realități, de la legitățile obiective, dar să înțelegem că ele nu pot acționa de- cît în raport cu condițiile concrete din țara noastră și, pe ansamblu, din fiecare țară. Nu există niște modele sau niște, legi sau adevăruri care pot acționa de la sine, în orice condiții, iar factorul subiectiv — partidul, clasa muncitoare, poporul — să aștepte rezultatele acțiunii acestor legi și adevăruri obiective. Oricît de bune ar fi acestea, ele nu pot da rezultate decît îp măsura în care oamenii, partidul nostru, poporul știu să le folosească și, plecînd de la ele, să asigure mersul ferm înainte al patriei pe calea socialismului și comunismului! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează înde

lung „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul!").Tot ceea ce am realizat și in acest an — ca de altfel în toți anii socialismului — este rezultatul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, în deplină unitate, sub conducerea partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a națiunii — asigură mersul ferm înainte al patriei, ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, întărirea forței materiale și spirituale, a independenței și suveranității României! (Aplauze și urale prelungite; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“ ; „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria!").Pentru rezultatele importante obținute în primul an al cincinalului. doresc să adresez, de la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, consiliilor de conducere, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, cele mai calde felicitări și urarea de noi și noi succese în toate domeniile de
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

IOACHIM MOGA
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara importantului orga

nism al autoconducerii munci
torești revoluționare are loc în 
atmosfera de puternică emulație 
patriotică generată de istorica 
inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. consacrată 
păcii și dezarmării, de chemă
rile înflăcărate adresate de 
secretarul general al partidului 
întregului nostru popor de a 
munci fără preget pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, a programelor de dez
voltare economico-socială a tă
rii. Exprimîndu-și acordul cu 
proiectul planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a României și cu proiectele pla
nului financiar centralizat al 
economiei naționale și al bufe
tului de stat pe anul 1987, 
vorbitorul s-a referit la sarci
nile care revin județului Cluj 
din aceste documente.

In concordantă cu orientă
rile date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. acționăm 
perseverent pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe anul curent și în mod deose
bit a exportului. înțelegînd bine 
ca aceasta constituie cea mai 
bună pregătire a îndeplinirii 
prevederilor stabilite pentru 
1987. Am reușit să recuperăm o 
parte din rămînerile în urmă la 
producția fizică și să îndepli
nim prevederile de plan pe 11 
luni la producția-marfă indus
trială în proporție de 100,4 la 
sută. înregistrind o creștere față 
de. aceeași perioadă a anului 
trecut de aproape 7 la sută.

Am beneficiat de . spri
jinul nemijlocit al tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. savant de lar
gă recunoaștere internațională, 
în identificarea de noi soluții 
pentru mai buna organizare și 
modernizare a producției, apli
carea cu eficientă a rezultate
lor cercetării în activitatea in
dustrială.

Deși pe ansamblul județului

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN NEDELCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși, ,
îmi revine plăcuta misiune să 

exprim, în numele celor peste 
30.Q 000 de constructori, de ma
șini, un fierbinte omagiu 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, pentru 
neobosita activitate consacrată 
progresului patriei, perfecționă
rii continue a relațiilor sociale, 
ridicării României socialiste la 
un inalt nivel de dezvoltare 
economico-socială.

Mulțumim din adincul inimii 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pentru 
sprijinul deosebit pe care ni l-a 
acordat în vederea creșterii ni
velului tehnic si înnoirii produc
ției, modernizării mijloacelor de 
producție din construcția de 
mașini.

Trebuie să recunoaștem des
chis, în spirit revoluționar, a 
spus în continuare vorbitorul, 
că deși au fost puse în fabrica
ție un mare număr de pro
duse noi, gradul de înnoire a 
fabricației fiind de peste 20 la 
sută, încheiem anul cu rezultate 
de ansamblu care nu sint favo
rabile atit pe linia realizării 
producției-marfă. a exportului, 
cit și a indicatorilor de efi
ciență. Fiabilitatea unor pro
duse s-a situat in unele cazuri 
sub nivelul dotărilor tehnice si 
a experienței acumulate, iar In 
cadrul cooperării cu alte sec
toare ale industriei au fost ac
ceptate subansamble cu para
metri calitativi inferiori, cu re
percusiuni asupra stabilității 
produselor noastre. S-au lansat 
în fabricație o serie de sorti
mente cu proiecte care au con
ținut soluții constructive si teh
nologice insuficient studiate și 
experimentate, cercetarea, pro
iectarea și producția trebuind 
să acționeze mai intens in acest 
sens. Toate acestea au influen
țat negativ nivelul costurilor de 
producție, productivității mun
cii, al eficientei economice.

Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. am 
desprins toate concluziile care 
se impun pentru eliminarea ne
ajunsurilor, pentru creșterea 
mai puternică a spiritului revo
luționar în activitatea consiliu
lui de conducere a ministerului, 
a organelor colective de condu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
SABIN FAUR

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Cu sentimente de aleasă sti

mă și profund respect exprim, 
in numele puternicului colectiv 
de siderurgiști din Hunedoara, 
întreaga noastră recunoștință și 
gratitudine pentru neobosita ac
tivitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu des
fășurată in fruntea partidului 
și statului pentru înflorirea ne
contenită a patriei noastre so
cialiste.

Actionind pentru traducerea 
In viață a sarcinilor stabilite de 
oel de-al III-lea Congres al oa
menilor muncii, a indicațiilor si 
orientărilor secretarului- general 
al partidului. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, siderurgiștii 
au obținut, comparativ cu a- 

am obținut unele rezultate po
zitive. mai avem unități cu 
restanțe la producția fizică și 
valorică, altele cu productivita
tea muncii nerealizată, cu con
sumuri materiale depășite, cu 
sarcinile planului de investiții 
nerealizate. De asemenea, cu 
toate că am livrat la termen sau 
chiar in devans produsele con
tractate cu partenerii externi, 
nu am reușit să realizăm inte
gral sarcinile planului de ex
port pe 11 luni.

Rămînerile în urmă înregistra
te față de plan se datoresc, în 
principal, neajunsurilor exis
tente în activitatea unor consi
lii ale oamenilor muncii și or
ganizațiilor de partid din uni
tăți. inclusiv în activitatea co
mitetului județean de partid, 
care nu au reușit să mobilizeze 
integral resursele tehnico-ma- 
teriale și umane, nu au găsit la 
timp soluții operative și efici
ente pentru rezolvarea proble
melor apărute pe parcursul a- 
cestui an. Vreau să spun in 
mod deschis că, dacă în toate 
unitățile și pe ansamblul jude
țului s-ar fi acționat cu mai 
multă exigentă și fermitate se 
puteau obține rezultate mult 
mai bune.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că, ime
diat după consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Centrai din 
luna noiembrie, am dezbătut cu 
tot activul de partid din econo
mia județului sarcinile ce ne 
revin și am stabilit măsuri pen
tru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, pentru în
tărirea controlului de calitate, 
a ordinii și disciplinei, crește
rea spiritului de răspundere in 
realizarea prevederilor de plan.

Vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu fermitate și răspunde
re în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de dumneavoastră 
pentru punerea deplină în va
loare a resurselor de care dis
punem, pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul în curs 
și trecerea la realizarea cu suc
ces a sarcinilor ce ne revin pen
tru anul viitor.

cere din cadrul centralelor in
dustriale și al unităților econo
mice, astfel incit aceste orga
nisme ale autoconducerii mun
citorești să-și îndeplinească cu 
mai multă răspundere atribu
țiile cu care sînt învestite.

Construcția de mașini este 
nominalizată în continuare pe 
locuri,de frunte în proiectele 
planului si a bugetului pe 1987, 
supuse dezbaterii plenarei, iar 
ideea fundamentală pe care se 
structurează aceste documente o 
constituie îmbunătățirea în con
tinuare a nivelului tehnic. și 
calitativ al produselor. în con
textul acestor cerințe. încă din 
a doua parte a semestrului II 
am acționat pentru stabilirea 
de masuri și programe pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor la export.

în consens cu strategia înnoi
rii permanente a producției, a 
componentelor de piese și 
subansamble auto si tractoare, 
avem inițiate si aplicate măsuri 
care să asigure o colaborare tot 
mai strînsă între unitățile de 
cercetare și cele productive și 
am extins colaborarea cu cadre 
din învățămîntul superior în 
activitatea de proiectare și mo
dernizare a producției. Rapor
tez plenarei că avem realizate, 
urmînd a fi introduse în fa
bricație de serie, noi tipuri de 
mijloace de transport.

Sîntem conștienți de faptul 
că realizarea producției la un 
nivel calitativ, recîștigarea și 
pătrunderea pe noi piețe, în 
condițiile confruntării cu concu
rența externă, ne obligă să 
luăm măsuri ferme pentru res
pectarea ordinii și disciplinei 
tehnologice pe tot parcursul 
ciclului de fabricație.

O problemă importantă pen
tru activitatea unităților noas
tre subliniată în repetate rin- 
duri de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
o constituie punerea Ia punct a 
pregătirii fabricației pentru noi
le produse, asigurarea fluxuri
lor de fabricație cu standuri 
complexe de verificări și încer
cări.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu hotărîre. la 
nivelul fiecărei unități, pentru 
ca prin munca de înaltă cali
tate și eficientă a fiecăruia din
tre noi. prin dăruire și spirit 
revoluționar, să ne aducem o cit 
mai mare contribuție la trans
punerea în viață a Istoricelor 
obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

ceeași perioadă din anul trecut, 
sporuri de producție la cocs 
metalurgic, fontă, oțel, care 
s-au materializat intr-o creștere 
importantă a producției-marfă.

In acest an am realizat cel 
mai înalt nivel de export, iar 
pină la sfîrșitul anului vom o- 
nora toate comenzile primite de 
Ia partenerii străini.

Raportăm plenarei, dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general. că 
am stabilit măsuri tehnico-or- 
ganizatorioe și acționăm cu toa
tă fermitatea pentru înlăturarea 
lipsurilor si neajunsurilor cu 
care ne confruntăm. în vederea 
realizării producției de oțel la 
nivelul exigențelor actuale.

Abaterile de la tehnologiile de 
fabricație și de la normele teh
nice de exploatare au condus 
la neutilizarea la întreaga ca
pacitate a furnalelor, a cuptoa
relor Martin si electrioe. a unor 
laminoare, ceea ce a influen

țat negativ șl asupra încadrării 
în normele de consum. îndeo
sebi la cocs si metal. Acționăm 
cu toată fermitatea pentru înlă
turarea acestor lipsuri si pentru 
îndeplinirea în cit mai bune 
condiții a sarcinilor de plan.

In prezent sîntem angajați in 
pregătirea temeinică a condiții
lor tehnico-materiale pentru în
deplinirea planului pe 1987. a 
arătat in continuare vorbitorul. 
Adunarea generală a oamenilor 
muncii a dezbătut cu maturitate 
și răspundere toate aspectele 
legate de pregătirea anului vii
tor.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom acorda o atenție 
deosebită în 1987 realizării pro
gramului de perfecționare a or
ganizării și modernizare a pro
ducției, acțioriind în continuare 
pentru creșterea productivității 
muncii, ridicarea nivelului cali
tativ al produselor, reducerea 
consumurilor specifice și valo
rificarea superioară a materiilor 
prime.

în întreaga lor activitate, 
consiliile oamenilor muncii din 
centrală și întreprinderi aplică

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
IULIA STAMATOIU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
îngăduiți-mi să exprim totala 

adeziune a oamenilor muncii 
din Centrala industriei tricota
jelor față de prevederile cuprin
se in proiectele de plan privind 
dezvoltarea economico-socială a 
României pe anul 1987 și in 
bugetul de stat.

Oamenii muncii din Centrala 
industriei tricotajelor. hotărîți 
să încheie în bune oonditii a- 
nul de plan 1986, și-au îndepli
nit sarcinile pe 11 luni, reali- 
zînd in acest fel o creștere a 
valorii producției-marfă de 10 
Ia sută, a productivității muncii 
de 11.2 la sută, a exportului de 17 
la sută față de anul precedent.

Arătînd că ponderea produse
lor noi și reproiectate reprezin
tă. în prezent, peste 65 la sută 
din volumul producției, vorbi
toarea a precizat : Un rol deo
sebit de important în înnoirea 
structurală a activității din sec
torul nostru îl are introducerea 
rapidă a progresului tehnic, a- 
plicarea măsurilor cuprinse în 
programele de organizare su
perioară și modernizare a pro
ducției. valorificarea în mai 
bune condiții a rezultatelor cer
cetării științifioe românești. 
Permiteți-mi să folosesc aoest 
prilej pentru a exprima oele 
mai alese sentimente de stimă 
și «..prețuire fată de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. remarcabil om 
politic șl de statr savant de lar
gă- recunoaștere internațională, 
pentru marea sa contribuție la 
dezvoltarea științei si culturii.

Referindu-se la unele neajun
suri manifestate în activitatea 
Centralei industriei tricotajelor, 
vorbitoarea a arătat, in conti
nuare : Sarcinile oe revin cen
tralei pe anul 1987 marchează 
creșteri importante la toți indi
catorii. Sîntem conștienți că 
pentru a ne situa Ia nivelul exi
gențelor actualei etape de dez
voltare intensivă a economiei

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DINU

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Lucrările plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
se desfășoară după marele re
ferendum național de la 23 no
iembrie privind reducerea cu 5 
la sută, din acest an, a arma
mentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare ale tării, ceea 
ce demonstrează, încă o dată, 
prin forța faptelor, eă inițiati
vele de răsunet mondial ale 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu dau expresie 
profundelor aspirații ale între
gului popor.

Proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 
1987 și al bugetului de stat, su
puse dezbaterii plenarei, poartă 
amprenta gîndirii cutezătoare, 
a spiritului revoluționar, care 
definesc personalitatea multi
laterală și activitatea strălucită 
pe care o desfășoară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de peste 
două decenii in fruntea parti
dului și statului nostru.

In numele oamenilor muncii 
din unitățile de producție și de 
ceroetare ale industriei chimice, 
exprimăm recunoștința noastră 
nețărmurită tovarășei academi
cian doctor inginer . Elena 
Ceaușescu pentru pasiunea si 
profundul spirit patriotic cu 
care contribuie la dezvoltarea 
industriei chimire, la progresul 
științei. învătămintului si cultu
rii românești.

Vorbitorul s-a referit. în con
tinuare. la rezultatele pozitive 
obținute in realizarea indicatori
lor de plan. între care sporirea 
producției la anumite sortimen
te, creșterea productivității mun
cii, valorificarea superioară a 
materiilor prime, ridicarea gra
dului de tehnicitate si a calității 
producției. Totodată. întreprin
derile, centralele și institutele 
de cercetări si-au intensificat 
preocupările' pentru asimilarea 
mai rapidă a unor produse în 
vederea reducerii importului Si 
creșterii competitivității produ
selor la export.

CUVlNTUL
ELENA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,

îmi revine deosebita cinste 
ca. în numele celor ce trăiesc și 

cu fermitate și răspundere in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
noul mecanism economico-fi- 
nanciar. Subliniem rezultatele 
obținute în aplicarea acordului 
global, în întărirea calității 
noastre de producători, proprie
tari și beneficiari ai părții din 
avuția națională încredințată 
de societate spre administrare. 
Ca urmare a măsurilor luate 
se înregistrează, o creștere a 
răspunderii oamenilor muncii 
pentru realizarea cantitativă și 
sortimentală a producției, ac
celerarea ciclului economic, 
concretizat in reducerea mijloa
celor de finanțare a producției. 
Sîntem hotărîți ca pină la 
sfîrșitul acestui an să lichidăm 
toate stocurile supranormative, 
ceea ce va duce la eliberarea 
unor noi mijloace financiare.

Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră personal, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu toată 
fermitatea și hotărirea pentru 
înfăptuirea tuturor prevederilor 
planului pe 1987.

românești trebuie să acționăm 
cu mai multă hotărîre pentru 
creșterea inițiativei și răs
punderii tuturor cadrelor tehnice 
și economice, a întregului per
sonal muncitor, in vederea rea
lizării ritmice a producției, a 
perfecționării în continuare a 
activității de conducere și or
ganizare. a implicării întregu
lui colectiv de oameni ai mun
cii, pentru înlăturarea tuturor 
neajunsurilor ce grevează încă 
asupra realizării în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de 
plan. Vă încredințăm că anga
jamentele pe care ni le-am 
asumat, cu privire la organi
zarea și modernizarea procese
lor de producție, vor fi îndepli
nite la termenele stabilite.

In centrul atenției noastre 
vom situa încheierea contracte
lor pe 1987 și realizarea cu 
prioritate a sarcinilor de ex
port. acționînd hotărit pentru 
creșterea competitivității pro
duselor noastre și sporirea ariei 
geografice în care exportăm.

Consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderile centralei, sub 
directa îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid, vor 
acționa cu mai multă hotărire 
pentru respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, utili
zarea deplină a capacităților de 
producție. întărirea ordinii și
disciplinei la fiecare loc de
muncă, aplicarea consecventă a 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economice.

Adresîndu-vă cele mai calde 
mulțumiri pentru sprijinul per
manent șt indicațiile de inesti
mabilă valoare pe care ni 
le-ați trasat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigu
răm că sarcinile de plan pe 
acest an vor fi îndeplinite in
tegral, că am luat toate măsu
rile pentru pregătirea temeinică 
a planului pe anul 1987, pentru 
înfăptuirea mobilizatoarelor o- 
biective puse in fața noastră de 
istoricele documente ale celui 
de al XIII-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Analizînd activitatea desfășu
rată pină acum, în lumina exi
gențelor formulate de dumnea
voastră. tovarășe secretar gene
ral, trebuie să arăt, în spirit 
autocritic, că am înregistrat 
importante restanțe la unii in
dicatori. Planul producției fi
zice nu a fost îndeplinit la 
toate sortimentele si nici la pro
ducția-marfă. Nu s-a realizat 
integral planul de export si 
la investiții. Cauzele nerea- 
lizărilor constau în primul rind 
in modul necorespunzător în 
care consiliul de cqnducere al 
ministerului si consiliile oame
nilor muncii din centrale și în
treprinderi au acționat pentru 
folosirea integrală a bazei teh- 

. nico-materiale de care dispun 

. pentru organizarea și urmărirea 
permanentă a activității de pro
ducție, pentru punerea în func
țiune Ia termen a noilor insta
lații. eliminarea opririlor acci
dentale și întreținerea cores
punzătoare a utilajelor.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
am înțeles cu toată claritatea 
răspunderile mari ce revin con
siliilor de conducere, organelor 
de conducere colectivă din în
treprinderi, ca organisme opera
tive ale autoconducerii munci
torești și autogestiunii finan
ciare și vom acționa neîntîrziat, 
în spiritul cerințelor formulate 
de dumneavoastră, pentru per
fecționarea conducerii procese
lor de producție și folosirea 
intensivă a capacității utilaje
lor și instalațiilor moderne de 
care dispunem, pentru ridicarea 
pregătirii profesionale.

Vă rog să-mi permiteți să-mi 
exprim acordul deplin față de 
prevederile proiectelor planu
lui național unic de dezvoltare 
a economiei naționale și al bu
getului de stat pe 1987, precum 
și cu celelalte documente su
puse dezbaterii plenarei și să 
vă asigur, mult stimate to
varășe secretar general, că 
oamenii muncii din industria 
chimică vor munci cu dăruire, 
iși vor mobiliza toate energiile 
pentru Îndeplinirea exemplară 
a planului pe anul 1987.

TOVARĂȘEI
NAE

muncesc în județul Sibiu, să 
dau glas sentimentelor de alea
să stimă și înaltă prețuire, de 
profundă recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele României socialis
te, luptător neînfricat pentru 

cauza socialismului, a indepen
denței și suveranității patriei, 
erou al păcii, a cărui pro
digioasă activitate consacrată 
progresului general al tării i-a 
înscris numele în cartea de aur 
a istoriei poporului român.

Folosesc și acest prilej pentru 
a adresa de la înalta tribună a 
acestui reprezentativ forum al 
democrației muncitorești revo
luționare. un vibrant omagiu 
mult iubitei și stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. strălu
cit om politie și eminent sa
vant. care desfășoară o excep
țională activitate dedicată pro
gresului neintrerupt al econo
miei românești. afirmării 
puternice a învătămintului, 
științei șl culturii în patria 
noastră.

în continuare, vorbitoarea a 
arătat că. pe ansamblul județu
lui. prevederile de plan pe 11 
luni la producția marfă indus
trială. productivitatea muncii și 
la produsele noi și modernizate 
în totalul producției marfă ad 
fost realizate și depășite. De a- 
semenea. prin întărirea spiritului 
gospodăresc și aplicarea fermă 
a principiilor' autoconducerii 
muncitorești șl autogestiunii 
economico-financiare. producția 
industrială a fost realizată cu 
costuri de producție mai mici cu 
aproape 2 miliarde lei față de 
perioada corespunzătoare din 
anul trecut.

Analizînd activitatea noastră 
îți lumina exigențelor formulate 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, a 
cerințelor actualei etape, tre
buie să recunoaștem că rezul
tatele obținute nu pot să ne 
mulțumească. înregistrăm res
tanțe la unele produse, planul 
de export nu a fost îndeplinit 
integral, rămineri în urmă exis- 
tind și Ia o serie de indicatori 
economico-financiari.

Rezultatele noastre puteau fi 
mult mai bune dacă toate orga
nele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii ar 
fi acționat mai ferm pentru fo
losirea superioară a întregului 
potențial tehnic și uman de care 
dispun întreprinderile, pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE TARNEA

Mult stimate și Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, 

în numele constructorilor de 
tractoare și mașini agricole, să 
exprim deplinul acord fată de 
proiectele de plan privind dez
voltarea economico-socială a 
țării în anul viitor și bugetul 
de stat pe 1987, ele reflectind 
concepția revoluționară, dinami
că și creatoare a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășă 
Nicolae. Ceaușescu.

Raportăm plenarei că oamenii 
muncii din unitățile- centralei 
industriale de tractoare și ma
șini agricole au acționat în 
acest an cu mai multă răpun- 
dere și dăruire revoluționară 
pentru ridicarea pe un plan ca
litativ superior a întregii activi
tăți productive, preliminind rea
lizarea pină la 20 decembrie 
1986 a tuturor contractelor atit 
la intern cît și la export.

După ce s-a- referit la unele 
rezultate obținute in cadrul în
treprinderilor din subordineâ 
centralei, vorbitorul a arătat 
deschis. în spirit critic șl auto
critic, că în activitatea centra
lei și a unităților s-au manifes
tat o serie de lipsuri care aU 
dus la nerealizarea unor in
dicatori de plan, la utili
zarea necorespunzătoare a ca
pacităților de producție și a 
forței de muncă. Nu am acțio
nat cu toată răspunderea pen
tru întărirea ordinii și discipli
nei tehnologice, realizarea rit
mică a producției, diminuarea 
stocurilor și creșterea eficienței 
economice. Nu am îndeplinit 
în cele mai bune condiții pla
nul la export. In cursul acestui 
an ne-am confruntat cu unele 
probleme privind realizarea u- 
nor subansamble din producția 
proprie de motoare și cutii de 
viteză cît și neurmărirea pe 
întregul flux de fabricație 
a disciplinei tehnologice de 
către cadrele cu funcții de răs
pundere, nerespectării termene
lor contractuale. Se manifestă 
încă o serie de neajunsuri în 
stilul și metodele de lucru ale 
consiliilor oamenilor muncii din 
centrală și întreprinderi, ne
ajunsuri pe care sîntem ferm 
hotărîți să Ie lichidăm cit mai 
grabnic.

Raportăm plenarei, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în centrul 
preocupărilor organelor de con
ducere ale centralei și între
prinderilor se află acțiunea de 
mare însemnătate privind per
fecționarea, organizarea și mo
dernizarea producției. In care

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION STAMATOIU

Muit stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Documentele supuse analizei 

actualei plenare a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
constituie un cuprinzător pro
gram de acțiune pentru anul 
1987. Unităților din cadrul Com
binatului minier din Motru le 
revin sarcini deosebit de impor
tante pentru anul viitor in rea
lizarea programelor de dezvol
tare a bazei de materii prime și 
energetice.

In vederea înfăptuirii ne
abătute a orientărilor și indica
țiilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe președinte 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, privind creș
terea producției de cărbune 
energetic, colectivul de mineri 
din Motru, sub conducerea co
mitetului de partid, acționează 
cu răspundere pentru folosirea 
mai eficientă a utilajelor și a 
timpului de lucru, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, în 
scopul asigurării cărbunelui ne

sporirea răspunderii șl exigen
ței comuniste în abordarea sar
cinilor complexe ale acestui 
cincinal. De aceea. comitetul 
județean de partid, a pus. cu 
toată tăria. în fața comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii 
din județ. înalta datorie de a-și 
mobiliza puternic forțele, de a 
munci cu răspundere si exigen
ță. astfel incit să asigurăm re
cuperarea. în cea mai mare mă
sură. a rămînerilor în urmă. In 
ceea ce privește exportul, vă 
raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că avem toate 
condițiile pentru finalizarea, 
pină la 15 decembrie â.c„ a 
tuturor contractelor si comenzi
lor existente în unități.

Sarcinile de plan din anul 
viitor. cerințele accentuării 
laturilor calitative și de efi
cientă ale întregii noastre acti
vități economice ne-au obligat 
să asigurăm o pregătire temei
nică a producției întronarea 
unui climat de înaltă răspunde
re Si chibzuință gospodărească 
în fiecare unitate economică din 
județ.

Consider, totodată, necesar ca 
ministerele de resort să acorde 
un mai mare sprijin întreprin
derii mecanice Mirșa si între
prinderii metalurgice de metale 
neferoase Copșa Mică pentru 
înfăptuirea programelor de or
ganizare și modernizare a pro
ducției. pentru soluționarea ope
rativă și eficientă a tuturor 
problemelor de care depinde 
realizarea exemplară a planului 
pe 1987.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate to
varășe . secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din județul Sibiu, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, vor face to
tul pentru înfăptuirea. la un 
înalt nivel de calitate si eficien
tă. a sarcinilor din arest an și 
din 1987. răspunzînd prin fapte 
vibrantelor dumneavoastră în
demnuri de a ne spori perma
nent contribuția la înflorirea 
multilaterală a patriei noastre, 
la creșterea prestigiului ei in
ternațional.

sîntem îndrumați și spriji
niți permanent de tovară
șa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. în II luni am 
aplicat 927 de măsuri, cu un 
efect economic de peste 240 mi
lioane lei și importante econo
mii de materiale, energie și 
combustibil.

O atenție deosebită acordăm 
și înfăptuirii neabătute a pro
gramelor de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al producției, 
pentru creșterea competitivită
ții produselor noastre pe piețele 
externe. Acționăm cu întreaga 
răspundere pentru moderni
zarea sistemei de tractoare și 
mașini agricole în scopul re
ducerii consumului specific de 
materiale și combustibil. creș
terea gradului de fiabilitate în 
exploatare, mărirea numărului 
de funcțiuni ale utilajelor.

Anul 1987 reprezintă pentru 
Centrala industrială de trac
toare un program vast de pro
ducție și în special pentru pro
ducția de export. Pentru con
tractarea producției de export 
în anul 1987 și în special tri
mestrul I acționăm energic, prin 
eforturi comune, in așa fel in
cit pină la 25 decembrie 1986 să 
avem încheiat portofoliul pen
tru trimestrul I 1987 și în cea 
mai mare parte din comenzile 
pentru întregul an. Produ
sele care vor fi livrate în 
anul viitor vor fi eficiente din. 
punct de vedere economic prin 
încadrarea in consumurile spe
cifice materiale, de energie si 
combustibil, reducînd la maxi
mum pierderile tehnologice, asi- 
gurînd creșterea productivității 
muncii, prin modernizarea teh
nologiilor de prelucrare.

Vom lua în continuare mă
suri pentru diversificarea for
melor de comercializare, pros
pectarea de noi piețe externe, 
asigurarea cu piese de schimb 
și organizarea corespunzătoare 
a activității de service.

Sîntem conștienți de neajun
surile din activitatea noastră. 
Iată de ce, pe lîngă măsurile 
adoptate pină în prezent, vom 
trece cu hotărîre la o serie de 
noi acțiuni menite să asigure 
întărirea ordinii și disciplinei, a 
răspunderii la fiecare loc de 
muncă.

Vă asigurăm, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar ge
neral. că oamenii muncii din 
cadrul Centralei industriale de 
tractoare și mașini agricole nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, răspun
zînd prin fapte de muncă grijii 
statornice pe care o purtați 
dezvoltării economico-sociale 
a scumpei noastre patrii. Româ
nia socialistă.

cesar termocentralelor și celor
lalți beneficiari.

Cu toate acestea, activitatea 
desfășurată în cele 11 luni nu se 
ridică la nivelul condițiilor pe 
care le avem, al nevoilor econo
miei naționale. înregistrăm res
tante însemnate atit la extracția 
de cărbune, cît și la excavațiile 
pentru descopertă.

în continuare vorbitorul a 
spus : ndrealizările înregistrate 
sînt datorate neajunsurilor din 
munca organelor de conducere 
colectivă din combinat și între
prinderi, care nu au reușit să 
mobilizeze importantul potențial 
material și uman de care dispu
nem, să instaureze la locurile de 
muncă un spirit de exigență față 
de realizarea planului, să asigu
re asistenta tehnică pe schim
buri.

Raportăm plenarei că in re
centa adunare generală a oame
nilor muncii, consacrată dezba
terii sarcinilor de plan pe anul 
1987. s-au analizat cu exigență 
și răspundere cauzele nereali- 
zării planului, stabiiindu-se mă
suri care să ducă la recuperarea 
restanțelor, la funcționarea in 
siguranță a utilajelor și instala

țiilor pe întreaga perioadă a se
zonului rece. Conștienți de răs
punderile ce ne revin, de pro
priile noastre lipsuri ne-am sta
bilit mai bine pentru anul 1987 
direcțiile de acțiune, care vi
zează in principal : perfecțio
narea tehnologiilor de lucru in 
cariere, realizarea tuturor mă
surilor din programele de mo
dernizare și organizare a pro
ducției. îmbunătățirea calității 
reparațiilor, a reviziilor și lu
crărilor de întreținere, asigu
rarea stocurilor necesare de ma
teriale și piese de schimb, men
ținerea unui decalaj optim în
tre lucrările de deschideri, pre
gătiri si exploatarea propriu- 
zlsă a zăcămintului.

Vom acorda o atentie deose
bită investițiilor, analizind săp- 
tăminal stad’ul execuției lucră
rilor, livrărilor echipamentelor, 
și al montajului, pentru pu
nerea în funcțiune la termen a 
capacităților planificate ca o 
condiție de bază in asigurarea 
nivele’or prevăzute la producția 
de cărbune în 1987 si pe întregul 
cincinal. Solicităm unităților 
constructoare do mașini să ne 
livreze Ia termenele contrac

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE POTINCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,

Acționind în consens cu exi
gențele actualei etape de dez
voltare intensivă a economiei 
naționale, cu indicațiile si orien
tările dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar 
general. Nicolae Ceausescu, vă 
rog să-mi permiteți să rapor
tez plenarei, dumneavoastră 
personal, că. prin aplicarea 
măsurilor prevăzute în prima 
etapă a programului privind 
perfecționarea organizării și 
modernizării proceselor de pro
ducție. în cele 11 luni care au 
trecut din acest an. am depășit 
planul la producția marfă. înre
gistrînd și un însemnat spor la 
productivitatea muncii. De ase
menea. comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, numă
rul autoturismelor livrate la 
export a crescut.

Rezultatele obținute pină în 
prezent nu ne mulțumesc, a spus 
în continuare vorbitorul, deoa
rece nu sînt la nivelul planului, 
al posibilităților de care dispun 
unitățile noastre. Avem încă 
unele rămineri in urmă la reali
zarea producției fizice si Ia pu
nerea în funcțiune a noilor ca
pacități ; nu se respectă întoc
mai tehnologiile de fabricație, 
se manifestă încălcări ale ordi
nii si disciplinei la locurile de 
muncă. Toate acestea ne arată 
că trebuie să acționăm sistema
tic. prin măsuri eficiente, pen
tru ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale a tuturor oameni
lor muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, a răspunde
rii personale și colective în în
treaga activitate.

Ținind seama de neajunsurile 
ce s-au manifestat In unitățile 
centralei, de sarcinile deosebit 
de mobilizatoare privind creș
terea producției și eficientei 
economice în 1987. adunările ge
nerale ale oamenilor muncii ce 
au avut loc in perioada octom- 
brie-noiembrie au scos în evi
dentă rezervele mari pe care le 
avem Ia îndemînă si au stabilit 
măsuri concrete care Să condu
că la îndeplinirea exemnlară a 
sarcinilor de olan încă din pri
ma zi a anului viitor.

Sîntem conștienți de răspun
derea deosebită pe oare o impli

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN BUICULESCU

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general al 
partidului Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă raportăm, mult stima

te tovarășe secretai- general, 
Nicolae Ceaușescu, că. răspun
zînd indicațiilor și orientărilor 
dumneavoastră, colectivul de 
energeticieni din întreprinderea 
noastră a realizat planul anual 
de energie electrică la 25 no
iembrie. Prin asigurarea puterii 
efectiv utilizabile la dispoziția 
dispecerului energetic național, 
ridicarea fiabilității agregate
lor. scurtarea termenelor de re
parație și mărirea siguranței în 
exploatare au fost create con
diții pentru livrarea peste plan 
a cantității de 503 127 MWh e- 
nergie electrică de către termo
centrala Ișalnița.

Pentru îndeplinirea integrală 
și în devans a tuturor sarcinilor 
ce ne revin, consiliul oamenilor 
muncii a instituit, drept regulă, 
analiza zilnică, pe fiecare 
schimb în parte, a modului 
cum se realizează producția de 
energie electrică, precum și cei
lalți indicatori economici, stabi
lind măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru eliminarea neajun
surilor constatate.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că onorarea în întregime a 
angajamentelor asumate și men
ținerea centralei în perfectă 
stare de funcționare în perioada 
sezonului rece impune ca Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei să asigure cantitățile 
de cărbune necesare atit func
ționării zilnice a centralei, cît 
și constituirii stocului de si
guranță. De asemenea, se im
pune să ne organizăm mai bine 
munca, să imprimăm un spirit 
de ordine și disciplină mai 
ferm, să asigurăm un control 
tehnic de specialitate în toate 
schimburile, să ridicăm nivelul 
calitativ al reparațiilor elimi- 
nind întreruperile accidentale și

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRU VASILE USCAT

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, în 

numele puternicului colectiv de 

tuale echipamentele, in ordinea 
montajului și de calitate cores
punzătoare.

De asemenea, este necesar ca 
ministerele constructoare de ma
șini să urgenteze finalizarea 
programelor cu privire la mo
dernizarea echipamentelor de 
extragere a cărbunelui din sub
teran pentru a corespunde con
dițiilor noastre de zăcămînt și 
pentru realizarea unor randa
mente la nivel mondial.

Exprimind totala adeziune la 
documentele supuse dezbaterii, 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
minerii din Motru sint ferm ho- 
tăriți să acționeze in lumina 
exigențelor formulate de dum
neavoastră în importanta -cu- 
vintare rostită la Plenara Con
siliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste. pentru realizarea inte
grală a planului pe 1987. adu- 
cîndu-ne astfel contribuția la în
deplinirea programului energe
tic al tării, la înfăptuirea obiec
tivelor celui de al XIII-’ea Con
gres a] Partidului Comunist 
Român.

că faptul că peste 80 Ia sută din 
produsele noastre sint destinate 
exportului. Tocmai de aceea, 
vom intensifica activitatea de 
cercetare și inginerie tehnologi
că pentru asimilarea în fabrica
ție a unor noi produse și mo
dernizarea celor existente, astfel 
incit calitatea acestora să ne 
permită consolidarea desfacerii 
pe piețele pe care le-am ciștlgat 
și pătrunderea pe noi piețe ex
terne.

Pe baza sarcinilor și indicați
ilor dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom asigura 
pregătirea și introducerea în 
fabricația de serie a autoturis
mului Dacia CN 1, cu caroseria 
modernizată și consola scurtată, 
realizarea noii caroserii CN 2. cu 
grup motopropulsor transversal, 
a autoturismului de teren ARO 
26, a noii familii de motoare 
convertibile cu 4 și 6 cilindri, 
cu o capacitate de 2 200—3 300 
cmc pentru echiparea autoturis
melor ARO și autoutilitarelor 
TV. O atenție deosebită vom 
acorda asimilării in țară, așa 
cum ne-ați cerut dumneavoas
tră. a autoturismului OLTCIT si 
fabricării autoturismului de 
foarte mic litraj Dacia 500.

Vă asigurăm, mult iubi
te și stimată tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că. răspun- 
zind chemării dumneavoastră, 
constructorii de autoturisme au 
mobilizat toate forțele materia
le pentru a încheia cu rezultate 
cit mai bune sarcinile de olan 
pe acest an, pentru pregătirea 
exemnlară a producției pe aritll 
1987. în așa fel incit planul să 
fie ritmic realizat din primele 
zile și in special produsele des
tinate exportului.

Exprimind deplinul acord față 
de proiectele privind planul și 
bugetul de stat pe anul 1987, vă 
asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii, că, așa cum ne-ați indicat 
în magistrala cuvîntare rostită 
la Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, vom acționa cu 
toată exigența și răspunderea 
pentru înlăturarea hotărîtă a 
neajunsurilor existente in acti
vitatea noastră, pentru perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă și sporirea eficienței în
tregii activități productive.

încadrîndu-ne strict In consu
murile proprii de energie elec
trică. Avem mari posibilități în 
această direcție, a arătat vorbi
torul. Nu am reușit să antre
năm incă întregul personal 
muncitor Ia acțiunile de moder
nizare, mai sînt locuri de mun
că la care trebuie să găsim noi 
măsuri și soluții de îmbunătăți
re a fiabilității agregatelor, în
deosebi a instalațiilor auxiliare.

Totodată, ca energetician și 
specialist, subliniez la rindul 
meu necesitatea reducerii con
sumului de energie electrică și 
gospodăririi ei judicioase în 
toate unitățile economice. 
Această cerință se impune cu 
atit mai mult, cu cit orice de
pășire a consumurilor nu nu
mai că încarcă nejustificat cos
turile de producție Ia consuma
tori, dar ea influențează negativ 
însăsi funcționarea normală a 
sistemului energetic național.

Ne angajăm in fața plenarei, 
a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu hotărire și răs
pundere patriotică pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin 
din programul energetic națio
nal. din planul și bugetul pe 
1987, imprimînd întregii noas
tre activități o eficiență econo
mică sporită și livrînd econo
miei naționale, țării, cît mai 
multă energie.

Vă încredințăm, mult iubi
te și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a întregi prin fapte de muncă 
puternicul „DA“ spus de între
gul popor, un ..DA‘' patriotic și 
entuziast, la noua și strălucita 
dumneavoastră inițiativă de 
pace și dezarmare cu un larg 
și puternic ecou internațional, 
adueîndu-ne, astfel contribuția 
la realizarea obiectivelor insu 
flețitoare din planul pe anul 
viitor. Ia înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

oameni ai muncii din între
prinderea de construcții de ma
șini din Reșița, să exprim cele 
mai alese sentimente de stimă 
și respect față de cel mai iubit
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii

(Urmare din pag. I)activitate.’ (Aplauze și urale pre
lungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,Planul național unic de dezvoltare economi co-socială pe anul 1987 — al doilea an al cincinalului 1986—1990 — asigură condițiile necesare înfăptuirii neabătute a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului. După cum este bine cunoscut, ritmurile de dezvoltare pentru anul viitor sînt la nivelul-prevederilor planului cincinal și asigură dezvoltarea în ritm înalt a tuturor sectoarelor de activitate.Nu doresc să mă refer acum la acești indicatori, pentru că sînt bine cunoscut!, deoarece așa cuțn am menționat — proiectul planului a fost larg dezbătut de toți oamenii muncii. Sînt prevederi importante cu privire la căile pentru înfăptuirea obiectivelor dezvoltării intensive. realizării unei nod calități a muncii și vieții, asigurării îndeplinirii neabătute a obiectivelor stabilite privind trecerea României, în acest cincinal, la un nou stadiu de dezvoltare — la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată. Avem un program măreț, și putem spune că ceea ce am realizat în primul an al cincinalului. precum și prevederile pentru cel de-al doilea an al acestui cincinal ne dau garanția că vom înfăptui acest obiectiv. De altfel, trebuie să declar în plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii că, în multe domenii, din punct de vedere cantitativ am ajuns la un asemenea nivel care poate să ne dea dreptul să apreciem că România se află printre țările mediu dezvoltate, care acționează pentru un nivel tot mai înalt de dezvoltare. Mai avem însă unele obiective de îndeplinit, mai cu seamă de ordin calitativ, pentru a putea să spunem cu tot temeiul că am depășit stadiul de țară în curs de dezvoltare și ne-am ridicat din toate punctele de vedere la nivel superior, mediu, de dezvoltare. Avem tot ceea ce este necesar pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Putem să avem deplina încredere că. în acest cincinal, vom îndeplini aceste planuri și toate obiectivele pe care le avem în vedere. Aceasta însă impune să lucrăm și mai bine, să acționăm cu mai multă hotărîre, în toate domeniile, pentru lichidarea stărilor negative, pentru perfecționarea și îmbunătățirea întregii noastre activități.în mod deosebit trebuie să acordăm o atenție permanentă dezvoltării bazei de materii prime și energetice proprii, folosirii cu maximum de eficientă a materiilor prime și energiei, să acționăm necontenit pentru încadrarea în normele de consum și reducerea în continuare a consumurilor materiale și energetice. Deși, pe ansamblu. am realizat unele reduceri în acest an. totuși consumurile continuă să fie mari și se impune ca, în toate sectoarele. în toate unitățile, să se acționeze cu mai multă răspundere și fermitate pentru reducerea continuă a acestora.Trebuie să acordăm o atenție mai mare recuperării și refolosi- rii materiilor prime și surselor de energie, pentru recondiționarea și refolosirea pieselor și subansam- blelor. Avem, și în acest domeniu, realizări, dar și rezerve și posibilități foarte mari în toate sectoarele de activitate.O atenție deosebită este necesar să se acorde folosirii mai bune a tuturor capacităților de producție. Aceasta presupune organizarea corespunzătoare a activității în fiecare unitate. a schimburilor de lu

cru, dar și asigurarea întreținerii corespunzătoare a mașinilor și utilajelor. realizarea la timp a reparațiilor capitale și a celorlalte reparații de întreținere în așa fel încît să se asigure funcționarea continuă și să se pună capăt deselor întreruperi în funcționarea unor instalații și utilaje.Așa. cum am menționat și cu alte prilejuri, trebuie să asigurăm tot ce este necesar pentru realizarea reparațiilor în cel mai scurt timp, mai cu seamă a reparațiilor capitale, și, totodată, pentru perfecționarea instalațiilor, a utilajelor și mașinilor. Orice reparație capitală trebuie să ducă la o îmbunătățire a funcționării instalațiilor, mașinilor și utilajelor, la o creștere a producției ce se realizează cu acestea, la o reducere a consumurilor materiale și energetice și, in același timp, și la o sporire a productivității muncii. Am introdus reparațiile capitale în plan, dar nu este suficient. Se impune ca, în toate sectoarele, să se acționeze cu înaltă răspundere pentru ca stările negative de lucruri care s-au manifestat în acest an să nu se mai repete în anul viitor.Am arătat că dispunem de tot ce este necesar pentru a asigura realizarea unui ritm înalt al producției în anul viitor. Este însă necesar să se aibă în vedere că nu este suficientă doar realizarea indicatorului producție-marfă, că înfăptuirea acestui indicator trebuie să se bazeze pe realizarea producției fizice, la toate sortimentele. Cred că nu este necesar să mai insist, în plenară, asupra faptului că, dacă nu realizăm undeva un produs, o piesă mică — nu mai spun, un subansamblu sau altul — dacă nu realizăm un sortiment de produs chimic, un sortiment de oțel și așa mai departe, atunci aducem prejudicii și îngreunăm desfășurarea normală a întregii activități de producție. Iată de ce trebuie să se înțeleagă bine că înfăptuirea, în toate unitățile, a planului producției-marfă presupune realizarea producției fizice — și trebuie să se acționeze nu atît pentru valoarea producției-marfă, ci pentru realizarea tuturor sortimentelor, a producției fizice, în toate sectoarele de activitate. Rea- lizînd aceste sortimente, producția fizică, vom avea implicit realizată și valoarea producției-marfă, vom asigura buna desfășurare a întregii activități. Vom înlătura astfel multe — aș putea spune cea mai mare parte a lipsurilor care s-au manifestat și în acest an în diferite sectoare de activitate.O atenție permanentă trebuie să acordăm problemelor de calitate, ridicării nivelului tehnic al producției. Am intervenit foarte pe scurt în timpul discuțiilor din plenară, și nu vreau să mă refer la exemple concrete, deși sînt multe de spus în această privință, practic pentru fiecare sector. Trebuie să se înțeleagă, to- varăși, că industria românească a ajuns la un asemenea nivel de dezvoltare încît problemele de calitate, problemele nivelului tehnic sînt hotărîtoare pentru dezvoltarea viitoare. Dispunem de o bază tehnică largă, modernă, în toate ramurile. Este necesar să realizăm însă produse de un înalt nivel tehnic, competitive cu cele mai bune pe plan mondial. Mulți din tovarăși au vorbit aici — și de regulă se spune — că ne propunem, la un produs sau altul, să ocupăm primul loc. Desigur, e un lucru important și trebuie să ne propunem și să gîndim în acest fel. Dar trebuie să ne propunem să nu mai iasă din nici o întreprindere, din nici o uzină produse de slabă calitate, care să nu corespundă cerințelor și nivelului tehnic al unor produse ce se realizează pe plan mondial. Dacă vrem să ocupăm locuri fruntașe în diferite domenii în producția mondială, atunci trebuie să avem în vedere și realizarea de produse care să poată fi competitive și apreciate ca atare în 

orice țară din lume ! Aș da numai un exemplu : în domeniul motoarelor, pentru a ocupa primul loc trebuie să realizăm un motor cu un consum mic de carburanți,- cu o mare durată în exploatare, sau— cum se spune — fiabilitate. Este posibil să facem acest lucru, tovarăși ? Eu consider că este posibil, dar trebuie să organizăm temeinic această activitate, să punem colective de oameni care să se ocupe de aceste probleme prioritare și care, într-adevăr, să asigure aceste locuri fruntașe. Acest lucru trebuie să-l facem în toate sectoarele de activitate !Deci, problemele calității și nivelului tehnic sînt astăzi problemele hotărîtoare ale dezvoltării României, ale înfăptuirii obiectivelor dezvoltării intensive, ale făuririi socialismului și comunismului în patria noastră. Fără a- ceasta- nu putem vorbi de dezvoltare intensivă, de făurire a socie»- tății comuniste. Trebuie să fim pe deplin conștienți de importanța deosebită a acestei probleme.Avem o puternică cercetare științifică, avem rezultate bune în acest domeniu. într-adevăr, cercetarea științifică are un rol tot mai important în întreaga dezvoltare. Nici nu putem concepe realizarea programelor noastre fără a așeza la baza lor cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate. Este însă necesar ca, într-adevăr, să acționăm cu toată hotărîrea pentru a lega mai strîns cercetarea cu producția, cu învățămîntul, pentru a putea asigura ca, în toate sectoarele, cuceririle științei, tehnologiilor să fie imediat introduse în producție. Pe această cale vom putea să îndeplinim obiectivele puse de Congresul al XlII-lea al partidului. în toate sectoarele dispunem de forțe necesare, de oameni de știință, de specialiști în domeniul tehnic, de muncitori cu o înaltă calificare, care, acționînd în strînsă unitate, pot să realizeze toate aceste obiective. Aceasta este, de fapt, una din cerințele deosebite și pentru ridicarea caii- ■ tății și a nivelului tehnic al producției.Va trebui să acordăm o mai mare atenție problemelor productivității muncii, pe baza organizării științifice a producției și a muncii, a automatizării și mecanizării proceselor de producție, inclusiv — acolo unde este necesar— a robotizării ; însă, nu formal, nu pentru a spune că avem și noi roboții noștri — cum spunea Ca- ragiale „să avem și noi făliți! noștri". Să introducem automatizarea și robotizarea acolo unde, într-adevăr, putem să ridicăm, pe această bază, nivelul tehnic și de productivitate, astfel încît să se demonstreze justețea și necesitatea introducerii acestora. (Vii aplauze).Am obținut rezultate relativ bune în acest an în ce privește productivitatea muncii. Cunoașteți programele pe care le-am adoptat, pînă în 1990, care presupun o creștere mult mai puternică a productivității muncii în toate domeniile — și trebuie să acționăm în concordanță cu acestea !Am vorbit că trebuie să înfăptuim neapărat prevederile principale din programele de modernizare din toate sectoarele. Sînt domenii unde ne-am propus ca, prin modernizarea tehnologică, să obținem eliminarea a o serie de faze și, pe această bază, să obținem o reducere a consumurilor, să simplificăm producția, să ridicăm calitatea. Practic însă — și doresc din nou să subliniez acest lucru— pînă acum nu am făcut prea mult în această direcție. Anul în care intrăm, 1987, trebuie să fie anul — aș spune — decisiv în trecerea Ia aplicarea măsurilor de modernizare tehnologică de bază din toate sectoarele. Trebuie făcut în așa fel încît, practic, în 1988 să încheiem procesul acțiunilor de 

modernizare în toate sectoarele de activitate.Sînt necesare măsuri hotărîte în domeniul economico-financiar. Programele și măsurile pe care le-am stabilit sînt foarte bune, însă și ele se realizează prea încet. Sânt necesare măsuri hotărâte în direcția reducerii consumurilor și a cheltuielilor materiale și de producție, în aplicarea fermă a noilor normative economico-financia- re, în asigurarea autoconducerii, autofinanțării, pentru reducerea substanțială a creditelor necesare activității de producție în conformitate cu programele pe care le-am stabilit. Prin aplicarea tuturor acestor măsuri trebuie să realizăm o creștere mai puternică a rentabilității și beneficiilor în toate sectoarele, a venitului net, a venitului național, a avuției întregii noastre națiuni. Numai pe această cale, a creșterii mult mai puternice a venitului național, ca rezultat al înfăptuirii tuturor programelor de măsuri, vom asigura mijloacele necesare dezvoltării în continuare, în ritm înalt, a patriei noastre și, totodată, mijloacele necesare în vederea ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o înfăptuim cu succes în România ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).Și în acest cincinal urmează să realizăm un volum important de investiții. Alocăm circa 30 la sută din venitul național în scopul dezvoltării. în anul pe care îl încheiem, deși am realizat unele din obiectivele stabilite, nu putem fi pe deplin mulțumiți. Nu am pus la timp în producție toate capacitățile. Unele vor trebui să fie replanificate pentru anul viitor, ceea ce, fără îndoială, are repercusiuni negative asupra activității de dezvoltare generală. Iată de ce este necesar să fie luate toate măsurile în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a planurilor de investiții, îndeosebi în domeniile materiilor prime, minier, petrolier, al instalațiilor metalurgice, chimice, petrochimice și altele.Consider necesar să se acorde o atenție deosebită investițiilor în domeniul energiei, unde avem ră- mîneri în urmă și unde, și în acest an, lucrurile nu s-au desfășurat în bune condiții. Se impune să fie luate asemenea măsuri încît anul viitor să se lichideze cu desăvîr- șire stările negative de lucruri și să asigurăm înfăptuirea în cele mai bune condiții, la timp și de calitate, a investițiilor în domeniul energetic. Acest lucru este valabil pentru toate domeniile.în același timp sînt necesare măsuri pentru folosirea mai rațională a mijloacelor materiale și financiare. M-am referit ieri, la plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, la unele cheltuieli foarte mari care continuă să se facă în diferite domenii ale investițiilor. Tovarășii din organele centrale cunosc aceste probleme, pentru că le-am discutat. Cred că și tovarășii de pe teritoriu știu bine, din realitățile existente în fiecare județ, că se fac lucrări costisitoare — unele cu totul inutile — că, la o serie de obiective mari, au fost reduse numai în ultimele luni investiții de zeci de miliarde Iei ; nu de zeci de milioane, ci de zeci de miliarde de lei. Nu mai departe decît acum două zile, proiectul unei investiții de cîteva miliarde lei a fost redus cu mai bine de 60 la sută în domeniul construcțiilor de mașini. Și nu este singurul exemplu, tovarăși. Pun cu toată seriozitatea această problemă în plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, în fața cadrelor de conducere, a 

reprezentanților oamenilor muncii din toate sectoarele economico-so- ciale, pentru că trebuie să fie luate toate măsurile spre a se pune capăt acestor stări de lucruri inad-. misibile.Am ajuns la concluzia că trebuie să reducem radical fondurile pentru așa-zisa organizare de șantiere. Am stabilit ca aceste fonduri să le limităm la 0,5, maximum 1 la sută, însă acordarea lor să se facă nu procentual, ci pe bază de devize concrete pentru fiecare sector de activitate. Practic, în nici un oraș și în nici o comună, în nici o întreprindere unde au loc lucrări de dezvoltare nu mai trebuie realizate lucrări de organizare de șantiere, pentru că acolo sînt lucrările existente și trebuie folosite în mod corespunzător. Să se pună capăt risipei și jafului — ca să mă exprim cît mai plastic — în avuția națională ! Pe această cale vom economisi anul viitor între 4 și 6 miliarde de lei. Legate cu celelalte miliarde pe care trebuie să le obținem, revăzînd proiectele cu toată răspunderea, și pornind de la realizarea fiecărui obiectiv cu maximum de responsabilitate, vom putea dispune de multe, multe zeci de miliarde de lei pentru alte necesități în vederea dezvoltării patriei noastre. Construind mai bine, mai ieftin, cu cheltuieli mai mici, vom putea, totodată, să dispunem și de mijloace mai multe în vederea creșterii gradului general de civilizație, de știință, de cultură, a nivelului de trai material și spiritual al poporului. (Aplauze 
puternice, prelungite).Este necesar să se acorde o atenție mai mare decît în acest an activității de comerț exterior, producției de export. Trebuie să pornim de la necesitatea că activitatea de comerț exterior constituie o latură importantă a activității noastre de producție. Comerțul exterior, exportul constituie o continuare și o parte inseparabilă a producției materiale în toate sectoarele de activitate !Trebuie să dezvoltăm larg cooperarea în producție, să facem totul pentru a înfăptui programele stabilite în cadrul C.A.E.R., programele de lungă durată pe care le-am semnat cu țările socialiste, cu alte state, să acționăm pentru a realiza o colaborare largă în producție și a încheia noi contracte sau acorduri de lungă durată, în toate sectoarele de activitate. Aceasta presupune o bună organizare a producției, realizarea ■la timp a contractelor, a calității prevăzute, respectarea neabătută a angajamentelor pe care ni le luăm în contracte. Să acordăm mai multă atenție eficienței comerțului exterior, valorificării în mod corespunzător a materiilor prime, a muncii poporului nostru.Sînt necesare măsuri hotărîte în vederea perfecționării în continuare a sistemului de retribuție pe baza acordului global și direct, în toate sectoarele de activitate. Trebuie să aplicăm ferm principiul socialist de retribuție, astfel încît veniturile oamenilor muncii să fie determinate nemijlocit de cantitatea și calitatea muncii, ca nimeni să nu poată realiza venituri fără muncă. Avem rezultate bune în această privință, dar trebuie să perfecționăm și să aplicăm cu mai multă fermitate aceste principii de retribuție, valabile pentru toate sectoarele de activitate din patria noastră.Pornind de la cerințele perfecționării întregii noastre activități se impune să acordăm o atenție corespunzătoare ridicării nivelului pregătirii profesionale și tehnice, reciclării și recalificării oamenilor muncii, tuturor cadrelor noastre. Toate obiectivele de dezvoltare, realizarea noii calități și ridicarea nivelului tehnic al produselor se pot înfăptui numai cu oameni cu o înaltă pregătire profesională, tehnică și științifică. Insist asupra 

acestui lucru pentru că este necesar să trecem cu mai multă fermitate la aplicarea programelor și măsurilor stabilite în direcția pregătirii forței de muncă, a cadrelor, în fiecare unitate, în toate sectoarele de activitate.Noi spunem, pe drept cuvînt, că omul constituie factorul hotărîtor al întregii activități — și. deci, trebuie să acordăm o mai mare atenție ridicării nivelului de cunoștințe generale, dar și de conștiință revoluționară, socialistă, a omului. Numai oamenii cu o înaltă pregătire profesională, tehnică, științifică, cu cunoștințe vaste în toate domeniile. dar și cu o înaltă conștiință revoluționară, pot înfăptui obiectivele de făurire a socialismului și comunismului în România ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Să acționăm continuu pentru perfecționarea formelor de conducere. să facem totul pentru buna funcționare a consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale, astfel ca fiecare colectiv de oameni ai muncii — în calitate de proprietari, producători și beneficiari', de participanți direcți la administrarea unei părți a bogăției naționale — să acționeze cu și mai mare răspundere. încît întreaga activitate ce se desfășoară în fiecare unitate să fie rezultatul gîndirii colective, creatoare, a clasei muncitoare. a inginerilor, tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii. Numai prin forța unită a întregului colectiv fiecare unitate poate deveni o adevărată cetate revoluționară, de muncă comunistă, dar și de conștiință revoluționară ! (Aplauze 
puternice, prelungite).Să dezvoltăm larg democrația muncitorească-revoluționară. asigurând participarea întregului popor Ia conducerea tuturor'sectoarelor, a societății noastre — aceasta constituind factorul fundamental, garanția desfășurării în cele mai bune condiții a întregii noastre activități. Făurim socialismul și comunismul cu poporul, pentru popor ; deci, potrnind de la această teză revoluționară, trebuie să facem totul pentru ca poporul să fie pe deplin conștient, să înțeleagă bine toate problemele dezvoltării patriei noastre, precum și toate problemele internaționale și să acționeze într-o deplină unitate, sub conducerea comuniștilor, pentru a asigura ridicarea țării noastre pe noi culmi, victoria socialismului și comunismului în România. întărirea independentei și suveranității patriei ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul I".

Stimați tovarăși,Nu doresc să mă refer acum pe larg la problemele internaționale. Am prezentat, în Marea Adunare Națională, activitatea internațională a partidului și statului nostru, preocuparea României socialiste de a face totul pentru a contribui la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, la realizarea unei păci trainice, la colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.între politica internă și internațională există o strînsă condiționare. Acționînd pentru a realiza programele de dezvoltare ale patriei noastre, trebuie să facem totul pentru a asigura pacea, deoarece numai astfel putem avea garanția înfăptuirii planurilor noastre de dezvoltare — așa cum fiecare popor poate să-și realizeze năzuințele sale de mai bine numai în condiții de pace și de colaborare internațională. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Prin votul unanim în cadrul referendumului de la 23 noiembrie privind dezarmarea și pacea, poporul nostru a demonstrat că este 

ferm hotărît să acționeze în concordanță cu politica generală a statului și partidului nostru, să-și aducă activ contribuția la dezarmare și la pace. Avem satisfacția să constatăm că, prin aceste măsuri, poporul nostru a demonstrat că trece de la declarații și vorbe la măsuri reale, concrete. Sperăm că și alte state vor trece în mod corespunzător la măsuri reale de dezarmare, pentru că numai pe această cale putem asigura pacea. Numai declarațiile, oricît de frumoase ar fi ele, nu sînt astăzi suficiente. Pericolul armelor nucleare este de asemenea natură — inclusiv al armelor convenționale — încît se impune să se treacă neîn- tîrziat la reducerea lor, pînă la eliminarea completă.Sîntem pentru o Europă fără arme nucleare și fără arme chimice ; sîntem pentru realizarea în Balcani și în alte zone ale Europei și în lume a unor zone fără asemenea arme. Sîntem pentru o lume a colaborării, fără arme, fără războaie, în care fiecare națiune să-și poată concentra forțele în direcția asigurării progresului economico-social, a ridicării bunăstării sale materiale și spirituale. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu 
— pace !“, „Dezarmare — pace !“).în concordanță cu politica generală a partidului nostru, cu înseși principiile de bază ale socialismului, țara noastră, poporul român vor acționa și în continuare în direcția dezarmării, a colaborării cu toate națiunile lumii, a păcii, considerînd că în acest fel servim interesele națiunii noastre, cauza păcii în întreaga lume. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“).

Dragi tovarăși,în încheiere, doresc încă o dată să reamintesc că mai sînt puține zile pînă la încheierea acestui an. Va trebui ca, în toate unitățile, în toate sectoarele, să se acționeze pentru încheierea în cele mai bune condiții a anului, pentru îndeplinirea planurilor de producție, inclusiv a producției de export. Să trecem la pregătirea temeinică a planului pe anul 1987, în așa fel încît din prima zi a noului an să asigurăm înfăptuirea obiectivelor celui de-al doilea an al cincinalului.îmi exprim convingerea că toți membrii Consiliului Național al Oamenilor Muncii, toate consiliile oamenilor muncii, toți oamenii muncii și întregul nostru popor, într-o deplină unitate, vor acționa cu toate forțele și vor face astfel încît să punem în acest an o bază trainică întregului cincinal — al 8-lea — să asigurăm tot ce este necesar pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.Cu această convingere, urez tuturor membrilor Consiliului Național, tuturor consiliilor oamenilor muncii și oamenilor muncii în general, întregului nostru popor, succese tot mai mari, împliniri tot mai multe în toate domeniile, un An Nou cu rezultate tot mai bune, multă sănătate și fericire !
(Aplauze și urale puternice, pre

lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!", 
„Ceaușescu — la mulți ani!". în- 
tr-o atmosferă de puternică în
suflețire și strinsă unitate in jurul 
partidului, toți cei prezenți in sală 
se ridică in picioare și ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a națiunii noastre 
socialiste — pentru secretarul ge
neral al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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fiu al națiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit 
conducător al partidului și sta
tului nostru, pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre binele și 
fericirea poporului. ■

Mă simt deosebit de onorat 
de a adresa tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de înalt pres
tigiu internațional, un respec
tuos omagiu, împreună cu cele 
mai vii mulțumiri, pentru con
tribuția inestimabilă pe care o 
aduce la înfăptuirea neabătută 
a Programului partidului, la 
dezvoltarea științei, culturii și 
invățămintului în scumpa noas
tră patrie.

Raportez plenarei, dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că, acționînd 
pentru aplicarea cu fermitate a 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a orien
tărilor și sarcinilor cuprinse în 
magistrala dumneavoastră cu- 
vîntare la cel de al III-lea Con
gres al oamenilor muncii, co
lectivul din întreprinderea noas
tră a obținut pe 11 luni din 
acest an, față de aceeași pe
rioadă a anului precedent, creș
teri la producția marfă indus
trială. productivitatea muncii șl 
producția netă.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele neimpliniri in 
realizarea unor utilaje ener
getice, arătînd că rezultatele ob
ținute nu se ridică încă la ni
velul bazei materiale și al in
teligenței profesionale de care 
dispune întreprinderea. Pro- 
ducția-marfă industrială pe 11 
luni, mai mare decit anul trecut, 
a fost realizată în proporție de 
numai 97,2 la sută, însemnate 
rămîneri în urmă înregistrîn- 
du-se la producția fizică, motoa
re’ cu ardere internă, oțel brut. La 
export am onorat in totalitate 
contractele încheiate cu benefi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
FLORIN TĂNĂSESCU

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Cu deplin temei, afirm și cu 
acest prilej că la baza strate
giei de dezvoltare dinamică si 
robustă a României socia
liste stau concepția și gîndirea 
științifică a secretarului ge
neral al partidului. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care a 
jalonat cu strălucită clarviziune 
proiecte realiste. în strinsă co
relație cu condițiile de conjunc
tură economică mondială si pe 
deplin corespunzătoare aspira
țiilor de progres, civilizație si 
pace ale poporului nostru.

Pe deplin conștienți că trece
rea României într-o nouă și im
portantă etapă de dezvoltare 
impune creșterea potențialului 
său economic, progresul cerce
tării științifice. al tehnologiilor 
și o mai puternică afirmare a 
progresului tehnic, sub imbol
dul indicațiilor si orientărilor 
de Înaltă competență științifică 
trasate de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
Ia plenara Consiliului Național 
al Științei și Invățămintului, oa
menii muncii care acționează in 
domeniul științei și tehnologiei 
au obținut in acest an rezultate 
bune.

Colectivele de lucru, constitui
te la nivelul ministerelor, cen
tralelor industriale și institute
lor centrale, cu specialiști din 
institute si centrale industriale, 
întreprinderi, au acționat pen
tru realizarea sarcinilor de in
troducere a progresului tehnic, 
îmbunătățirea nivelului tehnic 
Si calitativ al produselor, redu- 
oerea consumurilor de materii 
prime, de combustibili și ener
gie. valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și. pe aceas
tă bază, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor privind organizarea 
și modernizarea producției.

In continuare vorbitorul a 
spus : Planul de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică si 
de introducere a progresului 
tehnic pe anul 1987 are la bază 
sarcinile rezultate din planul 
cincinal 1986—1990. precum si 
cele trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul analizelor efectuate 
pentru organizarea și moderni
zarea producției, urmărindu-se 
creșterea mai accentuată a pro

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU ISIDOR GHEOCA

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimat! to
varăși.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii își desfă
șoară lucrările in climatul de 
înaltă efervescentă politică ge
nerat de referendumul de la 23 
noiembrie, nouă și strălucită 
inițiativă de pace a președin
telui României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. personalita
te proeminentă a lumii con
temporane, care își consacră în
treaga viață și activitate ridică
rii României pe noi culmi de 
progres și civilizație, colaboră
rii, înțelegerii și păcii .intre po
poarele lumii.

Acționînd neabătut pentru în
făptuirea sarcinilor de olan, oa
menii muncii din cadrul Cen
tralei industriale de utilaj pe
trolier și-au intensificat efortu
rile in vederea îndeplinirii sar
cinilor economice din acest an 
și pregătirea exemplară a pla
nului pe 1987. Astfel, după 11 
luni planul la producția fizică a 
fost substanțial depășit la ma- 
șini-unelte de prelucrat metale 
prin așchiere. la utilaj minier 
și la utilaj metalurgic, realizin- 
du-se, totodată, integral preve
derile planului la instalații de 
foraj sonde de țiței și gaze.

In spiritul indicațiilor trasate 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge

ciarii externi. Analiza efec
tuată in cadrul recentei a- 
dunări generale a oamenilor 
muncii a scos in evidență 
unele deficiențe în organizarea 
producției și a muncii, calitatea 
necorespunzătoare a unor repe
re și subansamble din compo
nența hidrogeneratoarelor și mo
toarelor diesel navale, depășirea 
unor norme de consum — de 
care se fac vinovate în primul 
rînd consiliul oamenilor muncii, 
cadrele cu munci de conducere, 
care nu au acționat cu toată 
consecvența și fermitatea pen
tru punerea în funcțiune a unor 
capacități de producție, pentru 
asigurarea la timp și în mod 
ritmic a bazei tehnico-mate- 
riale. Iată de ce consider că în 
întreaga noastră activitate tre
buie să punem un accent cu 
totul deosebit, asupra modului 
în care fiecare comunist, fie
care om al muncii își face da
toria, asupra răspunderii cu 
care fiecare lucrător acționează 
pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
economice.

Asigur plenara, pe dumnea
voastră personal, mult iu
bite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom lua 
toate măsurile pentru recupe
rarea restanțelor, pentru înlă
turarea grabnică a neajunsuri
lor. pentru realizarea ritmică, 
din primele zile, a sarcinilor 
pe 1987.

Exprimînd totala adeziune la 
proiectele planului privind dez
voltarea economico-socială a 
României pe anul 1987 și buge
tul de stat, a spus în încheiere 
vorbitorul, ne angajăm in fața 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncim 
cu pasiune revoluționară și 
înalt devotament patriotic pen
tru a ne îndeplini sarcinile ce 
ne revin pe acest an și pe în
tregul cincinal.

ductivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic si calitativ al pro
duselor. reducerea consumurilor 
materiale și energetice, a costu
rilor de producție și circulație, 
sporirea eficientei fondurilor 
fixe, a rentabilității economice. 
Prevederile planului de cerceta
re pe 1987 au fost dezbătute și 
aprobate de plenara Consiliului 
Național al Științei și Invăță- 
mîntului din octombrie.

Sîntem ferm hotărîți să na 
Intensificăm aportul la rezolva
rea tematicilor reieșite din pro
blematica economică actuală, la 
realizarea programelor de or
ganizare» și modernizare a pro
ceselor de producție pe între
prinderi, prin punerea în va
loare de noi resurse și elabora
rea de tehnologii cu randamen
te înalte de extracție; sporirea 
producției de țiței, îndeosebi pe 
seama creșterii factorului final 
de recuperare; creșterea coefi
cientului de scoatere în produc
ția de laminate prin perfecțio
narea și extinderea procedeelor 
turnare continuă și alte tehno
logii moderne; elaborarea și a- 
plicarea de tehnologii noi și 
perfecționate pentru fabricarea 
de produse cu consumuri redți- 
se de materii prime, materiale, 
energie și combustibili, dar și 
cu caracteristici tehnico-econo- 
mice competitive; realizarea 
de mașini, utilaje și ' echipa
mente cu fiabilitate ridicată; 
elaborarea și realizarea de noi 
sisteme de mecanizare, automa
tizare, electronizare și robotiza
re a proceselor de producție. 
Ponderea produselor noi și mo
dernizate va reprezenta, in ra
murile prelucrătoare ale indus
triei, peste 30 la . sută din tota
lul producției-marfă. Pe seama 
modernizării tehnologiilor de 
fabricație, mecanizării și auto
matizării proceselor de produc
ție, introducerii metodelor mo
derne de conducere, urmează să 
se asigure 57 la sută din sarci
na de creștere a productivității 
muncii planifioată pentru anul 
1987.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, că noi, 
cei care activăm în domeniul 
cercetării științifice. Ingineriei 
tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic, vom acționa cu 
înalt spirit revoluționar, nu ne 
vom precupeți eforturile și ne 
vom mobiliza întreaga capacita
te de creație pentru realizarea 
obiectivelor din planurile de 
cercetare științifică.

neral. cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse în unitățile 
centralei noastre, acționăm pen
tru ridicarea calității sapelor de 
foraj, pompelor de adincime, 
prăjinilor de foraj și altor echi
pamente petroliere.

Analizîndu-ne activitatea în 
spirit critic și autocritic, trebuie 
să arăt deschis Că nu am reușit 
să îndeplinim integral sarcinile 
de plan la unele produse fizice. 
La export, deși față de aceeași 
perioadă a anului trecut am li
vrat partenerilor externi un vo
lum mai mare de produse, to
tuși realizările se situează suB 
sarcina planificată. In prezent 
depunem eforturi susținute 
pentru onorarea tuturor con
tractelor încheiate cu partene
rii externi. Am luat de aseme
nea măsuri ferme pentru recu
perarea restantelor Ia producția 
fizică și ne angajăm în fața 
plenarei, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că nu vom pre
cupeți nici un efort, așa cum 
ne-ați cerut și la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Exe
cutiv, pentru încheierea acestui 
an cu rezultate cit mai bune.

în anul 1987 centralei noastre 
Ii revin răspunderi sporite, pri
vind dezvoltarea producției de 
echipamente și utilaje necesare 
industriei petroliere, miniere și 
energetice, creșterea exportului 
și eficienței economice. Avem 
condiții ca. în cel mai scurt 
timp, să încheiem integral con
tractele cu beneficiarii interni 
pentru anul viitor, urmînd să 

depunem In continuare eforturi 
susținute, cu sprijinul întreprin
derilor de comerț exterior, pen
tru contractarea producției des
tinate exportului.

Acționăm cu toată fermitatea 
ca sarcinile pe anul 1987 să fie 
realizate din primele zile ritmic, 
integral și sîntem conștienți că 
ele trebuie să reprezinte pre
vederi minime în condițiile re
ducerii consumurilor materiale 
și energetice. în acest sens, am 
luat măsuri ca planul să fie bine 
cunoscut în fiecare unitate, la 
nivelul fiecărui sector de fabri
cație și formație de ljrcru, de 
fiecare om al muncii. De aseme
nea. ne preocupăm de atin
gerea parametrilor prevăzuți la 
noile capacități puse în func

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN NIȚĂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe. 
Stimați tovarăși,
Elaborate sub conducerea 

directă si cu contribuția deter
minantă a secretarului general 
al partidului, in strinsă concor
dantă cu hotărârile istorice ale 
Congresului al XIII-lea. cu 
voința de pace si progres a po
porului român, proiectele de 
plan și bugetul de stat pe anul 
1987 asigură un înalt dinamism 
economiei naționale. creșterea 
gradului de civilizație materia
lă și spirituală a întregii socie
tăți. Realismul și rigoarea știin
țifică oe caracterizează aceste 
programe de muncă și acțiune 
revoluționară a întregului po
por in cel de-al doilea an al 
actualului cincinal ilustrează, 
încă o dată, rolul hotăritor al 
conducătorului iubit al partidu
lui si statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în vasta și 
complexa activitate de planifi
care. organizare și conducere a 
economiei naționale. în elabo
rarea și înfăptuirea strategiei 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

îmi îndeplinesc o datorie de 
conștiință din a exprima si cu 
acest prilej întreaga noastră re
cunoștință mult stimatei tova
rășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
contribuția .remarcabilă pe care 
o aduce la dezvoltarea științei, 
invățămintului și culturii, a în
tregii vieți economico-sociale a 
tării, pentru grija generoasă ce 
o poartă creșterii continue a 
nivelului de trai, material și 
spiritual, al tuturor oamenilor, 
muncii.

Răspunzind intereselor funda
mentale ale poporului român, 
proiectele, de plan si Bugetul 
de stat pe anul 1987 pun în fața 
sindicatelor sarcina majoră de 
a mobiliza toți oamenii muncii 
în vederea valorificării supe
rioare a potențialului tehnic și 
de creație din fiecare unitate, 
pentru a se asigura afirmarea 
tot mai puternică a factorilor 
calitativi, de eficientă ai creș
terii economice. Această cerință 
se impune cu atît mai mult cu

CUVlNTUL
MARIA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Noua și strălucita inițiativă, 

de larg răsunet internațional, a 
României socialiste, a pre
ședintelui ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind re
ducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare a fost primită 
cu vie satisfacție și deplină 
adeziune de către întreaga 
populație a județului Neamț, 
care, asemenea întregului po
por, s-a pronunțat hotărit pen- 
trîi viață, pentru pace, pentru 
progres.

îngăduiți-mi ca, tn numele 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Neamț, să exprim și cu 
acest prilej, cea mai profundă 
recunoștință pentru rodnica și 
neobosita activitate pe care 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, o des- 
fășurați tn fruntea partidului și 
statului, pentru clarviziunea ști
ințifică, cu care conduceți po
porul român spre îndeplinirea 
celor mai arzătoare năzuințe de 
bunăstare materială și ‘Spiritua
lă. pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră, pentru con
tinua ei afirmare — liberă și 
independentă — în rîndul celor
lalte națiuni ale lumii.

Omagiem, cu respect și 
înaltă considerație, activitatea 
desfășurată de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere in
ternațională. oare își aduce o 
contribuție deosebită la promo
varea progresului tehnic in 
economie, Ia dezvoltarea puter
nică a științei, invățămintului și 
culturii românești.

Raportez plenarei că, la Com
binatul de fire sintetice Săvi-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DAN MIHAI CURCUBĂTĂ

Mult Iubite și stimata
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușeseu,

Stimați tovarăși,
Lucrările Plenarei Consiliu

lui Național al Oamenilor Mun
cii au loc intr-o perioadă cind 
comuniștii, toți oamenii muncii, 
întregul nostru popor, acționea
ză cu dăruire și abnegație 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor stabilite pentru pri
mul an al actualului cincinal și 
pentru crearea tuturor condiții
lor necesâre înfăptuirii planu
lui pentru anul 1987, întărind, 
prin noi și remarcabile fapte de 
muncă, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său 

țiune, urmărindu-se aplicarea 
consecventă a tuturor măsurilor 
din programul de organizare și 
modernizare a proceselor de 
producție.

Vă asigurăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din unitățile Centralei 
industriale de utilaj petrolier, 
permanent călăuziți de prețioa
sele dumneavoastră îndemnuri 
și indicații, vor acționa cu ho
tărâre, în spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea integrală a 
tuturor sarcinilor ce ne revin, 
pregătind temeinic realizarea 
producției anului 1987. adueîn- 
du-și astfel contribuția la în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

cit analiza activității desfășura
te de organizațiile de sindicat 
ilustrează că nu ne-am situat 
întotdeauna la nivelul. de exi
gentă. de fermitate si răspun
dere oerut de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
am tras toate învățămin
tele din neajunsurile și lipsu
rile existente în activitatea 
unor unități, pentru că și 
acolo sint membri de sindicat, 
că sindicatele, participante di
recte în sistemul autoconduceri! 
muncitorești, vor acționa cu 
toată fermitatea pentru perfec
ționarea mecanismului economi- 
co-financiar, dezvoltarea demo
crației muncitorești revoluțio
nare. Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, ne 
vom intensifica preocupării e 
pentru întărirea rolului mobili
zator, educativ și combativ, al 
sindicatelor, al forumurilor auto- 
conducerii muncitorești, pentru 
creșterea gradului de participare 
a tuturor oamenilor muncii la 
buna desfășurare a întregii acti
vități productive, la crearea 
unui climat de înaltă răspun
dere, ordine și disciplină mun
citorească în fiecare unitate.

După ce s-a referit la pre
ocupările și obiectivele sindica
telor privind mobilizarea largă 
a oamenilor muncii în între
cerea socialistă. Introducerea 
progresului tehnic, aplicarea 
operativă în producție a reali
zărilor cercetării științifice și 
tehnologice, organizarea, și mo
dernizarea producției, perfec
ționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor, 
vorbitorul a spus : Exprimin- 
du-ne deplinul acord cu docu
mentele supuse dezbaterii' ple
narei noastre, a căror transpu
nere în practică va asigura tre
cerea României la o etapă nouă, 
superioară de dezvoltare eco- 
nomico-socială, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, că sindicate
le vor acționa cu toată fermi
tatea pentru unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii în 
înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului 
si statului nostru, a mărețului 
Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
șl înaintare a patriei spre comu
nism.

TOVARĂȘEI
NACU
nești, unde îmi desfășor activi
tatea, sarcinile de plan pe 11 
luni ale anului au fost îndepli
nite și depășite la producția- 
marfă Industrială, realizîndu-se 
suplimentar importante canti
tăți de produse.

Oamenii muncii din combi
natul nostru, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, a arătat în continuare 
vorbitoarea, au acordat o aten
ție deosebită înfăptuirii progra
melor de organizare și moderni
zare a proceselor de producție, 
de ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, realizând, 
ca urmare a aplicării noilor teh
nologii, pe lîngă importante de
pășiri ale sarcinilor de plan, o 
însemnată creștere a ponderii 
produselor cu caracteristici teh- 
nico-calitative superioare.

Sîntem însă conștienți că tre
buie să acționăm cu mai multă 
fermitate pentru întărirea ordi
nii 'și disciplinei, să executăm 
la timp și cu maximă exigență 
reparațiile instalațiilor, să ridi
căm nivelul de pregătire profe
sională și politică a întregului 
colectiv. De aceea, vom mobi
liza întregul potențial tehnic și 
uman pentru îndeplinirea în 
bune condiții a planului pe a- 
cest an, pentru pregătirea co
respunzătoare a producției anu
lui viitor. Ne angajăm ca, pînă 
la 15 decembrie, să onorăm toa
te contractele încheiate cu be
neficiarii externi, cu termene de 
livrare în acest an.

încredințez plenara că har
nicul colectiv al chimiștilor ds 
la Săvinești, asemenea întregu
lui nostru popor, nu își va pre
cupeți eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al partidului, sporin- 
du-ne astfel contribuția la ridi
carea țării noastre pe o nouă 
treaptă, superioară, de dezvol
tare economico-socială.

general, votul pentru pace și 
dezarmare, exprimat cu toată 
căldura inimilor noastre la re
ferendumul de la 23 noiembrie.

Raportăm plenarei, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. acționînd 
cu o mai mare răspundere și 
fermitate în direcția valorifică
rii superioare a condițiilor teh- 
nico-materiale, financiare și 
umane de care dispunem, am 
reușit să realizăm indicatorii de 
plan, să obținem niveluri de vîrf 
la producția lunară de oțel, bare 
și blocuri forjate și laminate 
finite. In primul an al celui 
de al 8-lea cincinal au fost a- 
similate noi mărci de oțeluri, 
unele cu consum redus de ele

mente de aliere : a crescut 
ponderea oțelurilor superioare 
in totalul producției de otel : 
s-au diversificat produsele con
form cerințelor economiei na
ționale.

Cu toate acestea, trebuie să 
spunem că in activitatea noas
tră s-au manifestat și neajun
suri, înregistrindu-se restanțe 
la unele sortimente de oțel 
solicitate de economia naționa
lă. Au fost cazuri cind nu am 
livrat ritmic unele produse, nu 
am reușit să valorificăm cu 
maximă eficiență resursele de 
care dispunem și nu am ac
ționat totdeauna cu răspunderea 
necesară penru punerea in 
funcțiune la termen a unor 
capacități de producție. Deși 
am îmbunătățit fluxurile tehno
logice, avem incă neajunsuri în 
ce privește calitatea sortimente
lor de oțel și încadrarea in 
consumurile normate, iar durata 
de elaborare a șarjelor se men
ține încă ridicată.

Pentru eliminarea neajunsu
rilor existente în activitatea 
noastră, pentru întărirea spiri
tului de ordine și răspundere, 
pentru creșterea și moderniza
rea producției, vom întreprinde 
o serie de acțiuni politico-orga- 
nizatorice, punînd accent de
osebit pe nominalizarea strictă 
a sarcinilor de plan pentru fie

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ALEXANDRINA GĂINUȘE

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general ai partidului, 
Președinte ai Republicii,
Mult stimată și iubită to

varășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii, cel mai 
înalt și reprezentativ forum al 
democrației noastre muncito
rești revoluționare,. are loc in 
condițiile în care întregul nos
tru popor, strins unit în ju
rul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăptuiește 
cu fermitate și dăruire exem
plară hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului, sarcinile 
actualului cincinal.

în 1986 am realizat peste 
165 000 produse, articole și ma
teriale noi pe bază de tehno
logii moderne de fabricație, 
utilizind, într-o proporție spo
rită, noi tipuri da materii pri
me și materiala produsa in 
țară.

Aceste rezultate au fost posi
bile datorită aplicării consec
vente a măsurilor cu privire la 
perfecționarea organizării ți 
modernizarea producției, in
dustria ușoară beneficiind, ase
menea tutpror ramurilor econo
miei naționale, de sprijinul și 
Îndrumarea de Înaltă compe
tență a tovarășei 
Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al . guvernului, 
președintele Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămintului.

Sîntem pe deplin conștienți că 
rezultatele obținute nu exprimă 
totuși potențialul tehnic și 
uman de care dispunem, a ară
tat in continuare vorbitoarea, 
fapt reflectat în nerealizârea 
unor indicatori de plan și, în 
primul rînd, a exportului. A- 
ceasta dovedește că nu am 
acționat cu toată răspunderea 
pentru aprovizionarea ritmică și 
în structura necesară cu ma
terii prime șt materiale, pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DINU DRĂGAN

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii, o nouă și 
elocventă expresie a democra
ției noastre muncitorești revo
luționare. supune dezbaterii do
cumente de mare însemnătate 
■pentru bunăstarea și prosperi
tatea întregului nostru popor.

Răspunzind prin fapte vi
brantelor chemări și înflăcăra- 
telor îndemnuri pe care le-ați 
adresat tinerei generații, vă a- 
șigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi. tinerii, ne vom situa, ală
turi de comuniști. în primele 
rinduri ale activității desfășu
rate de întregul nostru popor 
pentru înfăptuirea prevederilor 
Planului național unic de dez
voltare a țării pe anul 1987, a 
tuturor programelor de dezvol
tare a patriei.

Pe baza programului de par
ticipare a tinerei generații la 
realizarea unor obiective cu
prinse în Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a tării în 1986 au fost inițiate 
acțiuni de muncă în sprijinul 
producției, în industrie, agri
cultură și celelalte sectoare de 
activitate, concretizate în înde
plinirea planului de muncă pa
triotică al U.T.C. și U.A.S.C.R. 
pe acest an în proporție de 
peste 115 la sută. în același 
timp, la lucrările din campa
niile agricole au participat pes
te 5 milioane de tineri.

O preocupare constantă, a 
spus in continuare vorbitorul, 
am acordat-o sporirii contribu
ției tinerilor la realizarea o- 
biectivelor noii revoluții știin- 
tifico-tehnice. extinzînd miș
carea de masă „Știință, Teh
nică. Producție1*.  In cadrul a- 
cesteia, tinerii muncitori și spe
cialiști din industrie, agricul
tură, din celelalte domenii au 
participat activ Ia introducerea 
programului tehnico-științific.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DAN DULAMĂ

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să 

exprim, în numele oamenilor 

care om al muncii, pe ridicarea 
pregătirii profesionale.

In anul 1987, combinatului 
nostru ii revin importante sar
cini, atît la producția marfă și 
netă, cit și Ia indicatorul bene
ficii. Creșteri însemnate sint 
stabilite și la oțel brut, la bandă 
electrotehnică, produse forjate, 
laminate și finite. în . vederea 
realizării acestor obiective, cu 
sprijinul ministerelor de resort, 
am stabilit măsurile necesare 
asigurării bazei tehnico-mate- 
riale și putem afirma că âvem 
toate condițiile pentru a reali
za ritmic producția planificată, 
începînd chiar din primele zile 
ale anului viitor, pentru a nu 
depăși sub nici o formă nivelul 
consumului normat de materii 
prime, materiaie. energie și 
combustibil, în condițiile asigu
rării unui nivel tehnic-calita- 
tiv tot mal ridicat al producției.

în numele comuniștilor, al co
lectivului de oameni ai muncii 
din Combinatul de oțeluri spe
ciale Tirgoviște, asigurăm 
plenara, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că vom munci cu 
înaltă competență, dăruire pa
triotică și spirit revoluționar, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din 
planul național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pe anul 1987.

respectarea disciplinei tehnolo
gice și realizarea tuturor pro
duselor la nivelul calitativ ce
rut. pentru încadrarea în nor
mele de consum și valorificarea 
superioară a ’ resurselor mate
riale.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că stă 
în puterea noastră să lichidăm 
aceste neajunsuri. Am stabilit 
deja măsuri concrete, pe baza 
indicațiilor date de dumnea
voastră și in recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv, 
măsuri care să asigure întărirea 
ordinii, disciplinei și răspun
derii în muncă a tuturor cadre
lor de conducere, a muncitori
lor și specialiștilor, pentru 
creșterea eficienței întregii 
noastre activități.

Planul național unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1987 cuprinde sarcini deosebit 
de importante pentru Industria 
ușoară. Dezbaterile din adună
rile generale și din organele de 
conducere colectivă au pus in 
lumină noi rezerve care vor 
face posibilă creșterea produc
ției-marfă industriale și a 
producției nete. Sporuri impor
tante Ia producția fizică sint 
prevăzute, Îndeosebi, în sectoa
rele cafe asigură un grad 
ridicat de prelucrare și, respec
tiv, de valorificare superioară a 
resurselor materiale și energe-, 
tice, iar produsele de nivel ca
litativ mondial vor reprezenta 
81 la sută din întreaga noastră 
producție.

în numele oamenilor muncii 
din industria ușoară, ne anga
jăm în fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a mult sti
matei și iubitei tovarășe 
Elena Ceaușescu, să acționăm 
cu înaltă responsabilitate și spi
rit revoluționar pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul 1987, pentru dez
voltarea patriei noastre socia
liste.

preluînd spre rezolvare unele 
probleme legate nemijlocit de 
dezvoltarea și modernizarea 
producției, creșterea eficientei 
muncii.

Folosim și acest prilej pen
tru a adresa tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai res
pectuoase mulțumiri _ pentru 
grija statornică acordată edu
cării comuniste. revoluționare 
a tinerei generații, însoțite de 
sentimentele noastre de aleasă 
stimă si admirație fată de pres
tigioasa activitate dedicată în
făptuirii politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, folosirii cuceririlor ști
inței și tehnicii în scopuri paș
nice.

Și in acest an, în cadrul șan
tierelor tineretului, adevărate 
școli de educare prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, s-au 
realizat, pină in prezent, lu
crări in valoare totală de peste 
3,3 miliarde lei.

Sîntem conștienți că în acti
vitatea noastră se mențin încă 
o serie de neajunsuri, că nu am 
reușit să valorificăm pe deplin 
importantele resurse de energie 
și creativitate de care dispun 
tinerii. Sîntem ferm hotărîți ca, 
valorificînd experiența bună 
cîștigată, perfecționînd conti
nuu stilul și metodele noastre 
de muncă, promovînd forme și 
modalități noi de acțiune, să 
determinăm îmbunătățirea mun
cii noastre, creșterea eficienței 
acțiunilor organizate.

Vă asigurăm, mult iubite șl 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că tinăra generație, orga
nizația sa comunistă, revolu
ționară, vor acționa neobosit și 
în viitor, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru 
îndeplinirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei, a tuturor sarcinilor ce ti 
revin din planul național unic 
de dezvoltare, pentru ridicarea 
neîntreruptă pe noi culmi de 
civilizație și progres a scum
pei noastre patrii.

muncii din Centrala siderurgică 
Galați, respectul și nețărmurita 
noastră recunoștință față de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția determinan
tă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii științifice a partidului 
și statului, pentru activitatea 

teoretică și practică, pătrunsă 
de. un puternic patos revoluțio
nar, care stă la baza făuririi 
României socialiste moderne.

Aeționind in spiritul hotăriri- 
lor celui de-al III-lea Congres 
al oamenilor muncji, al orien
tărilor și indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar gene
ral, oamenii muncii din Cen
trala siderurgică Galați au rea
lizat in 11 luni ale acestui '.an, 
comparativ cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, creș
teri Ia producția de cocs me
talurgic, fontă, oțel, laminate 
finite pline, blumuri și'țagle 
pentru relaminare.

în continuare, referindu-se la 
unele neajunsuri manifestate în 
activitatea colectivului de side- 
rurgiști din Galați, vorbitorul a 
subliniat : Rezultatele obținute 
nu corespund exigențelor puse 
în fața noastră de conducerea 
partidului, intrucit ne înscriem 
cu restanțe față de plan la 
unele produse de bază, ceea ce 
a condus Ia nerealizarea inte
grală a planului la producția- 
marfă. Trăgând învățămintele și 
concluziile necesare din proprii
le deficiente, am mobilizat toate 
forțele materiale și umane pen
tru depășirea stărilor de lucruri 
negative, pentru temeinica și 
judicioasa pregătire a produc
ției anului viitor.

Astfel, urmărim cu perseve
rență asigurarea unor balanțe 
de materii prime într-o struc
tură care să permită, încă de la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN RAB

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Moment de analiză exigentă a 

modului in care s-a acționat 
pentru îndeplinirea prevederilor 
de plan pe acest an și a sta
diului pregătirii planului pentru 
1987, actuala plenară evidenția
ză, încă o dată, grija perma
nentă a genialului strateg al 
României contemporane, marele 
erou între eroii neamului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea continuă a de
mocrației noastre muncitorești- 
revoluționare, pentru asigura
rea tuturor condițiilor necesare 
mersului ferm înainte al pa
triei pe luminoasa cale trasată 
de Programul partidului.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
acționînd neabătut in spiritul 
indicațiilor dumneavoastră, co
mitetul județean de partid a 
acordat toată atenția -înfăptuirii 
programelor privind perfecțio
narea organizării și moderniză
rii proceselor de produbție, reu
șind chiar să devansăm finali
zarea unor măsuri din etapa a 
doua. Arătînd că prevederile 
de plan la productivitatea mun
cii șî producția-marfă au fost 
depășite pe 11 lupi, iar sarcinile 
la export au fost realizate pes
te nivelul contractelor, vorbito
rul a continuat : Un loc central 
in cadrul preocupărilor noastre 
11 ocupă asimilarea în produc
ție a unor produse cu perfor
manțe tehnice superioare, do
meniu in care am fost sprijiniți 
de filialele locale ale unor in
stitute centrale de cercetare și 
proiectare, înființate din indi
cația dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
fapt pentru care vă mulțumim 
din inimă. Aducem și cu acest 
prilej cele mai călduroase mul
țumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
pentru contribuția remarcabilă 
Ia dezvoltarea științei -româ
nești și pentru ajutorul deosebit 
de valoros acordat colectivelor 
noastre de cercetare în soluțio
narea problemelor tehnice cu 
care ne-am confruntat. Datorită

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU NECULA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Este pentru mine o Înaltă da

torie de conștiință pe (are. in 
numele oamenilor muncii din 
industria electrotehnică, elec
tronică. de masini-unelte si me
canică fină, o îndeplinesc cu 
bucurie, de a da expresie 
sentimentelor noastre de respect, 
prețuire și aleasă recunoștință 
față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. marele 
erou al națiunii române, ctitor 
al României socialiste moderne, 
înflăcărat patriot revoluționar 
care v-ați dedicat viata luptei 
pentru' libertatea, demnitatea și 
fericirea poporului. înfăptuirii 
mărețelor sale idealuri de inde
pendentă si progres, transfor
mării revoluționare a societății 
noastre, cauzei colaborării. în
țelegerii și păcii in lume.

In continuare, vorbitorul și-a 
exprimat adeziunea la proiec
tul planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și 
Ia proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1987, după care s-a referit 
la unele rezultate pozitive ob
ținute in activitatea productivă 
din acest an și la acțiunile în
treprinse pentru perfecționarea 
organizării și modernizarea 
proceselor de producție.

Exprimăm și cu acest prilej 
un cald și respectuos omagiu 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. stră- 
lupit militant revoluționar și 
eminent om politic, savant de 
largă reputație internațională, 
care ne-a sprijinit permanent îri 
efortul nostru de înnoire și mo
dernizare a producției si tehno
logiilor. în asimilarea de noi pro
duse competitive pe plan mon
dial. Vorbitorul a prezentat re
zultatele concrete obținute în a- 
ceastă privință si a arătat preo
cupările existente pentru reali
zarea exportului și a producției 
de bunuri de larg consum.

Trebuie să recunoaștem in 
mod deschis că rezultatele de 

începutul anului, creșterea pro
ductivității furnalelor. la nivelul 
parametrilor proiectați și scă
derea corespunzătoare a con
sumului de cocs metalurgic. 
Avem un program bine stabilit 
pentru repararea bateriilor de 
cocsificare, cauperelor și fur
nalelor, condiție esențială pen
tru încadrarea in normele de 
consumuri energetice și crește
rea producției de fontă. înfăp
tuirea acestui program necesi
tă insă „un sprijin mai substan
țial pentru asigurarea ritmică 
și de calitate a materialelor re
fractare. Am întreprins acțiuni 
ferme in oțelării și laminoare 
pentru întărirea disciplinei teh
nologice și respectarea consu
murilor specifice la fontă și 
oțel.

Recent am pus in funcțiune 
cuptorul electric nr. 3, capaci
tate care ne permite să creș
tem în anul 1987 producția de 
oțeluri cu caracteristici supe
rioare. '

Oamenii muncii din Centrala 
siderurgică Galați țin să vă în
credințeze, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa cu înaltă răspun
dere, în spiritul prețioaselor 
indicații cuprinse in cUvintarea 
pe care ați rostit-o Ia Plenara 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
plan, aducîndu-ne astfel con
tribuția. la îndeplinirea mărețe
lor obiective- ce ne revin din 
planul de stat.

sprijinului acordat de Institu
tele de cercetare șl invățărnint 
superior din țară am reușit să 
omologăm întreaga gamă da 
cutii de viteză grele, cu puteri 
de la 135 la 360 cai putere si. 
în prezent, acționăm pentru 
introducerea în producția de ăe- 
rie a noilor tipuri de cutii de 
viteză, ridicarea fiabilității și 
îndeosebi a calității acestora.

După ce s-a referit la o serie 
de neajunsuri manifestate in 
activitatea desfășurată, vorbito
rul a arătat : Sintem insă pe 
deplin conștienți, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
dacă apr fi acționat cu spirit 
revoluționar, într-o mai strinsă 
colaborare cu ministerele, am 
fi putut asigura folosirea inte>- 
grală a tuturor capacităților de 
producție, depășirea planului și 
ia alte produse.

Ferm hotărîți să asigurăm • 
bază temeinică pentru 1987, ac
ționăm pentru pregătirea in cede 
mai bune condiții a planului pe 
anul viitor, astfel incit să tre
cem, din primele zile ale luna 
ianuarie, Ia realizarea lui rit
mică. In acest scop, ne-am con
centrat eforturile asupra apli—/ 
carii măsurilor prevăzute» pen
tru cea de-a doua etapă a acțiu
nii de modernizare a proceselor, 
de producție, cu precădere in 
industria orizontală, acordtnd, 
in același timp, o : atenție deo
sebită investițiilor in domeniul 
industriei extractive.

în numele comuniștilor, ai tu
turor oamenilor, muncii din jur 
dețul Covasna, care iși exprimă 
adeziunea totală la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că, animați de 
cele mai alese sentimente de 
dragoste și , recunoștință pen
tru neobosita dumneavoastră 
activitate consacrată binelui și 
propășirii poporului, făuririi 
unei lumi a păcii și colaborării, 
vom depune întreaga noastră 
energie șl pricepere in slujba, 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de plan, a mobilizatoare
lor hotărîri ale Istoricului Con
gres al XIII-lea al partidului, 
spre a ne spori neîncetat con
tribuția la. înflorirea scumpei 
noastre patrii. România socia
listă.

pînă acum nu se situează la ni
velul bazei tehnico-materiale 
existente, că la unii indicatori 
prevederile nu au fost îndepli
nite. Nerealizârile se datoresc, 
in primul rind, deficientelor 
proprii care se mențin in acti
vitatea ministerului, centralelor 
și întreprinderilor. - Nu am reu
șit să asigurăm înfăptuirea, tu
turor măsurilor cuprinse în pro
gramele privind perfecționarea 
organizării și modernizarea pro
ducției, folosirea completă a po
tențialului tehnic — inclusiv de 
oercetare si proiectare — res
pectarea întocmai a consumuri
lor tehnologice normate; nu am 
acționat cu toată fermitatea 
pentru introducerea mai rapidă 
a tehnologiilor noi, modernizării 
proceselor de producție și a pro
duselor noastre. Se. manifestă 
înc| unele deficiențe în pregă
tirea fabricației, recircularea și 
reutilizarea materialelor. in 
creșterea vitezei de rotație a 
mijloacelor . circulante și înca
drarea în nivelurile stabilite 
prin normativele economico-fi- 
nanciare.

Toate aceste aspecte negative 
din activitatea noastră au fost 
temeinic și responsabil ana
lizate și vă încredințăm, 
mult iubite șî stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că acționăm 
cu toată răspunderea pentru li
chidarea lor grabnică. în acest 
sens, vorbitorul s-a oprit asu
pra principalelor măsuri adop
tate pentru realizarea obiecti
velor prevăzute in cele peste 20 
de programe ■ speciale, pentru 
fabricarea instalațiilor, utilaje
lor și echipamentelor necesare 
!n acțiunile . de organizare 
și modernizare a proceselor 
de producție din economie, 
pentru îndeplinirea sarcinilor la 
export.

Permiteți-mi să Încredințez 
plenara. pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că votri face 
totul pentru a încheia acest ah 
cu rezultate cit mai bune și a 
trece la îndeplinirea ritmică și 
integrală, din primele zile ale 
lunii ianuarie, a planului pe 
anul 1987. .................
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Botswana
Președintele Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți 
după-amiazâ, pe Gaotlhaetse Utlwang 
Sankoloba Matlhabaphiri, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii. Bots
wana în țara noastră.

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Republicii Botswana, 
GAOTLHAETSE UTLWANG SAN
KOLOBA MATLHABAPHIRI, a 
transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
și prietenesc salut din partea pre
ședintelui Republicii Botswana. 
Quett K. J. Masire, iar poporului 
român, urări de noi succese in în
treaga activitate.

în cuvintarea prezentată de amba
sador sînt evidențiate relațiile bune 
dintre cele două țări și se mențio
nează că Botswana, ca stat din pri
ma linie și membră a Organizației 
Unității Africane, a primit întot
deauna sprijinul actisj al poporuluiPLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

(Urmare din pag. I) 

român în lupta pentru libertate, 
demnitate umană și decolonizare în 
Africa. Este exprimată, de aseme
nea. dorința de a extinde și adinei 
relațiile dintre Botswana și Româ
nia. cu deosebire în domeniul eco
nomic.

Primind scrisorile de acredi
tare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis 
cele mai bune urări președintelui 
Republicii Botswana, iar poporului 
acestei țări, urări de bunăstare și 
prosperitate.

în cuvântarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceau.șescu este 
subliniată evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Botswana și 
se menționează posibilitățile care 
există pentru dezvoltarea și mai lar
gă a colaborării reciproc avantajoa
se. îndeosebi în domeniile economic, 
tehnico-științific și în alte sectoare

Tîrgoviște, Alexandrina Găinușe, 
președintele consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei 
Ușoare, Dinu Drăgan, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Dan Dulaniă. 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Centralei siderurgice Ga
lați. Ștefan Rab, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R.. Alexandru Necula, pre
ședintele consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei Electro
tehnice.

Participanții la dezbateri au adus 
un fierbinte omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, relevind contri
buția sa hotăritoare la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici in
terne și internaționale a partidului 
și statului nostru, la transpunerea 
în viață a obiectivelor construcției 
socialiste în patria noastră, la fun
damentarea programelor de dezvol
tare multilaterală, accelerată ă 
României socialiste. Ia perfecțio
narea întregii activități economico- 
sociale și sporirea bunăstării na
țiunii noastre.
. Vorbitorii ău dat o înaltă pre
țuire aportului determinant al 
secretarului general al partidului 
la adîncirea și perfecționarea de
mocrației noastre muncitorești, re
voluționare, la mobilizarea energi
ilor creatoare ale oamenilor mun
cii in opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate $1 
înaintare a României spre comu
nism.

Participanții Ia plenară au rele
vat deosebita apreciere de care se 
bucură activitatea desfășurată de 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, eminent ac
tivist al partidului șl statului nos
tru, savant de largă recunoaștere și 
prețuire internațională, subliniind 
contribuția sa importantă la elabo
rarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei.

Participanții la dezbateri au ana
lizat modul in care organele de 
conducere colectivă din ministere, 
centrale industriale Si întreprinderi, 
toți oamenii muncii acționează in 
spiritul hotăririlor ultimului con
gres al oamenilor muncii in 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
pe anul în curs, a orientărilor și 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a planurilor de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste.

Cei care au luat cuvîntul au evi
dențiat acțiunile și măsurile în
treprinse pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime, combustibili si 
energie, utilizarea cu eficientă su
perioară a capacităților de pro
ducție existente, pentru creșterea 
productivității muncii. Au fost evi
dențiate rezultatele obținute, pre
cum și problemele ce se pun In le
gătură cu îmbunătățirea organiză
rii și modernizarea producției, a 
tehnologiilor, fluxurilor de fabri
cație și a produselor, sporirea ni
velului tehnic și calitativ al aoes- 
tora. reducerea consumurilor de 
materii prime și energie, creșterea 
eficientei economice in industria 
construcțiilor de mașini, metalur
gie. chimie, petrochimie, in cele
lalte sectoare economice.

Dezbaterile au relevat aspecte 
importante ale activității în dome
niul investițiilor, rezultatele obți
nute în cursul acestui an. eviden- 
tiindu-se faptul că fondurile alo
cate au fost orientate cu prioritate 
pentru dotarea cu mașini și utila
je pentru modernizarea capacită
ților de producție, pentru sporirea 
pe această cale a eficientei econo
mice în acest sector.

Un loc important în cadrul dez
baterilor l-a ocupat analiza modu
lui cum se acționează pentru apu
carea noului mecanism economico- 
financiar, pentru întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiu- 
nil. pentru îmbunătățirea în con
tinuare a planificării, conduoerii și 
organizării eoonomico-sociale.

Dezbaterile au scos în evidență 
problemele ce se pun. acțiunile în
treprinse în legătură cu ridicarea 
nivelului tehnic al produselor rea
lizate în diverse sectoare și unități 
economice, sporirea competitivită
ții. lărgirea și diversificarea expor
turilor, dezvoltarea colaborării eco
nomice pe baze reciproc avantajoa
se cu alte țări, intensificarea spe
cializării și cooperării in produc
ție. ca și a altor forme eficiente 
de conlucrare economică pe plan 
internațional.’

Exprimînd acordul deplin cu do
cumentele supuse dezbaterii ple
narei, participanții au subliniat 
că prevederile proiectului planului 
național unic de dezvoltare econo- 

de interes comun, precum și pe 
pian internațional.

Se arată că, dezvoltînd raporturi 
largi cu toate statele lumii, Româ
nia socialistă și-a manifestat întot
deauna sprijinul și solidaritatea sa 
cu lupta popoarelor din Africa pen
tru lichidarea totală a colonialismu
lui. pentru apărarea și consolidarea 
independenței lor naționale și înain
tarea liberă pe calea progresului eco
nomic și social.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes în în
deplinirea misiunii ce i s-a încredin
țat.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Gaotlhaetse 
Utlwang Sankoloba Matlhabaphiri.

la solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

mico-eocială pe anul 1987, elaborat 
sub îndrumarea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. sînt în 
deplină concordanță cu cerințele 
asigurării progresului neîntrerupt 
al patriei noastre, ale dezvoltării 
intensive a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, corespunzător 
hotăririlor celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului.

Participanții la plenară au subli
niat că proiectul planului pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea for
țelor de producție, a bazei""proprii 
de materii prime, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al producției, 
sporirea mai accentuată a produc
tivității muncii și reducerea chel
tuielilor materiale, în scopul 
creșterii venitului national și, pe 
această bază, a nivelului de trai 
material și spiritual al întregii na
țiuni. .

în timpul dezbaterilor a fost re
liefată însemnătatea pe care 0 au 
în fundamentarea propunerilor din 
proiectul de plan studiile si pro
gramele privind dezvoltarea cer
cetării științifice, ingineriei tehno
logice și extinderea progresului 
tehnic în toate sectoarele econo
mice.

Dezbaterile din cadrul plenarei 
au evidențiat necesitatea ca orga
nele de conducere colectivă, toți 
oamenii muncii din industrie, con
strucții. transporturi. circulația 
mărfurilor și finanțe să-și spo
rească exigența și spiritul de răs
pundere în îndeplinirea neabătută 
a prevederilor planului, a tuturor 
sarcinilor ce le revin. în soluțio
narea operativă șl eficientă a pro
blemelor de care depinde buna 
desfășurare a proceselor de pro
ducție, în buna gospodărire a re
surselor materiale și financiare, a 
avuției naționale.

Participanții la lucrările plenarei 
au exprimat angajamentul ferm al 
colectivelor de muncă pe care le 
reprezintă de a acționa îr. conti
nuare, cu înaltă responsabilitate 
comunistă, sub conducerea organi
zațiilor de partid, a consiliilor oa
menilor muncii, pentru înfăptuirea 
obiectivelor actualei etape de dez
voltare economico-soclală a pa
triei, ce asigură progresul ei 
neîntrerupt în ritmurile stabilite 
de istoricul Congres al XlII-lea al 
partidului, înaintarea României pe 
calea edificării societății socia
liste si comuniste.

Dezbaterile au pus în evidență 
adeziunea depiir.ă a oamenilor 
muncii de pe intreg cuprinsul țării 
la politica externă a partidului și 
statului, promovată cu fermitate și 
consecventă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, voința neclin
tită a poporului român de a acționa 
neabătut, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, ai se
cretarului său general, pentru 
traducerea în viață in mod exem
plar a Programului partidului, a 
hotăririlor Congresului al XlII-lea, 
pentru continua dezvoltare econo- 
mico-sociailă a țării, întărirea inde
pendenței si suveranității șale, 
pentru afirmarea sa tot mai pu
ternică in rindul națiunilor lumii.

După dezbateri, plenara a adop
tat, in unanimitate, documentele 
înscrise pe ordinea de zi.

Participanții au adoptat apoi 
Hotărirea-chemare a Plenarei Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor 
și finanțe.

Primit eu cele mai calde senti
mente de dragoste și prețuire, cu 
puternice urale și ovații, in înche
ierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Urmărită cu cel mai viu interes, 
cu profundă satisfacție și deplină 
aprobare, cuvântarea conducătoru
lui partidului și statului nostru a 
fost subliniată în repetate rînduri 
cu îndelungi aplauze și aclamații. 
Participanții la plenară au ovațio
nat cu însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, au scandat 
cu entuziasm „Ceaușescu — La 
Mulți Ani !“, urare fierbinte pe 
care întreaga națiune o adresează 
conducătorului iubit și stimat .al 
partidului șl statului, dorindu-i 
nesecată putere de muncă și ener
gie, multă sănătate și succes deplin 
în. activitatea pe care o desfășoară 
cu exemplară dăruire și pasiune 
revoluționară, călăuzind cu strălu
cire țara șl poporul în ampla operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a patriei noastre spre comunism.

(Agerpres)

H OȚĂRÎ REA-AN GAJ AMENT 
a Plenarei Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
în ziua de 8 decembrie a avut loc 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, care a dezbătut, intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate si 
exigență, și a aprobat in unanimi
tate proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987. proiectele Planu
lui financiar centralizat al econo
miei naționale si Bugetul de stat 
pe anul 1987, Raportul cu privire 
la modul in care au acționat con
siliile F.D.U.S.. organizațiile de 
masă și obștești componente pen
tru înfăptuirea sarcinilor de pian 
de stat pe 1986 și măsurile ce se 
impun în vederea mobilizării oa
menilor muncii la realizarea exem
plară a obiectivelor privind dez
voltarea economico-socială a țării 
în anul 1987, precum și Raportul 
cu privire la organizarea și desfă
șurarea dialogului cetățenesc în 
cadrul „Tribunei democrației".

Participanții la plenară dau o 
înaltă apreciere cuvintării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document de o importanță deose
bită care face o analiză realistă, 
profund științifică a stadiului ac
tual de dezvoltare economico-socia
lă a patriei, trasînd, totodată, cu 
clarviziunea ce caracterizează în
treaga gindire si acțiune revoluțio
nară ale conducătorului iubit al 
partidului si statului nostru, căile 
și mijloacele de înfăptuire cu 
succes a prevederilor planului pe 
anul 1987, rolul oe revine F.D.U.S. 
în unirea energiilor și forțelor 
creatoare ale întregului popor pen
tru transpunerea neabătută in via
ță a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R. și asigurarea 
înaintării ferme a patriei pe dru
mul socialismului și comunismului.

Cu cele mai vii sentimente de 
mindrie patriotică, de puternică sa
tisfacție, participanții la plenară 
subliniază, și cu acest prilej, con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
fundamentarea creatoare a sarcini
lor de plan pe 1987 și pe următorii 
ani ai celui de-al 8-lea cincinal, la 
mobilizarea largă a întregii națiuni 
pentru înfăptuirea obiectivului 
strategic de trecere a României 
pină in 1990 la stadiul de țară so
cialistă mediu dezvoltată și, in 
perspectivă, pină in anul 2000, la 
aplicarea principiilor comuniste de 
muncă și viață. Consiliul Național 
al F.D.U.S. dă expresie, în numele 
tuturor forțelor sociale și politice 
ale țării, dragostei nețărmurite, 
înaltei ” prețuiri, profundei gratitu
dini șl recunoștinței fiețjrinți față 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit revo
luționar și patriot înflăcărat. Erou 
între eroii neamului, personalitate 
proeminentă a lumii contempora
ne, inspiratorul marilor victorii ob
ținute pe drumul construcției so
cialiste care și-a dedicat, cu 
exemplară dăruire, întreaga sa 
viață și activitate luptei pentru li
bertatea, demnitatea și fericirea 
poporului, slujirii cu abnegație și 
devotament a mărețelor noastre 
idealuri de independență și pro
gres, triumfului revoluției socia
liste. înfloririi necontenite a pa
triei, cauzei colaborării, înțelegerii 
și păcii în lume.

Plenara aduce un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de largă recu- 
noașterejnternațională, pentru con
tribuția adusă la elaborarea și în
făptuirea' planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei, la creșterea și mai puter
nică a rolului cercetării științifice 
și tehnologice, la înflorirea știin
ței. învățămîntului și culturii in 
țara noastră.

Aprobînd documentele supuse 
dezbaterii, care reflectă hotărîrile 
adoptate de Congresul al XlII-lea 
al P.C.R., orientările și indicațiile 
secretarului general al partidului 
și asigură condițiile necesare con
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CRAIOVA

Acțiuni gospodărești cu amplă participare cetățenească
Uneori se pot auzi păreri potri

vit cărora acțiunile de bună gos
podărire si înfrumusețare a loca
lităților ar fi exclusivități ale pri
măverii. Părere eronată, căci pen
tru gospodari orice anotimp este 
propice unor asemenea acțiuni. De 
pildă, in această toamnă tîrzie. 
municipiul Craiova a devenit un 
adevărat șantier al muncii patrio
tice, de bună gospodărire și înfru
musețare — desfășurată sub ge
nericul „Cartierul, asociația si 
strada — cele mai frumoase si mai 
bine aospodărite-‘.

Cum este organizată această ac
tivitate ? Membrilor consiliului 
municipal al F.D.U.S.. ai biroului 
executiv al consiliului popular și 
fiecărui deputat li s-au dat in răs
pundere directă cartiere, străzi, 
parcuri și întreprinderi pentru ca 
impreună cu asociațiile de locatari, 
comitetele O.D.U.S.. comisiile de 
femei, să organizeze frontul de lu
cru pentru cetățeni. Lucrările edi
litare se coroborează cu faptul ză 
atit centrul Craiovei. cit și cartie
rele mărginașe sînt împînzite de 
șantiere ale construcției de locuin
țe, precum și cu extinderile trans
portului in comun. (De Ia un capăt 
la altui al orașului se lucrează la 
amenajarea liniei de tramvai care 
va străbate orașul, cale de 18.5 km). 
In aceste condiții, si acțiunile de 
bună gospodărire trebuie să tină 
pasul cu ritmul dinamic al acestor 
lucrări.

— Am imprimat acțiunii de în
frumusețare si bună gospodărire a 
orașului un caracter permanent, si 

tinuării intr-un ritm înalt a acti
vității economico-sociale, afirmarea 
cu putere a noii revoluții tehnico- 
științifice, a noii revoluții agrare, 
a noii revoluții de dezvoltare a 
societății noastre socialiste. Consi
liul Național se angajează ca toate 
organizațiile de masă, obștești și 
profesionale, toate forțele sociale să 
acționeze cu fermitate și hotărîre, 
cu înalt spirit revoluționar, pentru 
înfăptuirea neabătută a planurilor 
și programelor privind ridicarea 
generală a patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor — țelul 
suprem al politicii partidului, esen
ța societății socialiste multilateral 
dezvoltate ce se construiește cu 
succes in România.

Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. apreciază că prevederile 
planului pe anul 1987 au o temelie 
trainică în rezultatele bune obți
nute de poporul nostru în acest an 
în industrie si agricultură. în toa
te sectoarele producției materiale, 
în același timp, s-a subliniat că. 
prin obiectivele lor însuflețitoare, 
proiectele de plan constituie un 
amplu și mobilizator program de 
activitate pentru toți oamenii mun
cii, care, în calitatea lor de proprie
tari. producători și beneficiari, de 
adevărat! stăpini ai tuturor, bogă
țiilor patriei, trebuie să acționeze 
pentru buna gospodărire a mijloa
celor materiale șl, financiare, mo
dernizarea tehnologică si organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, folosirea cit mai eficientă 
a materiilor prime, reducerea in 
continuare a consumurilor materia
le și energetice, recuperarea si re- 
folosirea materialelor și energiei 
ridicarea calității și nivelului teh
nic al produselor, realizarea ritmi
că și integrală a planului produc
ției fizice, cu prioritate a celei des
tinate exportului, aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii. auto- 
gestiunii și autofinanțării, ale nou
lui mecanism economico-finan- 
ciar, pentru asigurarea reproduc
ției lărgite și a unei eficiente su
perioare în toate domeniile.

Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
apreciază că realizarea în oele mai 
bune oondiții a sarcinilor înscrise 
în planul pe anul 1987 impune o 
puternică mobilizare a energiilor 
creatoare ale întregii națiuni, pen
tru a determina. în cursul actualu
lui cincinal, o schimbare radicală a 
întregii activități, atit din punctul 
de vedere al organizării și perfec
ționării producției, al calității și 
eficientei, cît și în oe privește spi
ritul de răspundere, modul de a 
gindi și a acționa al oamenilor. 
Plenara se angajează în fața parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să 
imprime activității tuturor organi
zațiilor componente un profund 
spirit militant, revoluționar, să de
termine înțelegerea superioară a 
răspunderilor lor. a acțiunilor pe 
care le întreprind la nivel național 
și local, o implicare mai profundă 
a tuturor în opera de ridicare a 
țării pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație. (

Organizațiile sindicale, de tine
ret și femei, ale democrației și uni
tății socialiste, celelalte organisme 
obștești se angajează să conlucre
ze strîns cu organele de conducere 
colectivă din toate unitățile econo
mice, să acționeze printr-o intensă 
activitate politică de masă pentru 
a face ca toți oei oe muncesc să 
cunoască In mod concret sarcinile 
oe Ie revin, precum și modalitățile 
și mijloaoele menite să asigure în
deplinirea aoestora în oele mai 
bune condiții.

Plenara Consiliului Național ex
primă angajamentul ferm al tutu
ror oamenilor muncii de a desfășu
ra larg întreoerea socialistă în a- 
nul viitor, în scopul realizării și de
pășirii obiectivelor de mare impor
tantă si răspundere din industrie si 
agricultură, din celelalte domenii, 
acționînd cu hotărire pentru orga
nizarea exemplară a întregii activi
tăți economice, promovarea noului, 
întărirea or,dinii și disciplinei, pen
tru realizarea întregii producții în 
condiții de calitate, economicitate 
și înaltă eficientă.

nu sporadic, sezonier — ne spu
nea Marin Lungu, primarul muni
cipiului Craiova. într-adevăr. chiar 
in decembrie, au fost organizate 
acțiuni de masă privind înfrumu
sețarea orașului si de recuperare a 
materialelor refolosibile de ia 
populație, acțiuni la care au parti
cipat aproape 100 000 de cetățeni. 
Ce a rezultat ? Paralel cu lucră
rile de întreținere a celor aproape 
1 000 de străzi, s-a încheiat ame
najarea a 9 popasuri turistice la 
intrările si ieșirile din municipiu, 
precum. și lucrările de renovare la 
10 fîntini publice din vechea rețea 
a orașului ; totodată, au continuat 
lucrările de plantare a arborilor și 
arbuștilor in „centura verde" a 
Craiovei.

Intrată in practica muncii orga
nizațiilor componente ale Consiliu
lui municipal F.D.U.S. acțiunea de 
recuperare a materialelor refolosi
bile ce se desfășoară periodic in 
toate cartierele municipiului Cra
iova se soldează cu rezultate dem
ne de consemnat.

— într-o astfel de acțiune de 
masă, desfășurată in aceste zile, au 
fost recuperate 234 tone de mate
riale refolosibile. printre care 203 
tone fier vechi. 15 tone hîrtie. 4 
tone anvelope și altele — ne spu
nea vicepreședintele consiliului 
popular al municipiului Craiova. 
C. Radovici. In acest fel. acțiunea 
de gospodărire si înfrumusețare 
îmbină esteticul cu utilul și cu efi
ciența economică.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii"

în lumina criticilor și ce
rințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. consiliile 
F.D.U.S., organizațiile de masă, ob
ștești și profesionale componente, 
toți oamenii muncii se angajează cu 
hotărîre ca în anul viitor să lichi
deze cu desăvârșire stările negati
ve de lucruri, să desfășoare o ac
tivitate cu cel mai înalt spirit de 
răspundere, in toate sectoa
rele. in toate unitățile in 
vederea realizării zilnice, decadale, 
lunare și trimestriale a sarcinilor 
de plan, a producției pentru ex
port. Se va acționa pentru îndepli-, 
nirea prevederilor la producția fi-> 
zică, marfă și netă, cu respectarea 
riguroasă a sortimentelor, a con
dițiilor de calitate și a performan
țelor tehnico-economice, pentru 
îmbunătățirea structurii de fabri
cație și asimilarea a noi produse 
care valorifică superior materiile 
prime și forța de muncă pentru 
instaurarea deplină a spiritului 
nou, revoluționar, a răspunderii 
muncitorești în îndeplinirea sarci
nilor în. toate unitățile și la fiecare 
Ioc de muncă.

O atenție deosebită va fi acor
dată realizării în cele mai bune 
condițiț a exportului, recuperării 
unor nerealizări din acest an, fa
bricării unor produse cu înalte 
performanțe tehnice șl calitative 
care să le asigure o mare compe
titivitate pe piața internațională.

Pornind de la cerințele noii re
voluții tehnico-științifice se va in
tensifica mișcarea de masă pentru 
introducerea progresului tehnic in 
producție, a celor mai avansate 
tehnologii, care să conducă Ia creș
terea productivității muncii, la 
reducerea consumurilor de mate
riale și energie, Ia folosirea' cu 
maximă eficiență a materiilor pri
me, energiei și combustibililor. în 
același timp, se va acționa pentru 
dezvoltarea creativității tehnice, a 
mișcării de invenții, inovații șl ra
ționalizări, pentru ridicarea califi
cării și perfecționarea pregătirii 
profesionale a celor ce muncesc, 
pentru popularizarea, extinderea și 
generalizarea inițiativelor muncito
rești, a metodelor înaintate de 
muncă și intensificarea proceselor 
de mecanizare, automatizare și ro
botizare a producției.

Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. exprimă, angajamentul Or
ganizațiilor sindicale, de femei, de 
tineret de a acționa in toate uni
tățile, secțiile și atelierele pentru 
diminuarea consumurilor normate, 
pentru reintroducerea în circuitul 
productiv a materialelor recupera
bile și recondiționarea pieselor da 
schimb și subansamblelor.

Organizațiile democrației și uni
tății socialiste vor extinde și des
fășura mai sistematic activitatea 
privind colectarea de la populație 
a fierului și metalelor neferoase, 
a maselor plastice, cauciucului, 
sticlei și hîrtiei, țesăturilor uzate, 
a tuturor materialelor refolosibile.

Consiliile F.D.U.S., organizațiile 
de tineret și femei, cele ale de
mocrației și unității socialiste ÎȘi 
vor intensifica activitatea de mo
dernizare și dezvoltare intensivă a 
agriculturii în vederea realizării 
obiectivelor noii revoluții agrare 
și obținerii producției agricole ve
getale și animale planificate.

Participanții Ia lucrări își în
sușesc întru totul aprecierile 
referitoare la planul financiar și 
bugetul de stat pe anul 1987, 
formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și se angajea
ză, în numele organizațiilor pe 
care le reprezintă, să acționeze 
permanent pentru eliminarea ri
sipei și cheltuielilor neproductive, 
pentru îmbunătățirea activității 
economico-financiare a tuturor u- 
nităților, pentru creșterea venitu
rilor și reducerea cheltuielilor, pen
tru sporirea eficientei întregii ac
tivități economice. în toate ramu
rile economiei naționale se va ac
ționa cu fermitate pentru aplicarea 
strictă a principiilor autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și au

cinema

tofinanțării, a noului mecanism e- 
conomico-financiar, în vederea spo
ririi necontenite a rentabilității si 
eficienței fiecărei unități, a întregii 
activități de producție.

Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. își exprimă convingerea 
că prin activitatea unită a oameni
lor muncii de la orașe și sate, a 
tuturor cetățenilor patriei, preve
derile profund științifice, realiste 
ale documentelor dezbătute vor 
fi realizate in cele mai bune con
diții, asigurindu-se astfel înfăptui
rea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al partidului 
privind dezvoltarea economică și 
socială a țării în perioada 1986—1990.

Plenara Consiliului Național ex
primă angajamentul organizațiilor 
componente ale F.D.U.S.. ale or
ganismelor din sfera invățămintu- 
lui, educației și artei, ale tuturor 
creatorilor de valori spirituale de 
a acționa neîncetat pentru lărgirea 
orizontului cultural al maselor, 
educarea și formarea lor în spiri
tul dragostei nețărmurite față de 
natrie și partid, al hotărîrii de a 
face totul pentru înflorirea mate
rială și spirituală a României so
cialiste.

însușindu-și pe deplin teza știin
țifică. profund umanistă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu că socia
lismul se construiește cu poporul 
și pentru popor, că noua revoluție 
în tehnică, știință, agricultură. în 
societate se realizează prin ridi
carea nivelului general de cunoș
tințe al oamenilor muncii. Plena
ra Consiliului Național al F.D.U.S. 
Se angajează, in numele organiza
țiilor componente, să acționeze cu 
hotărire pentru formarea omului 
nou, cu înalt nivel de conștiință 
revoluționară.

Plenara cheamă sindicatele, or
ganizațiile de femei și. în mod deo
sebit. organizațiile de tineret să se 
implice cu toate forțele in această 
activitate uriașă de transformare a 
oamenilor, pentru că numai cu oa
meni animați de un înalt spirit re
voluționar se poate asigura înfăp
tuirea noii etape a revoluției so
cialiste și trecerea tării noastre 
spre comunism.

Reafirmîndu-și adeziunea depli
nă la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ela
borată sub conducerea și cu apor
tul hotărâtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Plenara Consi
liului Național al F.D.U.S. dă o 
înaltă apreciere hotărîrii țării noas
tre privind reducerea unilaterala 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare. în 
același timp, plenara subliniază că. 
prin votul acordat în cadrul refe
rendumului național de Ia 23 
noiembrie, cetățenii patriei noas
tre și-au exprimat, ca un singur 
cm. adeziunea fierbinte la strălu
cita acțiune concretă, reală de 
dezarmare inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. militantul 
înflăcărat care și-a consacrat și 
își consacră toate eforturile. în
treaga energie binelui, fericirii și 
demnității poporului nostru, res
pectării dreptului fundamental la 
viață, la existență al oamenilor și 
națiunilor, triumfului păcii, secu
rității și colaborării internaționale.

în numele organizațiilor sale 
componente. Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste se angajează să răspun
dă cu abnegație și elan revoluțio
nar chemărilor mobilizatoare cu
prinse in magistrala cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
să-și aducă, prin muncă neobosită, 
pasiune și spirit creator, întreaga 
contribuție la realizarea obiective
lor celui de-al doilea an al cincina
lului 1986—1991), la înflorirea și 
prosperitatea patriei noastre so
cialiste. Urmind neabătut exemplul 
de muncă și de viată, de ac
țiune revoluționară al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. participanții la 
plenară dau glas voinței nestrămu
tate a întregului nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, de a ac
ționa’ cu hotărire pentru ridicarea 
României socialiste pe noi culmi 
de progres și civilizație, pentru 
afirmarea ei demnă și suverană in 
rindul națiunilor libere ale lumii.

0 Vreau să dansez : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20 
0 Un comando pentru apa grea : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 18,15
0 Superman : GLORIA (47 46 75) — 
9; 12; 16; 19,30
0 Raidul Vărgat: FLACĂRA (20 33 40) 
— 14,30; 16.30: 18,30
0 Tangoul tinereții noastre : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19,30

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Titanic vals — 18,30
0 Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recital 
de pian Cristina Stănescu — 18;
(Ateneul Român) : „Comori came
rale*.  Alexandru Guțu — violoncel, 
Sorin Petrescu — orgă —- 18

pe conducătorul partidului și sta
tului nostru.

împreună cu t o.v a r ă ș u I 
Nicolae Ceaușescu, in prezidiu au 
luat loc membrii Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

în sală erau prezenți membri șl 
membri supleanțî ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

Au luat parte, In calitate de in
vitați, primii secretari și secretarii 
cu problemele economice ai comi
tetelor județene de partid care nu 
sint membri ai Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, cadre cu 
munci de răspundere din centrale 
industriale, întreprinderi și unități 
de cercetare și proiectare, din sis
temul financiar-bancar, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Participanții la plenară au apro
bat, în unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

1. Raport asupra îndeplinirii Pla
nului național unic de dez
voltare economico-soclală pe 11 
luni ale anului 1986 șl măsu
rile ce se impun a fi luate 
pentru realizarea tuturor indi
catorilor de plan, și îndeosebi 
producția fizică, livrările la export, 
productivitatea muncii și investi
țiile.

2. Dezbaterea proiectului Planu
lui național unic de dezvoltare e- 
conomico-sociaiă pe anul 1987 în 
industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și măsurile 
ce se impun pentru realizarea e- 
xemplară a tuturor indicatorilor de 
plan.

3. Raport privind proiectele Pla
nului financiar centralizat al eco
nomiei naționale și al Bugetului de 
stat pe anul 1987.

înaintea desfășurării lucrărilor in 
plen, documentele aflate pe ordi
nea de zi au fost dezbătute in ca
drul consiliilor pe ramuri și dome
nii de activitate : baza de materii 
prime, combustibil și energie; me
talurgie și construcții de mașini ; 
chimie, petrochimie și Industrie 
ușoară ; construcții industriale și 
materiale de construcții ; trans
porturi și telecomunicații ; proble
mele activității economico-finan- 
ciare, aplicarea consecventă a nou
lui mecanism economic și auto- 
gestiunii ; conducerea și planifica
rea unitară a activității economico- 
sociale, autoconducerea muncito
rească, pregătirea forței de muncă 
și perfecționarea pregătirii cadre
lor, ridicarea nivelului de trai și 
creșterea continuă a calității vie
ții, activitatea politico-ideologică ; 
relații economice externe și coope
rare internațională.

în cadrul dezbaterilor in plen au 
luat cuvintul tovarășii Ioachim Mo- 
ga, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R.. Marin Ne- 
delcu, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Indus
triei Construcțiilor de mașini. Sa
bin Faur, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Centralei side
rurgice Hunedoara, Iuîia Stama- 
tolu, președintele consiliului oame
nilor muncii al Centralei industriei 
tricotajelor București, Gheorgbe 
Dinu, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Industriei 
Chimice, Elena Nae, prim-secretar 
al Cpmitetului județean Sibiu al 
P.C.R., Nicolae Țarnea, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
Centralei industriale de tractoare 
și mașini agricole Brașov, Ion Sta- 
matoiu, președintele consiliului oa
menilor muncii al Combinatului 
minier Motru, Glieorghe Poțincu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Centralei de autoturisme 
Pitești, Ștefan Buiculescu, maistru, 
președintele adunării generale a 
oamenilor muncii de la întreprin
derea Electrocentrale Craiova. Pe
tru Vasile Uscat, prim-vicepre- 
ședintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii construc
toare de mașini Reșița, Florin Tă- 
năsescu, vicepreședinte al Comite
tului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Dumitru Isidor Gțieoca, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Centralei industriale de 
utilaj petrolier Ploiești, Constantin 
Niță, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Maria Nacu, 
maistru, Combinatul de fire și fi
bre sintetice Săvinești, Erou al 
Muncii Socialiste, Dan Mihai 
Curcubătă, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului de oțeluri speciale

0 Un oaspete Ia cină : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20.15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
O Bătălia din umbră — 19,30, Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13; 
15; 17,15: DOINA (16 35 38)
O Liceenii: DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19, VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20
0 Răzbunarea haiducilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
0 Masca de argint : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
• Păcală: CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 15; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 16: 19
0 Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 23) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20
0 Stagiunea cinematografică de 
.iarnă: SCALA (11 03 72) — 9; 11,45; 
114,30; 17,15; 20
• A fost, odată un căpitan curajos : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
0 Cîntăreața sclavă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
0 Bonner fiul : STUDIO (59 53 15) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30 
0 Luptătorul cu sabia : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20 
0 Nu ești singur : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
0 Imperiul contraatacă : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30
0 Luptătorii din valea misterioasă : 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20, AURORA (35 04 66) — 
9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20
0 Fantomele se grăbesc : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) - 15; 17,15; 19.30
0 Mai iubesc, mai sper : FEREN
TARI (80 49 85) - 15; 17,15; 19,30
0 Pericol de moarte : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30
0 F ilmul șl muzica : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18,15
0 Gheața verde : COTROCENT 
(49 48 48) - 15; 17.15; 19.30, MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17,15; 19,30

0 Opera Română (13 18 57) : Anotim
purile, Tristan și Isolda, Simfonia 
clasică — 13
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18: (sala 
Grădina Icoanei, li 95 44) : Hamlet 
— 16
0 Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și Ferestre spre 
nord — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice (amînat din 26 XI>
— 19,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 19
0 Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18: (sala 
Studio) : Concurs de împrejurări —
18.30
0 Teatrul Giulesti (sala Maiestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint —
18.30
0 Teatrul satiric-muzinal „c. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai ! — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
0 Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 9; Muzicanții veseli
— 15
0 Teatrul ..Țăndărică* * 1 2 3 4 * (15 23 77. sala 
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
— 10: 15: (sala Cosmonauților.
11 12 04): Anotimpurile mînznlui — 15 
0 Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19

I
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu gratitudine ți sincere mulțumiri amabilul dumneavoastră 
mesaj de urări și felicitări transmis cu prilejul celei de-a XV-a aniversări 
a Zilei noastre naționale.

Vă doresc multă fericire, Iar poporului român prieten progres continuu 
și prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului .mi
nistru*  al Republicii Turcia. Turgut 
Ozal, prin care ii transmite cele mai 
vii mulțumiri pentru mesajul de 
felicitare adresat cu ocazia celei de-a 
63-a aniversări a proclamării Repu
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Cronica zilei
La București s-au Încheiat, marți, 

lucrările celei de-a XVII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-bulgare de colaborare, econo
mică si tehriico-științifică.

Părțile au evidențiat evoluția as
cendentă a relațiilor, economice ro- 
mâno-bulgare, relevind rolul hotări- 
tor al înțelegerilor convenite cu pri
lejul intîlnirilor si convorbirilor la 
nivel înalț peritru amplificarea și 
diversificarea acestor relații. Au fost 
analizate si conVehite noi acțiuni 
menite să conducă la dezvoltarea in 
continuare a colaborării pe multiple 
planuri, a cooperării și specializării 
In producție in domeniile construc
țiilor de mașini, metalurgiei, electro
nicii. electrotehnicii, chimiei și in 
alte- ramuri de interes comun, la ex
tinderea colaborării telmico-stiinti- 
fice bilaterale. Au fost stabilite, tot
odată. măsuri privind creșterea si di
versificarea schimburilor comerciale 
româno -bulgare.

La Încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți In comisie — 
Dimitrie Ancuța. viceprim-ministru 
al guvernului, si Grigor Stolcikov. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria — au semnat 
protocolul sesiunii.

A fost semnat, de asemenea. Pro
tocolul privind schimburile de măr
furi si plățile dintre Republica So
cialistă România si Republica Popu
lară Bulgaria pe anul 1987.

★
Marți a fost semnat Ia București 

Protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă pe anul 1987. 
Documentul prevede o creștere. în 
continuare, a schimburilor comer
ciale româno-cehoslovace.

★
Asociația de Drept Internațional și

Un succes remarcabil al constructorilor din cadrul Trustului 

de lucrări speciale și izolații tehnologice din București 

Prevederile planului anual au fost îndeplinite
Colectivul de oameni al muncii 

din Trustul antrepriză generală de 
lucrări speciale și izolații tehno
logice din București — una din 
cele mai puternice unități In acest 
profil din țară — raportează în
deplinirea Integrală a prevederilor 
de. plan pe 1986 la producția de 
construcțli-montaj. Succes care 
creează premisele obținerii, pînă la 
sfirșitul anului, a unei producții su
plimentare în valoare de 155 mi
lioane de lei și, mai cu seamă, 
condiții optime pentru pregătirea 
temeinică, sub toate aspectele, a 
sarcinilor de plan pe anul viitor, 
în momentul de față, constructorii 
bucureșteni muncesc In ritmuri

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Viâța economică
30,25 Columna românească (color). Cîn- 

tece și versuri
30,40 De ziua drepturilor omului. Docu

mentar

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 10 decembrie, ora 20 — 13 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi in general închisă, iar cerul mal 
mult noros. precipitații slabe, izolate, 
se vor semnala in majoritatea regiuni
lor. Vlntul va sufla slab plnă la mo
derat, cu uhele Intensificări in sud- 
estul țării din sector estic șl In Banat 
din sud-vest. Temperaturile minime

INFORMAȚII
FOTBAL. în „16"-lmile de finală 

ale „Cupei României" se vor dispu
ta astăzi următoarele meciuri: C.I.L. 
Sighet — Oțelul Galați; Industria 
Sirmei Cîmpia Turzii — Rapid Bucu
rești ; Metalul Bocșa — F.C. Argeș 
Pitești; I.C.I.M. Brașov — Chimia 
Rm. Vilcea; Progresul Vulcan Bucu
rești — Petrolul Ploiești ; FEPA ’74 
Birlad — Victoria București; F.C. 
Constanța — Universitatea Cluj-Na- 
poca; Victoria Tecuci — S.C. Bacău; 
C.S. Tîrgoviște — Sportul studențesc; 
Automatica Alexandria — Gloria 
Buzău; Jiul Petroșani — Corvinul 
Hunedoara.

Jocurile vor începe la ora 13.
Partidele Flacăra Moreni — F.C.M. 

Brașov și Minerul Paroșeni — Uni
versitatea Craiova se vor juca joi, 
11 decembrie, iar meciurile Gloria 
Bistrița — Steaua, Explorări Cîmpu- 
lung — F.C. Olt și Metalurgistul Cu- 
gir — Dinamo București vor avea loc 
la 28 februarie 1987.

Meciurile etapei a XVII-a din 
campionat, programate duminică, 14 
decembrie, vor începe la ora 11.

TENIS. „Turneul campionilor" la 
tenis a fost cîștlgat de Ivan Lendl, 
care cucerește pentru a patra oară 
acest trofeu.

în finala desfășurată, la ..Madison 
Square Garden", din New York, in 
prezența a peste 15 000 de spectatori, 
Ivan Lendl l-a întrecut in trei se
turi, cu 6—4, 6—4, 6—4, pe Boris 
Becker. Partida, de un bun nivel 
tehnic și spectacular, a durat două 
ore și 20 de minute. 

blicii Turcia. Totodată, se exprimă 
convingerea că relațiile de prietenie 
și cooperare dintre Turcia si Româ
nia vor continua să se dezvolte. în 
interesul reciproc al celor două țări, 
și se adresează primului ministru 
român cele mal bune urări de sănă
tate si fericire personală.

Relații Internaționale (A.D.I.R.I.) a 
organizat marți, în Capitală, o masă 
rotundă consacrată Zilei internațio
nale a drepturilor omului. Au parti
cipat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Asocia
ției Române pentru Națiunile Unite 
(A.N.U.R.O.M.), cercetători științi
fici, cadre didactice universitare, 
ziariști.

In cadrul manifestării a fost pre
zentată preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru pentru 
asigurarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor și lărgirea 
continuă a democrației socialiste, 
care să permită participarea tuturor 
membrilor societății la înfăptuirea 
politicii interne și externe a țării. 
Au fost înfățișate, de asemenea, as
pecte ale activității desfășurate de 
țara noastră pe plan internațional 
peritru promovarea și respectarea 
drepturilor fundamentale ale omu
lui și ale tuturor popoarelor, în
deosebi ale dreptului la pace, mun
că și viață, la existență liberă și in
dependentă.

★
La Asociația artiștilor fotpgrafi 

din Capitală a fost deschisă, marți, 
expoziția „Artizanat, fotografii și 
afișe palestiniene1* — mărturie a 
preocupărilor artistice, a aspirațiilor 
de libertate ale poporului palesti
nian.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au fost prezențl Ibrahim Tamim, 
vicereprezentant permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
la București, membri ai corpului di
plomatic. x

(Agerpres)

susținute și bine organizat In ve
derea finalizării unor obiective 
de investiții de importanță na
țională din programele energetic 
și. nuclear, de dezvoltare și meca
nizare a industriei chimice și pe
trochimice, din metalurgie și in
dustria chimică. Totcriată, prin pu
nerea în aplicare a măsurilor din 
programul propriu de moderniza
re și perfecționare și organizare 
superioară a activității desfășura
te pe șantiere, unitatea bucureștea- 
nă a reușit să reducă în mod a- 
preciabil cheltuielile la mia de lei 
producție și să obțină un beneficiu 
peste plan de aproape 40 milioane 
lei. (C. Antonescu).

30,50 Film serial (color). „Ambulanța".
Producție a televiziunii ceho
slovace. Premieră pe țară. Cu : 
Jaromir Hanzlik, Eva Hudeckova, 
Zlata Adamovska. Tamas Jurlcka, 
Jasef Karlik, Josef Vlnklar, Petr 
Kostka, Jiri Bartoska, Pavel Zed- 
nicek. Scenariul : Jlrl Hubac. Re
gla : Jlrl Adamec. Episodul 5 

2T.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

vor fi cuprinse intre minus 10 șl zero 
grade, mal coborlte in depresiuni și în 
nord-est, dar mal ridicate pț Litoral 
șl in Banat, iar maximele intre minus 
2 șl plus 8 grade, local tnal ridicate 
In zonele deluroase. Dimineața, pe 
alocuri, se va semnala ceață mai 
ales in vestul șl centrul țării. In Bucu
rești : Vremea va fi in general închi
să, iar cerul mal mult noros. Nu se 
vor semnala precipitații. Vlntul va 
sufla slab plnă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 4 grade șt minus un grad, cele 
maxime intre 3 șl 6 grade. Condiții de 
ceață.

SPORTIVE
HANDBAL. La Brăila s-a desfășu

rat dubla întilnire internațională a- 
micală de handbal dintre selecționa
tele de juniori ale României și Po
loniei.

în ambele meciuri tinerii handba- 
liști români au obținut victoria, cu 
28—22 (10—10) și, respectiv, 27—25 
(15-9).
• între 11 si 27 decembrie se vor 

desfășura finalele campionatelor re
publicane de șah. La turneul femi
nin, programat la Sovata, vor parti
cipa Cristina Bădulescu, Smaranda 
Boicu. Nadejda Mitescu, Viorica Io- 
nescu, Mariana Ioniță. Gertrude 
Baumstark. Ligia Jicman, Eleonora 
Gogîlea. Edith Cosma si alte șahiste 
calificate pentru finală. în concursul 
masculin, ce se va disputa la Sinaia, 
vor lua parte, între alții. Valentin 
Stoica, Parik Stefanov. Dan Bărbu- 
lescu, Ovidiu Foișor, Adrian Negu- 
lescu, loan Biriescu. Alin Ardeleanu. 
Iuliu Armaș.

• Peste 900 de sportivi și sportive 
din Întreaga lume s-au reunit zilele 
acestea la Melbourne pentru a lua 
parte Ia aniversarea a 30 de ani de 
la Jocurile Olimpice desfășurate in 
acest oraș australian. Printre aceștia 
s-au numărat atleta olandeză Fanny 
Blankers-Koen, înotătorul australian 
Murray Rose, triplu campion olim
pic, și atletul american Milton 
Campbell, campion olimpic la de
catlon. La Olimpiada de la Mel
bourne sportivii români au avut o 
participare remarcabilă, obținînd a- 
tunci 5 medalii de aur, 3 de argint 
și 5 de bronz.

DAMASC

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-sirian

DAMASC 9 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez Al-Assad, și doamnei 
Anisse Al-Assad, precum și urări de 
pace și prosperitate poporului sirian 
prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Hafez Al-Assad a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. din partea sa și a doam
nei Anisse Al-Assad, un salut căl
duros, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres si prosperitate 
poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Arabe Siriene a to
varășului Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis
tru al guvernului, președintele păr
ții române în Comisia mixtă guver
namentală româno-siriană de coope
rare economică și tehnico-științifică.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție evoluția po
zitivă a relațiilor dintre cele două 
țări, contribuția hotărîtoare a înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel pentru impulsionarea conlucră
rii dintre cele două. popoare în toate 
domeniile de interes comun.

A fost, totodată, subliniată hotă- 
rîrea celor două țări de a acționa în 
vederea intensificării cooperării eco
nomice și sporirii schimburilor co

La Reuniunea general-europeană de la Viena

România reafirmă necesitatea dezvoltării 
cooperării in domeniul științei și tehnicii

VIENA 9 (Agerpres). — Radu Bog
dan transmite : în grupul de lucru 
al Reuniunii general-europene care 
se ocupă de cooperarea economică au 
început dezbaterile in legătură cu 
cooperarea științifică si tehnică. Re
prezentanții mai multor state au evi
dențiat contribuția deosebită pe care 
cooperarea științifică și tehnică este 
chemată să o aducă la întărirea 
securității șl colaborării dintre sta
tele participante, la rezolvarea pro
blemelor de interes comun, la îmbu
nătățirea condițiilor generale de 
viață.

Luind cuvlntul. reprezentantul 
tării noastre a prezentat pe larg 
rolul și importanta pe care Româ
nia socialistă. președintele 
Nicolae Ceaușescu le acordă colabo
rării în domeniul științei și tehnicii 
ca o pirghie însemnată pentru acce
lerarea dezvoltării economice si So
ciale a fiecărei țări, pentru lichida
rea decalajelor economioe și a stări
lor de subdezvoltare, pentru edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Referindu-se la rezultatele pozitive 
obținute pe linia extinderii colaboră
rii în aceste domenii, vorbitorul a 
arătat că statele participante dispun 
încă de multiple posibilități pentru 
amplificarea raporturilor de colabo
rare științifică si tehnică, atît pe 
plan bilateral, cît și multilateral.

Reprezentantul român a făcut cu
noscute preocupările și realizările 
tării noastre în domeniile științei șl 
tehnologiei, importanta care se acor
dă cercetării științifice pentru solu
ționarea unor probleme economice 
majore, pentru creșterea producti
vității muncii, pentru folosirea ra
țională a resurselor materiale, evi
dențiind contribuția deosebită a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu la promovarea pro
gresului științific și tehnic în patria 
noastră. Subliniind că România a ac
ționat și acționează consecvent pen
tru lărgirea și dezvoltarea raportu
rilor de colaborare cu celelalte state 
în domeniile științei și tehnologiei, 
vorbitorul a arătat că, în cadrul pro
gramelor bilaterale încheiate în ac

Rezoluții adoptate
în Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a încheiat procesul de exami
nare și adoptare a rezoluțiilor în 
problemele economice și financiare 
internaționale. Rezoluțiile adoptate 
în acest domeniu relevă necesitatea 
lichidării decalajelor economice și a 
subdezvoltării, a asigurării dreptului 
tuturor națiunilor la dezvoltare, im
perativul soluționării problemei pre
sante a datoriilor externe și al edi
ficării unei noi ordini economice si

ILE DE PRESA 
pe scurt

VIZITA. Marți, la, Invitația Co
mitetului Central al P.C.U.S., la 
Moscova a sosit, într-o vizită ofi
cială de prietenie, Milanko Reno- 
vița. președintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

LA FRAGA s-au încheiat lucră
rile sesiunii Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace. Organul le
gislativ suprem a aprobat planul 

Ide dezvoltare economică și socia
lă a țării pe perioada 1986—1990. 
precum și bugetul de stat al R. S. 
Cehoslovace pe anul 1987, transmi
te agenția C.T.K.

GRUPUL DE LUCRU constituit 
Ide guvernele R.P. Chineze si Por

tugaliei pentru soluționarea proble
mei teritoriului Macao și-a început 
activitatea, luni, la Beijing, infor
mează agenția China Nouă. Misiu- 

I nea grupului de lucru o va consti
tui discutarea și examinarea deta- 

Iliată a tuturor propunerilor avan
sate in cursul celor trei runde de 
negocieri chino-portugheze la nivel

I______________________  

merciale. în spiritul înțelegerilor si 
acordurilor româno-siriene.

Abordindu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale, o atenție deo
sebită a fost acordată evoluției si
tuației din Orientul Mijlociu și. în 
mod deosebit, necesității soluționării 
globale, pe calea tratativelor, a pro
blemelor din această regiune. inclu- 
siv a celei palestiniene, prin crearea 
unui stat propriu, independent. în 
acest cadru, s-a subliniat importanța 
deosebită a intensificării eforturilor 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale sub egida O.N.U., in 
vederea instaurării unei păci juste 
și trainice in zonă.

Președintele Hafez Al-Assad a 
subliniat aprecierea de care se 
bucură poziția României, în mod 
deosebit contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea 
pe cale politică, prin negocieri, a con
flictului din Orientul. Mijlociu, ini
țiativele și acțiunile șefului statului 
român în vederea edificării unui cli
mat de pace, securitate și cooperare 
în zonă, in întreaga lume.

★
în perioada 6—8 decembrie, a avut 

Ioc la Damasc sesiunea a Vil-a a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-siriene de cooperare economi
că și tehnico-științifică.

Cu acest prilej, tovarășul Gheorghe 
Oprea a avut întîlniri și convorbiri 
cu Abdel Raouf Al-Kassem. prim- 
ministru al guvernului sirian, cu 
Selim Yassin. viceprim-ministru, 
precum si cu miniștrii economiei șl 
comerțului exterior, industriei, pe
trolului și resurselor minerale, trans
portului. irigațiilor și planificării.

La convorbiri a participat ambasa
dorul României la Damasc. Paraschiv 
Benescu.

tualul cincinal, au fost convenite 
peste 700 de teme comune de cer
cetare.

Reprezentantul țării noastre s-a re
ferit apoi la rolul care revine cerce
tării științifice și tehnice în cincina
lul 1986—1990, la faptul că aceasta 
se va conoențra pe descoperirea si 
punerea în valoare a noi resurse de 
materii prime și energie, realizarea 
de tehnologii și produse pe baza 
celor mai eficiente înfăptuiri ale re
voluției tehnico-științifioe. dezvolta
rea unei agriculturi intensive, de 
mare productivitate, promovind în 
acest scop preocupări de vîrf ale 
chimiei de sinteză, microelectronicii, 
fizicii, biotehnologiei și altele.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
neoesitatea unor noi ’ acțiuni care să 
ducă la stimularea și diversificarea 
colaborării în domeniul științei și 
tehnicii pentru a asigura progresul 
eoonomic și social al tuturor statelor 
participante.

Luînd cuvîntul In grupul de lucru 
care se ocupă de problemele secu
rității și cooperării în Mediterana, 
reprezentantul țării noastre a subli
niat contribuția pe care România 
a adus-o și o aduce la transpu
nerea în viață a prevederilor referi
toare la Mediterana din Actul fi
nal de la Helsinki și din docu
mentul reuniunii general-europene 
de la Madrid. Vorbitorul s-a referit, 
astfel, la Intensele raporturi de co
laborare pe multiple planuri pe care 
România le întreține cu țările 
mediteraneene neparticipante la 
C.S.C.E., ca un aport concret la 
transformarea Mediteranei lntr-o 
mare a păcii și înțelegerii între 
popoare.

Reprezentantul țării noastre a ară
tat că multiplele probleme existente 
în această zonă, mai vechi sau mai 
noi, oricît de complicate ar fi, nu 
își pot găsi rezolvarea decît pe cale 
pașnică, prin tratative directe Intre 
părțile interesate. In context, a fost 
reamintită propunerea președintelui 
României privind organizarea unei 
conferințe internaționale pentru so
luționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu.

monetare internaționale, mai drepte.
Alte rezoluții asupra unor teme 

specifice relevă neoesitatea elimină
rii tuturor restricțiilor, barierelor șl 
altor măsuri protectionism din calea 
dezvoltării comerțului internațional, 
subliniază dreptul statelor la secu
ritate economică, precum și nevoia 
de a se intensifica eforturile pentru 
sprijinirea mai eficientă a țărilor în 
curs de dezvoltare in vederea elimi
nării dificultăților cu, care sint con
fruntate.

guvernamental. încheiate la 22 oc
tombrie.

DESEMNARE. Jim Wright, lider 
al majorității democrate in Came
ra Reprezentanților a Congresului 
S.U.A.. a fost desemnat de către 
deputății partidului său „Speaker" 
(președinte) al Camerei inferioare, 
inlocuindu-l in această funcție pe 
Thomas O’Neil. Numirea lui 
Wright urmează să fie ratificată 
de ansamblul Camerei Reprezen
tanților. care se va reuni la 6 ia
nuarie 1987, după deschiderea se
siunii Congresului.

BUGET. Prezentînd In parlament 
proiectul bugetului pe anul fiscal 
1987. ministrul iordanian al finan
țelor. Hanna Odeh. a relevat că 
viitoarea lege financiară a tării este 
concepută pentru a stimula inves
tițiile. in contextul în care recesiu
nea economică mondială si conflic
tele regionale au diminuat perspec
tivele pe acest plan In zonă. Pro
iectul de buget, care totalizează

ORIENTUL 
MIJLOCIU

Pentru a șasea zi consecutiv. In 
12 localități din teritoriile de pe 
malul de vest al Iordanului și Gaza, 
aflate sub ocupația israeliană, . au 
continuat demonstrațiile de protest 
ale populației palestiniene împotriva 
uciderii — săptămîna trecută — a 
patru tineri arabi — informează a- 
genția U.P.I. Din surse ale armatei 
israeliene se relevă că un tînăr pa
lestinian, în virată de 16 ani, a fost 
rănit în cursul unei. demonstrații in 
zona Gaza, Ia tabăra de refugiați 
El-Bureij, unde se află o comuni
tate palestiniană de 16 000 de per
soane. în aceeași zonă, ca urmare 
a intervenției trupelor israeliene, 30 
de persoane au fost rănite — relevă 
agenția France Presse, care citează 
surse palestiniene. Ciocniri între for
țe militare israeliene și populația 
palestiniană au fost, semnalate și Ia 
Nablouse, în Cisiordania. De aseme
nea, la Bir Zeit, o mie de studenți 
au . protestat împotriva măsurilor 
represive ale autorităților israelie
ne, manifestîndu-și sprijinul față de 
cauza O.E.P. (Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat, cu 14 voturi pentru și o 
abținere (S.U.A.). o rezoluție referi
toare la incidentele survenite săn.tă- 
mina trecută la Universitatea arabă 
Bir Zeit din teritoriul de pe malul 
de vest al Iordanului în care „deplîn- 
ge in mod energic folosirea armelor 
de foc de către armata israeliană" 
împotriva studenților „lipsiți de a- 
părare".

în document se subliniază necesi
tatea aplicării „în teritoriile pales
tiniene și arabe ocupate de Israel" 
a Convenției de la Geneva asupra 
protecției civililor pe timp de război, 
cerîndu-se părții israeliene să res
pecte „imediat și cu scrupulozltate" 
prevederile acestei convenții.

Consfătuire 
economică 
la Varșovia

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o consfătuire a 
președinților consiliilor populare 
voievodale, care a examinat direc
țiile principale ale planurilor și bu
getelor teritoriale pe 1987, în con
cordanță cu planul național anual, 
informează agenția P.A.P.

Luînd cuvîntul, Wojciech Jaruzel
ski, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, a relevat necesitatea 
unei strategii economice bazate pe 
ridicarea eficienței muncii, pe eco
nomisirea. în tot mai mare măsură, 
a materialelor, combustibilului și 
energiei. Atît planul anual național, 
cît și planurile locale — a arătat 
vorbitorul — disppn de rezerve care 
constau în inițiativele celor ce înde
plinesc planurile, în inițiativele 
obștești, în realizarea mai bună șl 
mal dinamică a investițiilor capita
le. tn obținerea de economii și, în 
primul rind, In ridicarea, calității 
muncii și înlăturarea risipei care 
mai există.

R. SA.

Noi acțiuni represive 
împotriva populației 

de culoare
PRETORIA 9 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută agențiilor interna
ționale de presă, difuzată în mai 
multe capitale africane. Frontul De
mocratic Unit (U.D.F.) — cea mal 
mare organizație antiapartheid din 
R.S.A., care reunește peste două mi
lioane de aderenți — relevă că re
gimul. rasist de la Pretoria are • in 
vedere să declanșeze noi acțiuni 
împotriva tuturor forțelor democra
tice din Africa de Sud. Printre mij
loacele pe care regimul intenționea
ză să' le folosească se numără ata
carea fizică a persoanelor vizate, a 
familiilor lor. precum si incitarea 
conflictelor în rindul comunităților 
negre. Guvernul de la Pretoria in 
loc să elibereze pe cei arestați, in 
ultimele șase luni, de cînd a' intrat 
In vigoare starea de urgență, plănu- 
teâte să închidă alti luptători împo
triva orînduielilor rasiste — se spu
ne in declarația U.D.F.

HARARE 9 (Agerpres). —Potrivit 
Ambasadei S.U.A. din capitala Repu
blicii Zimbabwe, secretarul de stat, 
George Shultz, va întreprinde. In 
prima parte a lunii ianuarie 1937. 
un turneu. într-o.serie, de țări afri
cane din sudul continentului pentru 
a aborda situația din Africa de Sud 
și din întreaga zonă unde se află 
„țările din prima linie" — informea
ză agenția Taniug. Printre țările vi
zitate se află și Zimbabwe.

1,018 miliarde dinari, anticlpînd un 
deficit bugetar de 39 milioane 
dinari, favorizează cooperarea eco
nomică cu țările arabe.

REUNIUNE. Miniștrii de interne 
din țările membre ale C.E.E. s-au 
întrunit marți la Londra în cadrul 
unei reuniuni — cea de-a treia de 
acest fel într-un. interval de trei 
luni — menită să pună la punct o 
politică comună și o cooperare în
tre organele de resort pentru Com
baterea terorismului și a traficului 
de droguri. între altele, partici
pant vor aborda problema insti
tuirii unei rețele pentru schimbul 
de informații intre forțele angajate 
In activități in acest domeniu.

ATACURI. în nordul Ugandei. la 
granița cu Kenya, foști militari In 
trupele regimurilor anterioare În
lăturate de Ia putere se dedau la 
atacuri asupra persoanelor civile, 
la acte de vandalism și furturi. 
După cum informează postul de 
radio Nairobi, citind surse de la 
Kampala, elemente înarmate au 
atacat autobuze in care se aflau 
cetățeni kenyeni și au ucis mili
tari ai guvernului ugandez.

DISCURS. Președintele Braziliei. 
Jose Sarney, intr-un discurs radio
televizat adresat națiunii, a decla
rat că reforma economică aplicată 
din luna februarie a dus la creș-

de a trăi 
de a se 
de sine

Se împlinesc astăzi 38 de ani de 
cind Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat „Declarația universală a 
drepturilor omului", document ce se 
constituie intr-un important instru
ment politico-juridic și moral în 
lupta forțelor democratice și pro
gresiste de pretutindeni pentru pro
movarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale . ființei umane, in 
procesul de conlucrare spre progres 
și bunăstare a tuturor popoarelor.

Consfințind, o coricepțîe. nouă 
cu privire la drepturile omului, 
declarația a fost întregită, de-a 
lungul anilor, de numeroase alte do
cumente ale O.N.U.. ca urmare. în 
primul rind, a marilor prefaceri re
voluționare, naționale și sociale, afir
mării tot mai viguroase a forțelor 
progresului, păcii și socialismului, 
care au dat un puternic impuls lup
tei împotriva vechii politici imperia
liste. colonialiste și neocolonialism, 
de forță și dictat, 
pentru o politică 
nouă. , întemeiată 
pe egalitate și <— • 
Cnițate. corespun
zător voinței po
poarelor 
In pace, 
dezvolta .. ___
stătător,, eliberate de teamă șl mi
zerie. deplin stăpine pe soarta lor.

Examinarea modului în care s-au 
realizat și afirmat in practică prin
cipiile cuprinse în Declarație arată 
că. în cele aproape patru decenii 
care au trecut. în lume s-au realizat 
progrese însemnate. Este indiscuta
bil că. într-un șir de țări, își găsesc 
o mâi largă recunoaștere decît în 
trecut principiile de bază ale dreptu
rilor omului, că s-au extins perspec
tivele de îmbunătățire a vieții, po
sibilitățile de educație și învăță- 
fhînt. de asistență socială și sanita
ră etc. în același timp, numeroase 
sțâte aii obținut independența poli
tică. inlăturind dominația străină.

Cu toate acestea însă nu se poa
te face abstracție de gravele feno
mene ce afectează în continuare, 
nemijlocit, condiția umană : exploa
tarea omului de către mn, subdez
voltarea cu dramaticele ei con
secințe, colonialismul, neocolonia- 
Iismul. rasismul și apartheidul, do
minația unei clase asupra alteia, 
a unei națiuni asupra altor națiuni.

Mai presus de toate, deasupra în
tregii omeniri planează primejdia 
cumplită a totalei anihilări ca ur
mare a escaladei tot mai vertiginoa
se a înarmărilor, în primul rînd nu
cleare. care amenință dreptul pri
mordial al fiecărei ființe umane, al 
fiecărui popor, dreptul la viață, la 
existentă, în absența căruia toate 
celelalte drepturi devin fără obiect, 
nu mai au cum să fie exercitate !

în lumina acestor realități, Româ
nia și-a definit concepția asupra 
drepturilor omului abordînd-o In 
mod consecvent de pe pozițiile uma
nismului socialist, propriu întregii 
politici a partidului nostru, al cărei 
tel suprem îl constituie omul, satis
facerea cerințelor și afirmarea neîn
grădită a personalității sale. Tocmai

„Ziua drepturilor
ti

Evoluția situației de la frontiera 
nicaraguano-honduriană

MANAGUA 9 (Agerpres). — Nica
ragua a protestat oficial pe lingă 
guvernul hondurian împotriva raidu
rilor aeriene efectuate duminică de 
la baze militare aeriene din Hon
duras asupra teritoriului ei național 
— transmit agențiile E.F.E. și France 
Presse. citind un comunicat oficial 
dat publicității Ia Managua. Docu
mentul precizează că, în cursul bom
bardamentelor. șapte persoane — mi
litari si civili — și-au pierdut viața, 
iar 12 au fost rănite.

LA PAZ 9 (Agerpres). — Bolivia 
a cerut convocarea urgentă a Consi
liului permanent al Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) pentru 
dezbaterea situației, create la fron
tiera nicaraguano-honduriană. ca ur
mare a acțiunilor ostile la adresa 
Nicaraguei declanșate de forțele 
mercenare contrarevoluționare si a 
raidurilor aeriene. Însoțite de bom
bardamente. efectuate în spațiul 
aerian nlcaraguan — transmite agen
ția Prensa Latina.

Ministrul bdlivian a! relațiilor ex
terne. Guillermo Bedregal. a declarat 
agenției citate că „luptele si bombar
damentele din regiune au creat o si
tuație gravă si îngrijorătoare", ceea 
ce face necesare intensificarea efor
turilor de. pace îh America Centrală 

ferea numărului locurilor de mun
că. reducerea Inflației la o rată 
lunară cuprinsă intre 1 și 2 la 
sută, a permis o creștere record de 
8 la sută a produsului național, 
îh ultimele zece luni au fost eli
minate speculațiile financiare și 
deprecierea catastrofală a monedei 
naționale — a subliniat șeful sta
tului.

EXOD. Printre problemele se
rioase cu care este confruntată în I 
prezent Irlanda se află și cea a 
racolării „creierelor" sale de către 
țările capitaliste mai dezvoltate. | 
După cum relatează agenția France 
Presse. acest exod de inteligentă ■ 
este favorizat de situația econo
mică dificilă din țară. 1

CICLON ARCTIC. Agenția 
T.A.S.Ș. relatează că de aproape I
două zile teritoriul R.S.S. Kazahe 
este afectat de un ciclon arctic, I 
abundentele căderi de zăpadă fiind I
însoțite de uragane si furtuni. Au 1 
fost avariate si deconectate linii 
pentru transportul energiei electn- I
ce si substații de transformatoare. I
Furnizarea energiei electrice a fost 
restabilită, urmările ciclonului sint I 
pe cale de a fi lichidate. Furtuna 
Si viaturile puternice continuă in 
regiunile Karaganda. Pavlodar si . 
Semipalatinsk. Serviciile pentru 
deszăpezirea șoselelor acționează ■ 
neîntrerupt.
— z____________ 1

de aceea, țara noastră consideră că 
în condițiile actuale, ale creșterii pri
mejdiei unui război nuclear nimici
tor, se impune ca o problemă cardi
nală asigurarea dreptului vital, ina
lienabil, la viață, la pace. De aceea, 
aniversarea „Zilei drepturilor omu
lui", în acest „An Internațional al 
Păcii", trebuie să însemne, inainte de 
toate, afirmarea viguroasă a voinței 
de neclintit a popoarelor de a milita 
cu și mai multă forță, pentru dezar
mare, pentru inlăturarea definitivă 
a războiului din viața societății, pen
tru o politică de destindere, de largă 
colaborare internațională, pentru pace 
în întreaga lume, neadmițîndu-se în 
nici un fel denaturarea conținutului 
acestei preocupări, invocarea „pro
blemei drepturilor omului" ca pretext 
de amestec in treburile interne ale 
altor state, ca mijloc de confruntare 
politică sau factor de încordare, cu 
consecințe negative pentru cauza în

țelegerii și coope
rării între state. 

Conoepînd pro
blema drepturi
lor omului in
tr-o viziune lar
gă, cuprinzătoa
re, România so
cialistă se afirmă 

In conștiința lumii contemporane ca 
o țară în care aceste drepturi, 
consfințite in legea supremă a țării 
— Constituția republicii — își găsesc 
consecventa traducere in viață in li
chidarea pentru totdeauna a exploa
tării omului de către om, în făurirea 
unei civilizații materiale și spiritua
le superioare. în abolirea vechii po
litici de învrăjbire națională și asi
gurarea deplinei egalități in drepturi 
a tuturor cetățenilor, indiferent de 
naționalitate, în participarea lor efec
tivă la făurirea conștientă a propriu
lui viitor.

Concepția umanistă, revoluționa
ră care a călăuzit rezolvarea pro
blemelor drepturilor omului în țara 
noastră este promovată de România 
și în activitatea sa internațională, 
consacrată păcii, dezarmării, lichidă
rii subdezvoltării, respectării dreptu
lui imprescriptibil al fiecărei n; 
țiuni de a hotărî de sine stătăto. 
asupra destinelor sale, edificării unei 
noi ordini politice și economice mon
diale. în vederea înfăptuirii acestor 
deziderate prioritare. România so
cialistă militează cu hotărîre, alături 
de toate forțele progresiste și antiim- 
perialiste, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a colaboră
rii. independenței și păcii.

în acest spirit este marcată „Ziua 
drepturilor omului" in țara noastră, 
cu convingerea, afirmată în repeta
te rinduri de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
că stă in puterea popoarelor, a celor 
mai largi forțe social-politice să-și 
făurească, prin lupta lor unită, o via
ță liberă, prosperă, care să permită 
dezvoltarea egală în drepturi a indi
vizilor și popoarelor, afirmarea 
plenară a personalității umane.

Nicolae PLOPEANU

ale „Grupului de la Contadora" si 
„Grupului de Sprijin" si susținerea 
acestora de către O.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat 
preocuparea fată de deteriorarea si
tuației la frontiera dintre Nicaragua 
și Honduras, în cursul unor întîlniri 
pe care le-a avut cu ambasadorii 
celor două țări la sediul newyorkez 
al organizației mondiale — transmite 
agenția China Nouă.

Un comunicat de presă arată că. 
In cursul întrevederilor, ambasadorii 
Republicii Nicaragua si Hondurasu
lui l-au informat pe secretarul ge
neral al O.N.U. asupra situației din 
regiune si au fost de acord să-i 
aducă la cunoștință „orice evoluții 
viitoare".

CARACAS 9 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Caracas, minis
trul venezuelean al relațiilor exter
ne, Simon Alberto Consalvi, a anun
țat că, în următoarele zile, adjunctul 
său va avea consultări cu miniștrii 
de externe din cele cinci state cen- 
troamericane. în legătură cu evoluția 
situației din regiune — transmite a- 
genția Prensa Latina. El a precizat 
că aceasta va servi dezbaterilor pe' 
care le vor avea, duminică, la New 
York, miniștrii de externe din țările 
membre ale „Grupului de la Conta
dora". Ulterior, ei vor face o analiză 
a situației din America Centrală, la 
Rio de Janeiro. împreună cu omo
logii lor din țările membre ale 
„Grupului de Sprijin", urmînd să ia 
în considerare inițiativele în materie 
avansate de secretarii generali ai 
O.S.A. și O.N.U.

Urmările recentului 
cutremur din Bulgaria

SOFIA 9 (Agerpres). — într-un 
bilanț asupra urmărilor cutremuru
lui din 7 decembrie, agenția B.T.A. 
informează că, in orașul Strajița și 
în. cîteva sate învecinate, unde s-a 
situat epicentrul seismului, au fost 
distruse și au devenit nelocuibile 80 
la sută dintre casele de locuit. Au 
fost, de asemenea, serios avariate 
toate clădirile publice. S-au înregis
trat întreruperi în aprovizionarea cu 
energie electrică și apă potabilă, în 
comunicațiile telefonice.

După cum s-a anunțat, trei per
soane și-au pierdut viața, iar alte 30 
au fost rănite.

Agenția B.T.A. relatează despre 
măsurile ample luate pentru ajuto
rarea populației, în primul rînd pen
tru asigurarea adăpostului pentru cei 
care au trebuit să-și părăsească lo
cuințele. despre atenția ce se acordă 
normalizării activității în ferme, în 
întreprinderile industriale.


