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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele R. A. Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, va efectua
o vizită de prietenie în țara noastră

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, pre

ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, va e- 
fectua o vizită de prietenie în tara

noastră. în cea de-a doua decadă 
a lunii decembrie 1986.

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
a dezbătut și adoptat documente de însemnătate 
deosebită pentru dezvoltarea econom ico-socială 
a țării în cel de-al doilea an al actualului cincinal

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român. în 
zilele de 9 și 10 decembrie au avut 
Ioc lucrările plenarei C.C. al P.C.R.

Plenara a avut următoarea ordine 
de zi :

1. Proiectul Planului national 
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 gospodă
ririi 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 pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe perioada 1 octombrie 1986— 
30 septembrie 1987.
în cadrul dezbaterilor asupra pro

blemelor înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvintul tovarășii : Neculai 
Ibănescu, Vasile Bulucea, Iuliana 
Bucur, Ștefan Mangu, loan Folea,

Iosif Szasz. Virgil Cazacu, Marin 
Enache, Elena Pugna, Emil Huidu, 
Aurel Sandu, Dumitru Brenciu, 
Marin Ion. Alexandru Czege, Ilie 
Matei, Ion Ungur. Mihai Marina, 
Gheorghe Florea, llie Văduva, Ion 
Radu, Constantin Olteanu.

Plenara a dat o înaltă apreciere 
rolului determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, in stabilirea, 
pe baze profund științifice, realiste, 
a strategiei dezvoltării multilaterale 
a țării, în perfecționarea organizării 
și conducerii tuturor domeniilor vie
ții economice și sociale, în mobili
zarea forțelor și energiilor creatoare 
ale națiunii pentru transpunerea 
neabătută în viață a mărețului pro
gram de edificare a socialismului șl 
comunismului în România.

în aoest sens, a fost reliefată con
tribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea 
importantelor documente supuse 
dezbaterii plenarei, ale căror preve
deri asigură realizarea. în bune con
diții. a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. privind dezvolta
rea economico-socială a tării In vii
torul an. în actualul cincinal.

în același timp, au fost puse In evi

dență, cu deosebită satisfacție Și 
mindrie patriotică, strălucita activi
tate desfășurată pe plan internațio
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
promotorul idealurilor de pace și 
progres ale poporului nostru, apor
tul său inestimabil Ia soluționarea 
constructivă a problemelor complexe 
ce confruntă omenirea, la instaura
rea unui climat de destindere, secu
ritate. înțelegere si colaborare între 
națiuni, la înfăptuirea dezarmării, 
în primul rînd a celei nucleare, la 
făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Plenara a dat expresie sentimen
telor de nețărmurită dragoste și re
cunoștință pe care toți cetățenii pa
triei le nutresc fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii, gînditor genial si strălu
cit strateg, ctitor al României moder
ne, Erou intra eroii neamului, care, 
cu înțelepciune și cutezanță revolu
ționară, conduce destinele patriei 
spre orizonturi tot mai luminoase de 
progres și civilizație.

Participanții la dezbateri au ex
primat, totodată, deosebita prețuire 
fată de activitatea desfășurată de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om poli
tic și savant de largă recunoaștere

internațională, pentru contribuția de 
excepțională însemnătate pe care o 
aduce la progresul științei. învătă- 
mintului și culturii românești. la 
orientarea acestora in direcțiile ho- 
tărîtoare ale' activității de Înfăp
tuire cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă, pentru ca re
zultatele cercetării științifice să fie 
puse in slujba cauzei nobile a păcii, 
prosperității și binelui umanității.

In lumina exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului, vor
bitorii au examinat cu înaltă res
ponsabilitate comunistă modul în 
care organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii acționează pentru îndeplinirea 
indicatorilor de plan pe 1986. Au fost 
evidențiate realizările obținute în 
creșterea producției industriale și 
agricole. în onorarea sarcinilor la 
export. în modernizarea și organiza
rea științifică a proceselor tehno
logice, în transpunerea în practică a 
programelor speciale privind extin
derea bazei energetice și de materii 
prime, ridicarea calității produselor, 
reducerea consumurilor, în finaliza
rea obiectivelor de investiții, in spo
rirea mai accentuată a productivității
(Continuare in pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăfi.
Plenara Comitetului Central al 

partidului a analizat pe larg acti
vitatea din primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal, a dezbătut 
și a adoptat. în unanimitate, pla
nul de dezvoltare economico-socia- 
lă pentru anul 1987. planul finan
ciar centralizat, bugetul, precum și 
programul de autoaprovizionare. 
Aceste documente — care au fă
cut obiectul unei largi dezbateri 
în plenarele organismelor demo
cratice din zilele precedente și în 
plenara de astăzi — oglindesc pe 
deplin prevederile din planul cin
cinal. constituie expresia hotărâri
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului. Ele asigură înfăptuirea 
neabătută a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a' 
României spre comunism. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Așa cum au subliniat toti tova
rășii care au luat cuvîntul în ple
nară. avem. în toate domeniile, 
rezultate bune în realizarea pla
nului pe primul an al cincinalu
lui 1986—1990. Pe ansamblu, vom

încheia anul cu un ritm de creș
tere a industriei de peste 7 la 
sută, cu rezultate Importante în 
sporirea productivității muncii, a 
venitului național. în reducerea 
cheltuielilor materiale, precum și 
în realizarea altor indicatori șl 
prevederi din planul pe acest an.

în agricultură, am realizat, de 
asemenea, o creștere importantă, 
obținînd cea mai mare pro
ducție de cereale din istoria ță
rii noastre. Putem spune că. în 
toate domeniile, s-a acționat în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, al prevede
rilor planului cincinal, și s-au ob
ținut rezultate bune, creîndu-se 
astfel o bază trainică pentru în
făptuirea în cele mai bune condi
ții a planurilor șî programelor de 
dezvoltare economico-socială în 
cincinalul actual.

Toate aceste rezultate demon
strează. în primul rînd. justețea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
a planurilor și programelor 
pe care le-am adoptat șl în 
acest an cu privire la dezvol
tarea în ritm înalt a economiei 
noastre naționale, a forțelor de

producție, a științei, culturii, învă- 
țămîntului. la ridicarea, pe această 
bază, a gradului general de civi
lizație. a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru po
por. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Ele demonstrează încă o dată 
justețea politicii generale a parti
dului nostru, care își îndeplinește 
cu cinste misiunea istorică de a 
organiza și conduce națiunea noas
tră pe calea socialismului și comu
nismului. a bunăstării și ferici,rii. 
Putem afirma că și rezultatele din 
acest an confirmă. încă o dată, 
justețea întregii activități desfășu
rate de partidul, de poporul nos
tru. în construcția socialistă, faptul 
că partidul a știut și știe să aplice 
în mod creator adevărurile și le
gitățile obiective la realitățile și 
condițiile concrete din România.

Consider necesar să subliniem 
toate acestea acum, cînd sîntem 
aproape de încheierea primului an 
al celui de-al 8-lea cincinal și am 
adoptat. în unanimitate, prevede
rile pentru cel de-al doilea an — 
pentru că acesta asigură tot ce este 
necesar pentru ridicarea patriei

noastre pe noi culmi de progres șl 
civilizație.

Trebuie să înțelegem bine că 
dacă — în condițiile grele econo
mice internaționale, care s-au ma
nifestat si în acest an. si se prevăd 
să se manifeste. într-o anumită 
formă, și în anul viitor — putem 
să obținem o dezvoltare economi
co-socială într-un ritm relativ 
înalt, aceasta o datorăm faptului 
că am acționat în mod consecvent 
pentru dezvoltarea continuă a for
țelor de producție, a industriei, 
agriculturii și a celorlalte ramuri, 
alocînd o parte însemnată din ve
nitul național — peste o treime. în 
ultimii 20 de ani — în scopul dez
voltării bazei tehnico-materiale a 
societății noastre. Tocmai pornind 
de la această puternică bază teh- 
nico-materială. dotată aproape în 
totalitate cu tehnica modernă din 
ultimii ani. am putut. în 1986, si 
ne putem propune și în 1987. să 
realizăm ritmurile de dezvoltare 
pe care le-am hotărât în plenară. 
Fără o asemenea bază materială 
nu am fi putut să realizăm și nu 
ne-am putea pune în față sarcini

atît de importante cum sînt cele 
pe care le-am stabilit astăzi si 
cum sînt prevăzute în planul cin
cinal. Tocmai în aceasta constă 
justețea politicii partidului nostru, 
care pornește nu numai de la in
teresele de moment, ci de la inte
resele de perspectivă, de la, viitorul 
poporului nostru, al socialismului 
si comunismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

In al doilea rînd. am acordat o 
mare însemnătate și am dezvoltat 
puternic baza științifică, tehnolo
gică a tuturor sectoarelor de acti
vitate. Dispunem de puternice uni
tăți de cercetare științifică în toate 
domeniile. La toate realizările — 
inclusiv din acest an — cercetarea 
științifică a avut o contribuție de 
Importanță hotărâtoare. Tocmai 
preocuparea și eforturile pe 
care le-au făcut partidul și so
cietatea noastră pentru dezvol
tarea științei în toate sectoarele de 
activitate asigură și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare intensi
vă. de modernizare, de ridicare a 
calității și nivelului tehnic al pro
ducției. Fără o asemenea bază 
științifică, tehnică. In toate dome
niile — și industriale, și agricole 
— nu am fi putut să obținem reali
zările din acest an si din ultimii 
ani. nu ne-am putea propune o- 
biectivele pentru 1987 și pînă în 
1990. (Aplauze puternice).

Subliniez numai aceste două do
menii importante ale activității 
noastre economico-sociale, ale o- 
rientării partidului nostru în asigu
rarea celor mai bune condiții 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a întregii societăți, pe baza 
tehnicii celei mai moderne, a celor 
mai noi cuceriri ale științei, teh
nologiei, ale cunoașterii umane în 
general. Aceasta demonstrează că 
partidul nostru acționează în spi
ritul legităților obiective, că face 
totul pentru a înțelege realitățile 
și cerințele dezvoltării, pentru a 
fi în pas cu schimbările care au 
loc pe plan național și internațio
nal, pentru a-și aduce contribuția 
activă la progresul general ăl știin
ței, tehnicii, culturii, al cunoașterii 
universale. (Aplauze puternice).

Am acordat o mare atenție pro
blemelor pregătirii cadrelor, dez
voltării învățămîntului. Practic nu 
există sector de activitate în care 
învățămîntul nostru să nu poată 
asigura pregătirea cadrelor de spe
cialitate cu înalte cunoștințe, în- 
cepînd de la muncitorii calificați 
și pînă la inginerii și specialiștii 
din diferite domenii, pînă la cerce
tătorii din toate sectoarele de acti
vitate. Putem spune că dispunem 
de o clasă muncitoare, o țărănime 
și intelectualitate cu înalte cunoș
tințe profesionale și tehnice — și 
tocmai pe această bază am putut 
obține realizările din ultimii ani și 
din acest an și ne putem propune 
obiectivele destul de importante 
pentru anul viitor și pentru între

gul cincinal, pînă In 1990. (A- 
plauze puternice).

Deci, nu în mod abstract, teore
tic, ci în practică, putem spune 
că partidul nostru a știut să ac
ționeze și acționează în mod con
secvent ținînd seama de realități, 
de cerințele dezvoltării generale, 
de legile obiective, făcînd totul 
pentru a asigura progresul neîn
trerupt al patriei, ridicarea con
tinuă a civilizației poporului nos
tru, a bunăstării sale, întărirea in
dependenței și suveranității Româ
niei. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Tot ceea ce am realizat este — 
așa cum am menționat și în plena
rele organismelor democratice — 
rezultatul muncii clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a întregului nostru popor, 
care, într-o deplină unitate, sub 
conducerea partidului nostru co
munist, înfăptuiesc neabătut pro
gramele de dezvoltare economico- 
socială, politica internă și externă 
a partidului și statului nostru.

Pentru toate aceste realizări, do
resc ca, și de la plenara Comitetu
lui Central al partidului, să adre
sez tuturor organizațiilor de 
partid, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii, îhtregului nostru 
popor cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele din primul an 
al celui de-al 8-lea cincinal și 
urarea de a obține realizări și mai 
însemnate în cel de-al doilea an 
al cincinalului 1 (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!'*,  „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Obiectivele planurilor și pro

gramelor de dezvoltare economico- 
socială pe 1987 sînt bine cunos
cute, ele au fost larg dezbătute în 
toate organismele democrației 
noastre socialiste. Așa cum am 
menționat și ieri, putem afirma, 
fără teama de a greși, că acestea 
sînt rodul gîndîrii creatoare a tu
turor oamenilor muncii, a întregu- 
lui nostru popor. Ele corespund pe 
deplin bazei tehnico-materiale de 
care dispune societatea noastră, 
forței puternicelor colective de 
oameni ai muncii din toate sec
toarele de activitate — șl deci 
sînt create toate condițiile pentru 
ca aceste obiective să fie îndeplini
te cu succes. Avem un program de 
mare perspectivă tn dezvoltarea 
României, care presupune trecerea 
în acest cincinal la o nouă etapă 
de dezvoltare, iar tn perspectiva 
anilor 2000, crearea condițiilor 
necesare afirmării în munca și 
viața poporului nostru a principi
ilor comuniste.

In spiritul politicii generale de 
dezvoltare a forțelor de producție 
am asigurat arrfplasarea rațională, 
în toate zonele, și dezvoltarea ar
monioasă a tuturor județelor pa
triei noastre. Putem spune, cu în

dreptățită mindrie, că și această 
repartizare justă a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea armonioasă a 
tuturor zonelor țării constituie, de 
asemenea, o expresie a înfăptuirii 
legităților obiective, pornind de la 
realitatea că numai pe baza dez
voltării tuturor zonelor țării se 
pot asigura condițiile necesare 
pentru ridicarea nivelului general 
de pregătire, de cultură, de viață 
al poporului, se poate realiza ade
vărata egalitate în drepturi între 
toți cetățenii patriei noastre.

Am adoptat, în acest an, progra
me importante privind mai buna 
organizare a muncii, modernizarea 
tehnologiilor, îmbunătățirea și 
perfecționarea normativelor eco- 
nomico-financiare, așezarea pe o 
bază nouă a activității noastre din 
toate sectoarele. In aceste zile, in
clusiv în plenara Comitetului Cen
tral, s-a vorbit mult despre aceste 
programe, despre faptul că, în 
toate județele și unitățile, avem 
sute și mii de măsuri stabilite 
pețitru aplicarea lor. Doresc să 
menționez, și în plenara Comitetu
lui Central, că se impune să ale
gem pe cele mai importante din 
acestea, sâ nu ne pierdem în miile 
și miile de măsuri — mai mult sau 
mâi puțin importante. Fără îndo
ială că fiecare din aceste măsuri 
trebuie urmărită și înfăptuită ; dar 
să înțelegem că nu trebuie să ne 
împrăștiem forțele și să venim să 
raportăm că am soluționat sute 
sau mii de măsuri dintr-un pro
gram sau altul pînă n-am rezolvat 
problemele de bază. Iar proble
mele de bază, în toate domeniile, 
sînț cele legate de modernizarea 
instalațiilor și tehnologiilor, de or
ganizarea științifică a muncii în 
toate sectoarele de activitate, de 
reducerea, pe această bază, a con
sumurilor materiale, energetice și 
de creșterea puternică a produc
tivității muncii.

Va trebui să acordăm o mal 
mare atenție problemelor calității 
și nivelului tehnic al producției. 
Am menționat puternica bază ști
ințifică. tehnologică pe care o 
avem. Să folosim aceasta pentru 
înfăptuirea programelor de moder
nizare. pentru elaborarea de noi 
tehnologii si de noi produse supe
rioare. dar. în același timp, pen
tru perfecționarea si ridicarea ni
velului tehnic si calitativ al pro
duselor.

Să facem astfel încît produsele 
românești din toate sectoarele să 
fie realizate la un înalt nivel cali
tativ si tehnic, să fie competitive 
cu cele mai bune produse pe plan 
mondial. în loc să vorbim că vom 
realiza nu știu cîte procente peste 
nivelul mondial, să trecem practic, 
■concret. într-o serie de domenii, să 
ne organizăm activitatea în colec
tive puternice, care să soluțio
neze probleme foarte impor
tante pentru economia noastră.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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HO T Ă RÎR E Â^C H EMA R E
a Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii

din industrie, construcții, transporturi,
circulația mărfurilor si finanțe

Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
■Republicii Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, în 
zilele de 8-9 decembrie o.c. a avut loc Ple
nara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, care a dezbătut și aprobat in una
nimitate : Raportul asupra îndeplinirii Pia
nului național unic de dezvoltare economi- 
co-socialâ pe 11 luni ale anului 1986 și 
măsurile ce se impun a fi luate pentru 
realizarea tuturor indicatorilor de plan, 
șl îndeosebi producția fizică, livrările 
la export, productivitatea muncii și 
Investițiile ; proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 
1987 în Industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și măsurile ce se impun 
pentru realizarea exemplară a tuturor indi
catorilor de plan : Raportul privind proiec
tele Planului financiar centralizat ol econo
miei naționale șî al Bugetului de stat pe 
anul 1987.

Lucrările plenarei s-au desfășurat în at
mosfera de puternică însuflețire și onga- 
jare comunistă generată de tezele, ideile și 
orientările de o excepțională însemnătate 
cuprinse în cuvintările secretarului general 
al partidului la Congresul al lll-lea al oa
menilor muncii, la Plenara C.C. al P.C.R. din 
22-23 octombrie a.c., precum și la marea 
adunare populară a oamenilor muncii din 
Capitală consacrată dezarmării și păcii, 
strălucite și mobilizatoare programe de 
muncă și acțiune revoluționară, menite să 
asigure înfăptuirea exemplară o sarcinilor 
de plan pe acest an și trecerea la reali
zarea în cele mal bune condiții a planu
lui pe anul 1987, a obiectivelor celui de-al 
8-lea cincinal.

Plenora Consiliului Național al Oameni
lor Muncii a dat expresie, și cu ocest pri
lej, sentimentelor de profundă recunoștință, 
de aleasă stimă și înaltă prețuire față de 
secretarul general al partidului, președin

tele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ircef mai iubit,fia" al snațiunii.-gînditor genial, 
Wălucit strateg și ctitor al Româhiei moder
ne, pentru contribuția sa hotăritoare, deter
minantă la elaborarea șl înfăptuirea între
gii politici interne șl externe a partidului și 
statului nostru, ia fundamentarea profund 
științifică a minunatelor planuri șl programe 
de dezvoltare economico-socială a patriei. 
In acest context, s-a subliniat că planul pe 
anul 1987 asigură toote condițiile pentru 
îndeplinirea obiectivului strategic ol celui 
de-al 8 lea cincinal — trecerea României de 
la stadiul de țară socialistă în curs de dez
voltare la cel de țară mediu dezvoltată. In 
cadruL dezbaterilor s-a evidențiat că sar
cinile de plan pe anul viitor — ce reprezintă 
voința și creația colectivă a tuturor oame
nilor muncii - exprimă posibilitățile reale 
ale economiei românești, care dispune de 
tot ce este necesar pentru înfăptuirea obiec
tivelor dezvoltării intensive și realizarea unei 

_noi calități a muncii și vieții întregului 
popor.

Participanții au dat o înaltă apreciere 
magistralei cuvîntări rostite la plenară de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, insușindu-și în 
unanimitate aprecierile secretarului general 
al partidului cu privire la rezultatele obți
nute în economie în primul an al actualului 
cincinal, precum și la căile și' mijloacele 
concrete de acțiune pentru trecerea la reali
zarea în cele mai bune condiții a planului 
pe anul

tăririlor Congresului al Xlll-lea, a luminosu
lui Program de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Plenara și-a însușit pe deplin aprecierea 
secretarului general ol partidului potrivit 
căreia rezultatele dobîndite in acest an pu
teau fi și mai mari daco s-ar fi acționat 
mai ferm, cu înaltă răspundere și exigență 
comunistă, revoluționară pentru buna orga
nizare a activității și valorificarea supe
rioară a puternicei baze tehnîco-materiale 
de care dispune economia noastră națio
nală, pentru folosirea în cele mai bune con
diții a capacităților de producție și a forței 
de muncă. In acest sens, plenara a subli
niat necesitatea luării în continuare o unor 
măsuri ferme care să asigure înfăptuirea în 
întregime a prevederilor de plan pe anul 
1987, a programelor speciale referitoare la 
organizarea științifică a producției, moder
nizarea tehnologică, activitatea economico- 
finoncicră, noile normative privind folosirea 
mai judicioasă o mijloacelor materiale și 
financiare, in vederea creșterii permanente 
a productivității muncii, a eficienței și renta
bilității întregii activități economico-sociale.

Analizînd cu înaltă răspundere comunistă 
obiectivele planului pe 1987, sarcinile ce 
revin în acest sens consiliilor oamenilor 
muncii, tuturor colectivelor muncitorești, 
participanții la plenară s-au angajat să nu 
precupețească nici un efort pentru tradu
cerea exemplară în viață a indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru afiimarea tot mai puternică a latu
rilor calitative ale dezvoltării, a obiectivelor 
noii revoluții tehnico-științifice și a noii re
voluții agrare.

Plenara adresează consiliilor oa
menilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe chemarea de 
a acționa neabătut, încă din prima 
zi a noului an, pentru realizarea in
tegrală, ritmică a prevederilor pla
nului, pentru îndeplinirea exempla
ră la toate sortimentele, în toate 
sectoarele a producției fizice și a pro
ducției pentru export. Să facem to
tul pentru creșterea mai accentuată 
a productivității muncii în întrea
ga economie națională, pe baza 
mecanizării, automatizării, electro- 
nizării și robotizării proceselor de 
producție, pentru a realiza o creș
tere mai puternică a rentabilității 
și beneficiilor, a venitului net, a 
venitului național, a avuției întregii 
noastre națiuni.

Să facem în așa fel incit anul 
1987 să fie anul decisiv în trecerea 
la aplicarea măsurilor de moderni
zare tehnologică de bază în toate 
sectoarele, iar întreaga activitate ce 
se desfășoară in fiecare unitate să 
fie rezultatul gindirii colective, 
creatoare a clasei muncitoare, a in
ginerilor, tehnicienilor, a tuturor 
oamenilor muncii 2

blelor, folosirii mai bune a tuturor 
capacităților de producție prin or
ganizarea corespunzătoare a schim
burilor de lucru, buna întreținere a 
mașinilor și utilajelor, realizarea la 
timp și in condiții de calitate a re
parațiilor capitale.

1N SECTORUL EXTRACTIV ȘI 
ENERGETIC, să facem totul pen
tru sporirea producției de cărbune 
și țiței, pentru punerea în funețiu- 
ne a tuturor capacităților energeti
ce prevăzute, realizarea în întregi
me a reparațiilor capitale, exploa
tarea eficientă a mașinilor și utila
jelor din dotare, utilizarea deplină 
a potențialului energetic și redu
cerea consumurilor tehnologice șî a 
pierderilor în rețelele de transport 
al energiei, în vederea satisfacerii, 
într-o măsură sporită, a necesaru
lui de materii prime și energie pen
tru economia națională. ÎN META
LURGIE, să asigurăm funcționarea 
in regim optim a tuturor agregate
lor siderurgice, realizarea integrală, 
a producției de oțel și onorarea la 
termen a contractelor de livrare, 
creșterea ponderii oțelurilor de 
înaltă calitate, cu tratamente ter
mice superioare și consumuri re
duse de elemente de aliere. ÎN IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI, să ne preocupăm perma
nent de modernizarea tuturor sec
toarelor productive, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, asigurarea unei înalte fiabili
tăți și creșterea competitivității lor 
și, pe această bază, sporirea expor
tului de mașini și utilaje, livrarea 
ritmică a echipamentelor, creșterea 
gradului de prelucrare a materiilor 
prime și valorificarea superioară a 
acestora. ÎN INDUSTRIA CHIMI
CA ȘI PETROCHIMICA, să acțio
năm pentru funcționarea neîn
treruptă a tuturor capacităților de 
producție la parametrii proiectați, 
perfecționarea tehnologiilor exis
tente și elaborarea de noi tehnolo
gii. ÎN INDUSTRIA UȘOARA, să 
punem un accent deosebit pe diver
sificarea producției, ridicarea nive
lului calitativ al produselor și adap
tarea lor continuă la cerințele be
neficiarilor interni și externi.

nier, petrolier, al instalațiilor me
talurgice, chimice, petrochimice și 
altele. Prin reducerea substanțială 
și chiar eliminarea fondurilor pen
tru organizarea de șantiere, con
struind mai ieftin, cu cheltuieli cit 
mai mici, să asigurăm realizarea 
fiecărui obiectiv în cele mai bune 
condiții de calitate și eficiență și pe 
această bază ridicarea continuă a 
nivelului de trai material 
tual al poporului.

Oameni

ai muncii

și spiri-

»•

transporturi!
Să facem lotul pentru utilizarea 

intensivă a mijloacelor din dotare, 
în concordanță cu normativele sta
bilite pentru fiecare mijloc de 
transport, pentru creșterea gradu
lui de utilizare a tuturor mijloace
lor existente și eliminarea oricărei 
staționări nejustificate, asigurind 
astfel o desfășurare ritmică, efi
cientă a activității din întreaga eco
nomie națională.

Oameni

ai muncii

lor economico-financiare stabilite 
pentru cheltuielile totale și mate
riale la 1 000 lei producție, asigu
rării autoconducerii și autofinan
țării, reducerii substanțiale a credi
telor necesare activității de produc
ție. Să facem totul pentru accele
rarea vitezei de rotație a mijloace
lor circulante, a procesului de pro
ducție și desfacere, pentru creșterea 
mai rapidă a eficienței economice.

In lumina sarcinilor și exigențelor for
mulate de secretarul general al partidu
lui, tovorășul Nicolae Ceaușescu, privind 
căile și modalitățile de îndeplinire în cele 
mai bune condiții o Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1987, participanții la plenară s-au 
angajat să depună eforturi sporite pentru 
înfăptuirea prevederilor programului pri
vind ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
a! produselor și sporirea gradului de va
lorificare a resurselor materiale, prin in
troducerea rapidă în producție, în toate 
domeniile, a celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii și realizarea pe această 
cale a obiectivelor istorice stabilite de 
Congresul al Xlll-lea. Plenara a subliniat 
necesitatea de a se trece cu mai multă 
fermitate la aplicarea programelor stabi
lite in direcția pregătirii forței de mun
că, o cadrelor în țoale unitățile și sectoa
rele de activitate, a măsurilor privind ridi
carea nivelului pregătirii profesionale, teh
nice și științifice, reciclarea și recalificarea 
oamenilor muncii, a întregului personal 
muncitor.

pe anul 1987 și hotărăsc ca orientările și 
sarcinile stabilite cu acest prilej de condu
cătorul partidului și statului să stea, la baza 
întregii activități viitoare a consiliilor oame
nilor muncii, a tuturor unităților economice 
și sociale.

In unanimitate, participanții la plenară 
și-au exprimat, și cu acest prilej, adeziunea 
fierbinte, nețărmurită la noua și strălucita 
inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii contem
porane, privind reducerea, încă din acest 
an, cu 5 la sută, a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare ole țării, care 
și-a găsit o elocventă confirmare în rezul
tatele referendumului național de la 23 
noiembrie, angajîndu-se să tacă totul pen
tru transpunerea exemplară în viață a mi
nunatelor planuri și programe de dezvol
tare a țării într-o lume a păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Plenara a evidențiat rolul deosebit al 
tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, savant de 
renume mondial, în elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economico-socia
lă a patriei, in înflorirea necontenită a ști
inței, învățămintului și culturii românești.

Plenara apreciază că, datorită activității 
rodnice desfășurate de consiliile oomenilor 
muncii, de clasa muncitoare, țărănime, inte
lectualitate, de toți oamenii muncii in pri
mul an al cincinalului 1986-1990, s-au obți
nut rezultate importante în toate sectoarele 
de activitate, ceea ce demonstrează juste
țea politicii Partidului Comunist Român, 
forța economiei românești, capacitatea 
poporului român, constructor conștient ol 
socialismului și comunismului, de a învinge 
orice greutăți și de a asigura mersul in
tr-un ritm mai înalt al dezvoltării economi- 
co-sociale a patriei. Rezultatele obținute in 
acest an creează o bază trainică pentru în
deplinirea întocmai, la un înalt nivel calita
tiv și de eficiență, a planului pe 1987, a ho-

Oameni

Să acordăm Întreaga atenție efi
cienței COMERȚULUI EXTERIOR, 
valorificării în mod corespunzător 
a materiilor prime, a muncii po
porului nostru. Să facem totul pen
tru onorarea la timp și respectarea 
neabătută a angajamentelor prevă
zute în contractele cu partenerii 
externi, pentru obținerea unei pro
ducții de înaltă calitate, care să co
respundă cerințelor și nivelului 
tehnic al produselor ce se reali
zează pe plan mondial.

domeniul

circulației

mărfurilor!
rit-

ai muncii Oameni

ai muncii

industrie!

Să asigurăm aprovizionarea 
mică a tuturor unităților economice 
cu materii prime, materiale, com
bustibil, energie, piese, subansam- 
ble și alte produse, in condițiile în
cadrării stricte în normativele de 
plan. Să acționăm energic pentru 
îmbunătățirea activității de comerț, 
pentru livrarea integrală, ritmică, a 
mărfurilor prevăzute în plan într-o 
structură sortimentală diversificată 
și de calitate superioară, atit pen
tru piața' internă cit și la export.

deAvînd în vedere potențialul 
care dispune industria națională, 
ridicind pe un plan superior expe
riența acumulată, realizările obți
nute in primul an al actualului cin
cinal, să acționăm cu fermitate pen
tru modernizarea în continuare a 
proceselor de producție, a tehnolo
giilor de fabricație, tipizarea, stan
dardizarea și normarea consumuri
lor de materii prime, materiale și 
energie, înnoirea produselor și ridi
carea permanentă a parametrilor 
tehnico-funcționali ai acestora, spo
rirea productivității muncii și utili
zarea cu maximum de randament 
a capacităților de producție, creș
terea competitivității produselor 
noastre pe plan mondial.

Să acordăm o atenție sporită re
cuperării și refolosirii materiilor 
prime și surselor de energie, recon- 
diționării și refolosirii subansam-

construcții!
Să acționăm pentru intensifi

carea lucrărilor pe șantiere, pentru 
punerea la timp in funcțiune a in
vestițiilor planificate pentru anul 
1987, scurtarea duratelor de execu
ție a acestora, extinderea mecani
zării și industrializării lucrărilor de 
construcții-montaj, aplicarea fermă 
a acordului global. Plenara cere 
consiliilor de conducere ale tuturor 
ministerelor, consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile de profil să li
vreze operativ, in condiții de înaltă 
calitate, mașinile, utilajele și mate
rialele necesare constructorilor și 
montorilor.

Să luăm toate măsurile pentru 
înfăptuirea in cele -niai bune con
diții îndeosebi a investițiilor din 
domeniile materiilor prime, mi-

Oameni

ai muncii

c|onf’e,,*u*
finanțelor!

Să luăm măsuri hotărite în direc
ția reducerii consumurilor și a chel
tuielilor materiale și de producție, 
respectării riguroase a normative-

Plenara cheamă muncitorii, teh
nicienii, inginerii, cercetătorii știin
țifici și proiectanții, pe toți oamenii 
muncii să acționeze cu fermitate și 
Înaltă răspundere pentru Îmbună
tățirea organizării fluxurilor de fa
bricație, aplicarea rapidă In produc
ție a celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, generalizarea acor
dului global și direct și asigurarea 
unei tnalte calificări și pregătiri 
profesionale a personalului munci
tor, Întărirea ordinii, disciplinei șî 
răspunderii, perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale tuturor 
organelor de conducere colectivă.

Să acționăm cu toată hotărirea 
pentru a lega mai strins învățămin- 
tul cu cercetarea și producția, pen
tru ridicarea continuă a calității și 
nivelului tehnic al produselor.

Porticiponții la plenară au dat o înaltă 
apreciere rolului și contribuției hotăritoare, 
decisive, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea întregii stra
tegii de dezvoltare intensiv-calitativă a eco
nomiei naționale, pentru înscrierea Româ
niei în rîndul țărilor cu un nivel superior de 
dezvoltare, pentru afirmarea sa tot mai pu-

OAMENI Al

fernică, liberă și independentă, în rîndul 
națiunilor lumii.

In spiritul ideilor și tezelor de o 
inestimabilă valoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea largă a democrației muncito
rești revoluționare și asigurarea 
participării întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor, a socie
tății noastre, să facem totul pentru 
perfecționarea formelor de condu
cere colectivă, pentru buna func
ționare a consiliilor oamenilor mun
cii, a adunărilor generale.

Pornind de la teza științifică, 
profund umanistă a secretarului 
general al partidului, potrivit căreia 
socialismul se construiește cu po
porul și pentru popor, să ne preo
cupăm permanent de ridicarea ni
velului de cunoștințe generale, dar 
și a conștiinței revoluționare și co
muniste a oamenilor. Incit aceștia 
să participe în mod conștient la 
opera de ridicare a patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Consiliile oamenilor muncii slnt 
chemate să acorde cea mai mare 
atenție activității politico-educative 
de formare a omului nou, construc
tor conștient și devotat al socialis
mului, pe baza concepției revoluțio
nare despre lume și viață a parti
dului și statului nostru, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane.

In unanimitate, participant!! la plenară 
și-au exprimat recunoștința vie față de ac
tivitatea neooosită a conducătorului parti
dului și itatului nostru, față de grija per
manentă pe care o manifestă pentru creș
terea nivelului de trai și ridicarea continuă 
a calității vieții tuturor oamenilor mun
cii și au subliniat că prevederile Planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1987 asigură sporirea în 
continuare a venitului național și, pe a- 
ceastă bază, creșterea retribuției reale, 
precum și a volumului total al desfaceri
lor de mărfuri și prestărilor de servicii, sa
tisfacerea în condiții cit mai bune o ce
rințelor populației.

Participanții la Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii adresează con
siliilor de conducere ale ministerelor, con
siliilor oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi, tuturor oamenilor muncii, în
tregului popor, chemorea mobilizatoare de 
a acționa cu înalt spirit revoluționar pen
tru înfăptuirea neabătută a indicațiilor șî 
orientărilor de inestimabilă valoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea integrală a importantelor sarcini ce 
le revin in anul 1987 și în actualul cinci
nal, contribuind astfel la înflorirea conti
nuă a României, la trecerea patriei noastre 
în rîndul țârilor cu o dezvoltare medie.

MUNCII!
Hotăririle Plenarei Consiliului Național al Oamenilor 

Muncii, documentele adoptate cu acest prilej exprimă gîndirea 
și voința unanima a întregului nostru popor de a depune toate 
eforturile pentru valorificarea maximă a tuturor resurselor de 
care dispune economia, pentru înfăptuirea neabătută a obiecti
velor Congresului al Xlll-lea, a Programului partidului.

Să asigurăm participarea largă a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, să acționăm cu înalt spirit revoluționar, creator, 
pentru transpunerea neabătută in viață a prevederilor planului 
pe anul 1987 și pe cincinalul 1986—1990, pentru creșterea 
necontenită a nivelului de trai material și spiritual al intregu*  
lui nostru popor!

Să întărim, prin noi și remarcabile fapte de muncă, votul 
dat in cadrul referendumului de la 23 noiembrie a.c., strălu
citei inițiative de pace a României, a președintelui său, expri- 
mindu-ne, astfel, întreaga adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, politică pătrunsă de cea 
mai înaltă răspundere față de viața și munca poporului român, 
de destinele umanității !

Strins uniți in jurul partidului, al secretarului sâu general, 
tovarâșul Nicolae Ceaușescu, urmind strălucitul sâu exemplu 
de muncâ și viață, de pilduitoare activitate revoluționară 
consacrată slujirii idealurilor supreme de progres, bunăstare 
și pace ale poporului român, să facem totul pentru a asigura 
ridicarea continuă a țării noastre pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului, victoria socialismului și comunismu*  
lui in România I

I

\
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)
Am dat astăzi exemplul sapelor cu 
role, domeniu unde putem să ocu
păm. intr-un timp scurt, primul 
Ioc sau. în orice caz. la o serie 
din aceste produse să fim pe pri
mul loc. Avem capacitatea și po
sibilitatea să facem acest lucru — 
și. în acest fel. trebuie să ne pro
punem să acționăm în toate dome
niile de activitate, nu numai decla
rativ. ci să trecem în mod concret, 
să ne propunem obiective reale 
pe care să le soluționăm în cel mai 
scurt timp.

Știința românească dispun© as
tăzi de o mare capacitate din toa
te punctele de Vedere și putem să 
înfăptuim obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Nu trebuie nici un moment să 
uităm că vom putea înfăptui obiec
tivele dezvoltării noastre numai și 
numai pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii în 
toate domeniile de activitate. An
gajarea cu toate forțele în noua 
revoluție tehnico-știintifică. în 
noua revoluție agrară constituie o 
necesitate obiectivă pentru înfăp
tuirea Programului partidului, 
pentru a asigura ridicarea patriei 
noastre la un înalt nivel de dez
voltare economico-socială. (Aplau
ze îndelungate).

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm — subliniez din nou — 
pregătirii cadrelor și forței de 
muncă. Oamenii sînt hotărîtori ! 
Așa cum am menționat, am făcut 
mult în această direcție. Dar ne 
propunem noi obiective. Intrăm in
tr-o etapă nouă de dezvoltare — 
și aceasta presupune și un nou ni
vel de pregătire profesională, teh- 
nico-științifică și culturală. Și, în 
acest domeniu, trebuie să acționăm 
cu mai multă hotărîre pentru în
deplinirea hotărârilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui.

Nu doresc să mă refer la indica
torii de dezvoltare economico-so
cială ; ei sînt bine cunoscut!. Dar 
consider necesar să subliniez nu
mai un singur indicator din aceș
tia — șl anume, problema relații
lor economice internaționale, a 
comerțului exterior, a exportului. 
Activitatea de comerț exterior, de 
cooperare internațională reprezin
tă o parte inseparabilă a activită
ții de producție. Nu putem realiza 
obiectivele dezvoltării generale 
fără o largă colaborare economică 
internațională, fără o cooperare 
în producție, sub diferite forme. 
Să acționăm cu toată hotărîrea în 
direcția realizării programelor de 
lungă durată pe care le-am adop
tat în C.A.E.R., inclusiv a pro
gramului pînă în 2000 în domeniul 
științei, tehnologiilor și progresu
lui tehnic, a programelor și acor
durilor pe care le-am semnat cu 
țările socialiste, a altor acorduri 
și contracte de lungă durată cu 
alte țări. Să acționăm cu mai mul
tă hotărâre pentru dezvoltarea 
unui larg cadru de colaborare, de 
lungă durată, cu un număr mai 
mare de state, cu o serie de firme 
și companii din alte țări. Numai 
pe baza unor acorduri și contracte 
de lungă durată putem asigura o 
dezvoltare ritmică, realizarea la un 
nivel tehnic și calitativ ridicat a 
întregii noastre producții de ex
port

In această privință doresc să 
reamintesc răspunderea pe care o 
au toate ministerele și, direct, 
miniștrii, consiliile de conducere, 
pentru realizarea activității de co
merț exterior sau de cooperare 
economică internațională — inclu
siv de cooperare în producție, de 
export. Răspunderile mari care îi 
revin, în această privință. Ministe
rului Comerțului Exterior nu di
minuează cu nimic răspunderea pe

care trebuie s-o aibă fiecare mi
nister, fiecare centrală, fiecare în
treprindere. Subliniez din nou că 
activitatea de producție ntî se în
cheie decît o dată cu realizarea 
producției de export, cu realizarea 
exportului. Nici un colectiv de con
ducere nu poate să considere că 
problemele acestea privesc pe 
alții ! Ridic cu toată seriozitatea 
această problemă în plenară, pen
tru că consider că trebuie să pu
nem capăt cu desăvîrșire unor 
stări de lucruri negative, unor 
atitudini necorespunzătoare față 
de activitatea de comerț exterior, 
de cooperarea economică interna
țională.

Avem programe importante pen
tru anul viitor și este necesar să 
facem totul pentru a le putea rea
liza în cele mai bune condiții. 
Trebuie să avem în vedere că par
ticiparea la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul de va
lori imateriale și spirituale pe plan 
mondial reprezintă o parte insepa
rabilă a activității de dezvoltare 
generală a patriei noastre — ca și 
a altor țări — dar și o parte in
separabilă a politicii de colabora
re cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orânduire socială, a poli
ticii de pace în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Avem obiective clare pentru 

toate sectoarele de activitate. Dis
punem de baza materială nece
sară. în conformitate cu prevede
rile planului, pentru înfăptuirea în 
toate sectoarele a producției stabi
lite. Acum trebuie să trecem la 
activitatea practică, organizatorică 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planurilor și 
programelor pe anul viitor și în 
perspectivă.

Avînd în vedere toate acestea, 
se poate spune că se manifestă o 
anumită rămînere în urmă tocmai 
în domeniul activității practice, 
organizatorice. Multe din stările 
de lucruri negative ce s-au mani
festat și în acest an sînt rezulta
tul lipsurilor în buna organizare 
a muncii. în folosirea rațională a 
mijloacelor de care dispunem. în 
repartizarea corespunzătoare a 
forțelor. în controlul și urmărirea 
în mod corespunzător șl ferm a 
realizării tuturor programelor și 
planurilor de dezvoltare. Din pă
cate. si în acest an — inclusiv în 
ultimele luni — am constatat că o 
serie de programe pentru care s-a 
asigurat tot ce este necesar șl tre
buiau realizate n-au mai fost ur
mărite ; unele au fost uitate prin 
diferite sertare și birouri, iar cînd 
trebuia să se prezinte înfăptuirea 
acestor obiective, tovarășii au ve
nit cu noi programe, declarând că 
nu au realizat ceea ce a trebuit.

De aceea, am impresia că. față 
de nivelul dezvoltării forțelor de 
producție, al bazei materiale, al 
științei, al tehnicii, am rămas în 
urmă cu organizarea și conducerea 
în bune condiții a întregii activi
tăți.

Trebuie să analizăm temeinic 
cum s-a putut întîmpla acest lu
cru. De unde această atitudine de 
indolentă — rog să mă scuzați de 
termen, dar n-am reușit să găsesc 
acum altul mai potrivit — de 
lipsă de răspundere si. cîte- 
odată. de nepăsare față de o- 
bligațiile. de răspunderea pe care 
cadrele de partid și de stat din 
diferite sectoare de activitate le 
au ? Am spus-o și la Congresul 
oamenilor muncii — dar repet și 
acum — sînt unii activiști din di
ferite domenii care pierd mai mult 
timp pentru a strînge justifi
cări și a demonstra de ce n-au 
putut să realizeze planul sau pro
gramul din diferite domenii. Dacă 
ar folosi acest timp pentru reali
zarea planurilor, atunci am reali
za mult mai mult. Nu avem ne

voie de justificări ! Nu avem ne
voie de hîrtii și de dosare care 
să demonstreze că nu s-a putut 
face un lucru, ci de activitate 
vie, de pasiune revoluționară pen
tru soluționarea problemelor 1 Și 
nu există nici o problemă pe care 
să nu o putem soluționa atunci 
cînd fiecare acționează cu răspun
dere, cu pasiune revoluționară, cu 
hotărîrea de a-și îndeplini răspun
derile încredințate de popor, de 
partid, de a-și aduce contribuția 
activă la dezvoltarea generală a 
patriei noastre socialiste ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Iată de ce consider că proble
ma deosebit de importantă care se 
pune acum este aceea a per
fecționării și îmbunătățirii acti
vității de conducere, de organiza
re a întregii activității, de creș
tere a răspunderii, a spiritului re
voluționar de muncă din partea 
tuturor activiștilor, a cadrelor de 
partid și de stat, a organizațiilor 
de partid, a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii.

Trebuie să acționăm, cu toată 
hotărîrea, pentru întărirea și în
făptuirea neabătută a autocondu- 
cerii și autogestiunii, să asigurăm 
creșterea rolului consiliilor oame
nilor muncii, al adunărilor gene
rale în toate domeniile de activi
tate. Să avem permanent în vede
re că dezvoltarea democrației 
muncitorești revoluționare, parti
ciparea maselor, a poporului, la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate constituie o parte inse
parabilă a procesului revoluționar 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain-^ 
tare spre comunism.

Teza făuririi socialismului și co
munismului cu poporul și pentru 
popor presupune participarea ac
tivă a întregului popor la făuri
rea conștientă a propriului său 
viitor, întărirea răspunderii cadre
lor șl a activului de partid în 
fața maselor populare, în toate 
domeniile. Nici un sector de acti
vitate nu poate să se sustragă — 
și nu trebuie să se sustragă — sub 
nici o formă controlului maselor, 
răspunderii în fața poporului, pen
tru felul cum își îndeplinește sar
cinile încredințate!

Ește necesar să crească mai 
puternic răspunderea organelor 
centrale ale statului nostru, a mi
nisterelor, a organelor de sinteză, 
a guvernului pe ansamblu, în buna 
organizare a realizării planurilor 
și programelor, în repartizarea 
forțelor în sectoarele hotărâtoare, 
în controlul și urmărirea înfăp
tuirii zi de zi a obiectivelor. în 
toate sectoarele.

Noi acordăm o mare însemnă
tate rolului planului național unic. 
Nici nu este posibil să asigurăm 
dezvoltarea armonioasă a patriei 
fără a avea un plan general care 
să asigure dezvoltarea armonioasă 
a tuturor ramurilor și sectoarelor, 
ridicarea generală a patriei. Dar 
planul național unic trebuie să 
devină nu un mijloc birocratic de 
adunare a diferitelor date în do
sare cît mai multe, ci un instru
ment viu de stimulare a inițiati
vei creatoare a tuturor organisme
lor statului nostru democratic, a 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii, să asigure o bună folosire 
a mijloacelor de care dispune so
cietatea noastră într-un moment 
dat, atît în direcția dezvoltării, cît 
și în direcția ridicării generale a 
nivelului de trai al poporului.

Este necesar să perfecționăm și 
formele noastre de planificare și 
conducere unitară pe baza planu
lui național unic al întregii activi
tăți. Niciodată societatea noastră 
socialistă nu va putea să renunțe 
la planul național unic. Orice altă 
abordare a problemelor ar însem
na să facem loc anarhiei, stihiei 
mic-burgheze, să aducem grave 
daune construcției socialismului și 
comunismului.

Va trebui să acordăm, în conti
nuare, toată atenția bunei reparti
zări a venitului național, alocînd 
partea corespunzătoare, conform 
planului, pentru fondul de dezvol
tare, dar luînd și măsurile nece
sare — așa cum am subliniat la 
cele două plenare ale organismelor 
noastre democratice — pentru fo
losirea mijloacelor cu maximum 
de eficiență. Să se pună capăt risi
pei, realizării unor construcții su- • 
pradimensionațe și cu cheltuieli 
nejustificate I De altfel, în actua
lul cincinal va trebui să orientăm 
cea mai mare parte a fondului de 
dezvoltare, a investițiilor în vede
rea realizării obiectivelor dezvol
tării intensive a tuturor ramurilor, 
a perfecționării și elaborării de 
noi tehnologii. Am depășit stadiul 
dezvoltării extensive ; acum dis
punem de o asemenea industrie și 
de o asemenea bază, în toate sec
toarele, încît trebuie să facem to
tul pentru a folosi mijloacele de 
care dispunem în vederea realiză
rii obiectivelor intensive, a moder
nizării tehnologiilor, a creșterii 
eficienței economice, a valorifică
rii superioare a materiilor prime 
și a muncii poporului nostru. în 
aceasta constă una din problemele 
fundamentale ale etapei noi în 
care se găsește țara noastră — și 
trebuie să facem totul ca acest 
cincinal, inclusiv anul 1987, să 
aibă un rol important, decisiv în 
realizarea obiectivelor întregului 
cincinal ! Pentru că anul viitor tre
buie să trecem cu hotărîre la 
aplicarea măsurilor stabilite pri
vind modernizarea, înfăptuirea 
obiectivelor de a ridica nivelul 
economiei noastre, în toate sectoa
rele, la nivelul cerințelor celor mai 
noi ale științei și tehnicii pe plan 
mondial ! (Aplauze puternice).

Nu mă mai refer la măsurile 
luate cu privire la investiții; cred 
că ele au fost reținute și de mem
brii Comitetului Central și. în mod 
corespunzător, va trebui ca fie
care, în domeniul său de activi
tate, să acționeze în concordanță 
cu acestea.

Avem, de asemenea, prevăzute 
mijloacele necesare, prin alocarea 
a circa 70 la sută din venitul na
țional. pentru fondul de consum. 
Și aici însă trebuie să acționăm 
pentru ca aceste mijloace impor
tante, acest fond să fie cheltuit 
realmente In direcția ridicării ni
velului general de viață. Să nu 
risipim mijloacele materiale și fi
nanciare făcînd tot felul de lucrări 
inutile, care nu servesc, de fapt, la 
ridicarea nivelului general de viață 
al poporului 1

Avem, în anul viitor, obiective 
importante în domeniul construc
țiilor de locuințe. Trebuie să în
cheiem practic, în acest cincinal, 
construcția de locuințe în orașe, 
să asigurăm, în linii generale, fon
dul de locuințe la nivelul preve
derilor planului, să începem mai 
activ modernizarea. încă din 1987, 
a satelor și comunelor patriei 
noastre. Toate acestea împreună 
vor contribui la ridicarea gradului 
general de civilizație, la apropie
rea condițiilor de muncă și de 
viață de la sate de cele de la 
orașe, la omogenizarea societății 
noastre socialiste.

Să avem permanent în vedere 
că realizarea programelor de dez
voltare a forțelor de producție, fo
losirea cu maximum de eficiență a 
fondului de dezvoltare și ridicarea 
bunăstării generale a poporului 
constituie un tot unitar. Numai și 
numai pe măsura dezvoltării con
tinue a bazei tehnico-materiale, a 
forțelor de producție, a științei, 
tehnicii, culturii vom asigura și 
condițiile necesare pentru crește
rea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
Fără o asemenea orientare nu vom 
putea asigura. în perspectivă, vii
torul poporului nostru ! Am men

ționat cu aproape 20 de ani în 
urmă acest lucru, cînd ne-am pro
pus să alocăm o parte însemnată 
din venitul național pentru dez
voltare. Viața, realitatea au de
monstrat eu puterea faptelor de 
netăgăduit că tocmai pe baza 
acestei dezvoltări puternice și a 
acumulării continue am asigurat 
dezvoltarea forțelor de producție, 
a patriei noastre în general, și ri
dicarea. totodată, a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. Realitățile din alte țări 
demonstrează că cei care nu au 
alocat mijloace corespunzătoare 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție au rămas în urmă, au de 
făcut față mult mai multor greu
tăți.

Desigur, problema subdezvoltării 
e mai complexă, am discutat-o. nu 
vreau să mai repet. Dar trebuie 
să înțelegem că acumularea, deci 
si acumularea socialistă, constituie 
o legitate obiectivă a dezvoltării 
societății omenești, cu atît mai 
mult a societății socialiste si co
muniste. că nu putem să consu
măm tot ce producem, că. întot
deauna. trebuie să asigurăm ca o 
parte importantă din ceea ce pro
duce societatea la un moment dat 
s-o destinăm dezvoltării viitoare. 
Să privim viitorul poporului nos
tru. al națiunii noastre — și pen
tru viitorul său liber și indepen
dent să facem totul pentru dezvol
tarea forțelor de producție, a bazei 
tehnico-materiale. a științei și cul
turii patriei noastre ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Este necesar să perfecționăm in 
continuare sistemul de retribuție, 
să aplicăm cu mai multă fermita
te. în toate domeniile de activi
tate. acordul global, care asigură 
înfăptuirea în practică a princi
piilor socialiste de retribuție. Pe 
această bază sînt create condiții ca 
oamenii să poată obține venituri 
mai mari în raport cu producția 
și activitatea desfășurată. Dar, tot
odată. sînt create si condițiile — și 
trebuie să veghem ferm la aplica
rea acestora — ca toți cei care nu 
muncesc să nu poată să realizeze 
venituri de nici un fel. fără 
muncă.

Sîntem o societate a dreptății 
sociale ! Avem si trebuie să avem 
în vedere principiile cointeresării 
materiale: dar trebuie să înțele
gem aceste principii în spiritul e- 
chității și eticii socialiste ! Sub 
nici o formă nu mai putem per
mite ca cineva să realizeze veni
turi fără muncă, nelimitate, iar al
ții să nu aibă ce mînca ! în spiri
tul principiilor noastre de etică și 
echitate socialistă, de dreptate so
cială. trebuie să asigurăm un ra
port echitabil între veniturile mari 
si mici, posibilitatea ca. prin mun
că. să se poată obține venituri mai 
mari. Dar. sub nici un motiv și 
sub nici o formă, să nu deschidem 
calea veniturilor fără muncă sau 
prin exploatarea muncii altora !

Aplicarea principiilor socialiste 
de dreptate socială, de echitate și 
etică socialistă constituie o parte 
inseparabilă a socialismului, a 
mersului nostru înainte. Nu putem 
construi socialismul dacă nu apli
căm ferm principiile de etică și 
echitate socialistă, dacă nu avem 
grijă ca tot ceea ce dispune so
cietatea la un moment dat să fie 
repartizat în raport cu munca, dar 
proporțional cu necesitățile tuturor 
oamenilor muncii. întregii națiuni. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Nu doresc să mă mai refer la 
alte probleme, pentru că consider 
că dezbaterile care au avut loc 
pînă acum — inclusiv în plenară 
— au dat posibilitatea de a se 
înțelege bine planurile, programe
le, obiectivele de dezvoltare eco
nomico-socială. Acum, rolul hotă- 
rîtor îl are activitatea organiza
torică, de realizare în viață a tu
turor acestor programe, în toate

domeniile. Aceasta impune și creș
terea răspunderii organizațiilor de 
partid din toate unitățile, a răs
punderii organelor de partid oră
șenești, comunale, municipale, ju
dețene, inclusiv creșterea și mai 
puternică ,a răspunderii Comitetu
lui nostru Central, ca organ su
prem al partidului, de conducere 
a întregii activități între două 
congrese.

Trebuie să înțelegem că noi, 
Comitetul Central, purtăm răs
punderea în fața partidului, a în
tregii națiuni, de felul cum ac
ționăm și asigurăm înfăptuirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială. Nu e 
suficient că am adoptat planuri și 
hotărîri juste ; este necesar să ne 
asumăm răspunderea, fiecare la 
locul său de muncă — și să ac
ționăm pentru realizarea lor în 
viață. Numai așa ne îndeplinim 
răspunderile față de partid, de 
popor, ne îndeplinim rolul im
portant de membri ai Comite
tului Central al partidului, ai or
ganului politic suprem, de condu
cere a întregii activități din țara 
noastră.

Consider că anul 1987 trebuie 
să determine o schimbare radica
lă în activitatea organelor noastre 
de partid și de stat, în ridicarea 
nivelului muncii organizatorice la 
nivelul rolului hotărâtor pe care 
partidul îl are în desfășurarea, în 
bune condiții, a întregii activități. 
Dispunem de tot ce este necesar 
în privința aceasta — și eu am 
convingerea că toți membrii Co
mitetului nostru Central, toate ca
drele de partid și de stat, toate 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, fiecare 
în sectoarele respective, vor tra
ge concluziile corespunzătoare șl 
vor trece la o activitate într-un 
spirit nou, revoluționar, de înaltă 
răspundere, dovedind prin aceasta 
că își îndeplinesc obligațiile și 
răspunderile ce le revin în fața 
partidului șl poporului. (Aplauze 
puternice).

Este necesar să ne gîndlm la o 
Intensificare a activității politico- 
educative. Vreau să vă spun 
deschis că, după părerea mea, a- 
ceastă rămînere în urmă în do
meniul conducerii, planificării șl 
organizării muncii este, de fapt, 
un rezultat al unei anumite rămî- 
neri în urmă a activității politico- 
educative, ideologice, de ridicare 
a nivelului de cunoștințe genera
le. Conducerea societății presupu
ne înalte cunoștințe, și ideologice, 
și economice! Știința conducerii 
presupune și ea o preocupare con
tinuă pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe, în toate domeniile de 
activitate ! Iată de ce mă gîndesc 
că ar fi necesar ca, în prima 
jumătate a anului viitor, să pregă
tim o plenară a Comitetului Cen
tral pe problemele activității de 
conducere, ale muncii ideologice, 
politico-educative.

în activitatea de ridicare a ni
velului de cunoștințe și de con
știință revoluționară trebuie să în
cepem cu cadrele noastre de par
tid, cu partidul, pentru a putea să 
intensificăm activitatea generală 
de formare a omului nou, con
structor conștient al socialismului 
și comunismului. (Aplauze înde
lungate).

Stimați tovarăși.
Nu am de gînd să vorbesc de si

tuația internațională. Am prezen
tat, la Marea Adunare Națională, 
activitatea desfășurată de partid, 
de poporul nostru pe plan interna
țional, problemele fundamentale 
ale lumii de astăzi și, în primul 
rînd, problema dezarmării, a de
zarmării nucleare, a păcii — ca o 
cerință vitală atît pentru poporul 
nostru în vederea înfăptuirii pro

gramelor sale de dezvoltare, cât șl 
pentru toate celelalte popoare ale 
lumii.

Referendumul pe care l-am or
ganizat cu privire la dezarmare și 
pace a demonstrat voința unanimă 
a poporului nostru de a trece de 
Ia declarații, de la vorbe, Ia ac
țiuni concrete în direcția dezarmă
rii. Trebuie să declar, cu deosebi
tă satisfacție, că hotărîrea una
nimă a poporului nostru a produs 
un puternic ecou pe plan interna
țional, a fost apreciată de mulți 
oameni politici și de stat, inclu
siv de organisme internaționale, 
ca o acțiune de importanță deo
sebită în actualele împrejurări.

Și, într-adevăr, tovarăși, fără 
să supraapreciem importanța 
acestei reduceri, trebuie să spu
nem că sîntem prima țară din cele 
două blocuri militare care s-a 
hotărât, în fine, să treacă la o re
ducere cu 5 la sută a efectivelor, 
armamentelor și cheltuielilor mi
litare. Chiar dacă reducerile noas
tre nu reprezintă prea mult, dar 
ele au o importanță politică deo
sebită și constituie un simbol — și 
am dori să fie și un îndemn pen
tru toate statele din cele două 
blocuri militare de a trece la re
ducerea armamentelor, în primul 
rând a armamentelor nucleare. 
(Aplauze puternice).

Sîntem ferm hotărîțl să acțio
năm si în continuare, cu toată 
hotărârea Si cu toate forțele, pen
tru a contribui la înfăptuirea po
liticii de dezarmare, pentru o Eu
ropă fără arme nucleare și chi
mice. pentru reducerea radicală a 
armelor conventionale, pentru o 
lume. în general, fără arme și răz
boaie. o lume a păcii și colaboră
rii egale intre toate națiunile 8 
(Aplauze puternice).

în încheiere, aș dori să mențio
nez că mai sînt puține zile pînă 
la sfîrșitul primului an al ac
tualului cincinal. Așa cum am dis
cutat si cu alte prilejuri. în aces
te zile trebuie făcut totul, pentru 
finalizarea tuturor proceselor de 
producție, pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a producției 
și exportului, a producției nece
sare, pentru investiții șl pentru alte 
necesități ale patriei. Să facem 
astfel încît să încheiem acest an 
cu rezultate cît mal bune, să pu
nem o bază trainică pentru a tre
ce la înfăptuirea în bune condi
ții a planului pe anul viitor, din 
prima zi a anului 1987 I

Am ferma convingere că toate 
colectivele de oameni ai muncii, 
inclusiv membrii Comitetului nos
tru Central, organele si organiza
țiile de partid din toate domeniile 
vor acționa cu toată răspunderea, 
unind eforturile tuturor oamenilor 
muncii, ale întregului popor, că 
vor asigura întâmpinarea noului 
an cu rezultate importante, cu ho
tărârea fermă de a înfăptui nea
bătut programele si planurile pe 
care le-am adoptat în deplină una
nimitate ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Cu această convingere, antici
pând Anul nou, doresc să urez tu
turor membrilor Comitetului nos
tru Central, tuturor cadrelor de 
partid si de stat, organelor si orga
nizațiilor de partid, tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii. între
gului nostru popor succese tot 
mai mari, împliniri tot mai Im
portante, un An nou cu rezultate 
bune în toate domeniile, multă să
nătate și fericire ! (Ural© șl aplau
ze puternice ; se scandează În
delung „Ceaușescu — P.C.R." !, 
„Ceaușescu și poporul 1". Intr-o 
atmosferă de puternică unitate 
participant!! la plenară ovaționea
ză îndelung pentru Partidul Comu
nist Român — torta politică con
ducătoare a națiunii noastre socia
liste — pentru secretarul general 
al partidului, președintele tării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

încheierea lucrărilor plenarei
(Urmare din pag. I)
muncii și a eficienței întregii acti
vități economice. In spiritul orienr 
țărilor și indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, vorbito
rii au arătat în mod autocritic că 
rezultatele puteau fi și mai bune 
dacă s-ar fi manifestat mai multă 
fermitate și răspundere in realiza
rea integrală a prevederilor pe acest 
an, în soluționarea operativă a tutu
ror problemelor care au apărut în 
cursul înfăptuirii sarcinilor de plan.

în cadrul plenarei au fost prezen
tate măsurile întreprinse pentru li
chidarea neîntîrziată a deficiențelor 
și îmbunătățirea întregii activități, 
pentru încheierea cu succes a pri
mului an al actualului cincinal. S-a 
evidențiat că, paralel cu acțiunile 
întreprinse în scopul realizării inte
grale a sarcinilor pe 1986, se acțio
nează cu toată hotărîrea pentru pre
gătirea temeinică a planului pe 1987, 
astfel încît, încă din primele zile, să 
se asigure îndeplinirea ritmică, la 
toți indicatorii, cantitativi și calita
tivi, a producției prevăzute pentru 
cel de-al doilea an al actualului cin
cinal. A fost exprimată hotărîrea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, de a face totul pentru ca 
anul 1987 să constituie, așa cum a 
cerut secretarul general al parti
dului, un an al rezultatelor deose
bite in Înfăptuirea exemplară a 
planului de producție. în orga
nizarea științifică a producției și 
modernizarea tehnologică, in ac

tivitatea economico-financiară. în 
vederea creșterii permanente a pro
ductivității muncii, a eficientei și 
rentabilității întregii activități eco- 
nomico-sociale.

Participanții au evidențiat marea 
însemnătate a planurilor și progra
melor supuse dezbaterii plenarei, 
apreciind că acestea asigură crește
rea intensivă. în ritm susținut, a in
dustriei. agriculturii, a întregii eco
nomii naționale, dezvoltarea puter
nică a științei, învățămintului și cul
turii. sporirea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului 
nostru.

Plenara a dat. In același timp, 
expresie adeziunii depline a națiunii 
la politica externă, dinamică și con
structivă. promovată cu consecventă 
de partidul și statul nostru, față de 
valoroasele inițiative și acțiuni ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
sacrate păcii și dezarmării, pentry 
ca poporul român să poată Înfăptui 
obiectivele dezvoltării socialiste a 
țării intr-un climat de liniște, cola
borare și securitate internațională.

Plenara a aprobat. In unanimitate, 
documentele supuse dezbaterii și a 
adoptat o hotărîre care se va da 
publicității.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului — amplă și strălucită 
analiză a rezultatelor obținute In

acest an, precum și a principalelor 
direcții de acțiune pentru înfăptui
rea, în cele mai bune condiții, a 
planului pe 1987 și pe întregul cin
cinal — a fost urmărită cu deosebită 
atenție și unanimă aprobare si sub
liniată. în repetate rinduri. cu vii și 
îndelungi aplauze.

Participanții au reafirmat voința 
nestrămutată a comuniștilor, a tutu
ror cetățenilor patriei, de a acționa, 
strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general. pentru 
transpunerea exemplară în viață a 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea hotăririlor plenarei, pentru rea
lizarea, la un Înalt nivel de calitate 
și eficientă, a prevederilor planului 
pe 1987, a istoricelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Central a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, cele mai calde urări 
de fericire, de viață îndelungată, 
în deplină sănătate și putere de 
muncă, de noi și strălucite împliniri 
în activitatea de supremă răspundere 
a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, pe care o 
desfășoară, cu abnegație și dăruire 
revoluționară, cu fierbinte patrio
tism, in fruntea partidului și statu
lui, spre binele si prosperitatea în
tregii națiuni, pentru înălțarea pa
triei pe culmile tot mai luminoase 
ale socialismului și comunismului.

I
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LUCRĂRILE plenarei comitetului central al partidului comunist român
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

NECULAI IBĂNESCU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Lucrările plenarei Comitetu

lui Central al partidului nostru 
se desfășoară în atmosfera de 
puternică angajare politică ge
nerată de marile evenimente 
care au avut loc în acest an și 
care au determinat o amplă 
mobilizare a oamenilor muncii, 
a jntregului popor la transpu
nerea în viață a istoricelor ho- 
tăriri adoptate de cel de-al 
XlII-Iea Congres al partidului, 
a tezelor, ideilor și orientărilor 
care se desprind din cuvintările 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar ge
neral.

Planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 1987, 
programul de dezvoltare a agri
culturii. Planul financiar cen
tralizat al economiei naționale 
și Bugetul de stat pe 1987, 
elaborate sub îndrumarea direc
tă și cu contribuția determinantă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
asigură continuarea și adincirea 
procesului de dezvoltare inten
sivă a tuturor ramuifllor și sec
toarelor economiei naționale, 
valorificarea cu înaltă eficiență 
a resurselor de care dispunem, 
îmbunătățirea calității și nivelu
lui tehnic al produselor, înain
tarea fermă a României spre 
noi culmi de progres și civiliza
ție.

Folosesc și acest prilej de a 
da glas sentimentelor de aleasă 
stimă și distinsă prețuire pe 
care comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Lași, aseme
nea întregului popor, vi le poar
tă. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ctitor al 
României moderne, personali
tate proeminentă a vieții poli
tice internaționale, pentru aten
ția și sprijinul neprecupețit pe 
care îl acordați dezvoltării eco- 
nomico-sociaie a patriei noas
tre.

Puternic mobilizați de indica
țiile dumneavoastră, mult iu
bite și stimate t o va r ă șe 
Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii din județul Iași au în
cheiat activitatea pe 11 luni cu 
un bilanț bogat în toate dome
niile și sectoarele de activitate. 
Raportăm că. pe seama unei 
mai bune mobilizări, in luna 
noiembrie am depășit sarcinile 
de plan la producția-marfă in
dustrială cu peste 50 milioane 
lei, ceea ce ne-a dat posibilita
tea să reducem substanțial res
tanțele, iar cumulat pe 11 luni 
am înregistrat față de aceeași 
perioadă a anului trecut o creș
tere de 8,7 la sută.

La obținerea acestor rezultate 
ne-am bucurat de un sprijin 
concret, direct din partea con
ducerii partidului, a ^dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru oare vă adresăm cele 
mai calde mulțumiri.

Bilanțul la care ne referim, a 
arătat în continuare vorbitorul, 
se datorează aplicării mai fer
me a prevederilor noului meca
nism economic, ceea ce se re
flectă în obținerea întregului 
spor de producție pe seama 
creșterii productivității muncii, 
în reducerea cheltuielilor la o 
mie lei producție-marfă și spo
rirea volumului de beneficii față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. La aceste realizări o 
contribuție deosebită a avut-o 
acțiunea de modernizare, in ca
drul căreia au fost aplicate 
toate măsurile prevăzute pe 
anul 1986.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BULUCEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Mindri de uriașele înfăptuiri 

ale poporului nostru in epoca 
de aur inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, comu
niștii, toți locuitorii județului 
Gorj vă aduc și cu acest pri
lej, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, cel mai 
vibrant și înălțător omagiu. îm
preună cu sentimentele lor de 
aleasă gratitudine, profundă 
admirație fată de neobosita 
dumneavoastră activitate revo
luționară și genială contribuție 
la 'împlinirea idealurilor de li
bertate. independentă și pace 
ale națiunii noastre, la triumful 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul scump al patriei 
noastre.'

întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statu
lui nostru, rezultatele fără 
precedent obținute în dezvol
tarea impetuoasă a economiei 
naționale, afirmarea puternică și 
prestigioasă a României pe 
arena internațională le da
torăm dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat. care ca nimeni altul 
slujiți de peste 50 de ani cauza 
partidului și poporului nostru, 
a socialismului și păcii.

Omagiem cu toată căldura ini
milor noastre luminosul exemplu 
a] tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
nostru, personalitate științifică 
de înalt prestigiu mondial, care 
acționează, alături de dumnea
voastră. cu consecvență și dărui
re pentru edificarea unei lumi 
In care să triumfe pacea, iar ști
ința, invățămintul si cultura să 
slujească progresului, apărării 
valorilor civilizației umane.

Prin problematica sa, actuala 
plenară a Comitetului Central 
al partidului îngemănează, in
tr-o sinteză elocventă, preocu
pările conducerii partidului și 
statului nostru, ale dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru încheierea cu bune re
zultate a acestui an și pregă
tirea temeinică a obiectivelor ce 
ne revin în cel de-al doilea an 
a! cincinalului, căpătind astfel 
semnificația și dimensiunile 
unui eveniment de referință în 
Înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al partidului.

Rezultatele obținute încorpo
rează aportul cercetării știin
țifice și se datorează în bună 
măsură legării tot mai strmse 
a acesteia de cerințele concrete 
ale producției. Folosesc acest 
prilej pentru a aduce respec
tuoase mulțumiri tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru sprijinul 
acordat în dezvoltarea cercetă
rii științifice.

în domeniul investițiilor am 
realizat planul valoric atît pe 
luna noiembrie, cit și cumulat 
de la începutul anului, punind 
în funcțiune capacitățile de pro
ducție programate. Acționăm in 

' prezent, cu toate forțele, pentru 
punerea in funcțiune a grupu
lui 2 de la Centrala electrică de 
termoficare.

în agricultură, am obținut 
peste plan însemnate cantități 
de produse, am reușit să onorăm 
obligațiile față de fondul de 
stat, cit și față de programul 
de autoaprovizionare in profil 
teritorial. în zootehnie, depășim 
efectivele față de aceeași peri
oadă a anului trecut la toate 
speciile. Creșterea producției in 
sectorul vegetal și zootehnic are 
la bază înfăptuirea programelor 
pe domenii. In acest cadru, 
menționez îndeplinirea integrală 
a sarcinilor din domeniul îmbu
nătățirilor funciare. Asemenea 
realizări au la bază transpu
nerea în viată a tezelor, idei
lor și orientărilor care se des
prind din cuvintările dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general al 
partidului. Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuirea indicațiilor pe care 
le-ați dat direct la fața locu
lui. cu prilejul vizitelor efec
tuate in județul Iași.

După ce s-a referit la unele 
aspecte cu privire la stilul de 
muncă al organelor și organiza
țiilor de partid, vorbitorul a 
spus : Examining bilanțul prin
cipalelor realizări obținute pa 
11 luni din acest an in spiritul 
exigentelor promovate de con
ducerea partidului, de dum
neavoastră. mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
rezultă încă importante resurse 
pentru a căror punere în va
loare acționăm cu toată răs
punderea. Comitetul județean 
de partid a analizat situația 
realizărilor din fiecare dome
niu și a stabilit măsuri concre
te capabile să determine elimi
narea unor neajunsuri și reali
zarea integrală a planului pe 
acest an. în același timp, am 
acționat pentru temeinica pre
gătire a condițiilor de realizare 
a planului pe anul 1987.'

Apreciez că liniile directoare 
ți sarcinile stabilite prin Planul 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României și 
Bugetul de stat pe anul 1987, an 

"hotăritor pentru înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal, 
se regăsesc și în prevederile 
pentru județul Iași, care ur
mează 6ă înregistreze o creștere 
cu 14 la sută la producția- 
marfă industrială, cu 11 la sută 
la producția agricolă și să rea
lizeze un însemnat volum de 
investiții.

Exprimînd deplina aprobare 
față de documentele supuse 
dezbaterii plenarei, aducem un 
profund omagiu secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru mun
ca și activitatea sa neobosită, 
atît pe plan intern, cît si în via
ța politică internațională, anga- 
jindu-ne să acționăm neabătut 
pentru îndeplinirea integrală a 
hotăririlor adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la faptul că oamenii 
muncii din economia județului 
Gorj au obținut pe 11 luni din 
acest an. fată de aceeași perioa
dă a anului precedent, unele 
rezultate bune, inregistrîndu-se 
sporuri la anumite produse fi
zice — gaze naturale, ciment, 
cauciuc regenerat, utilaje tehno
logice pentru lucrări miniere, 
realizindu-se, totodată, un vo
lum de investiții de 8.5 miliarde 
lei, concretizate în noi fonduri 
fixe in valoare de peste 4.6 mi
liarde lei.

Sintem însă conștient! că re
zultatele pe care le-am obținut 
în acest an. mai ales in pro
ducția de cărbune, energie elec
trică și țiței nu sint pe măsura 
cerințelor economiei naționale 
și a posibilităților noastre ; une
le greutăți pe care le-am avut 
în această perioadă nu justifică 
răminerile in urmă. Așa cum 
pe bună dreptate am fost criti
cați. la consfătuirea de lucru de 
Ia Comitetul Central al parti
dului, din noiembrie anul cu
rent, deși dispunem de progra
me judicios Întocmite, nu am 
reușit să realizăm indicii de uti
lizare ai excavatoarelor cu ro
tor. liniilor tehnologice și par
cului de autobasculante, turbi
nelor de aburi și instalațiilor de 
foraj. Prin urmărirea riguroasă 
a măsurilor din programele de 
modernizare a producției obți
nem în acest an pe județ o creș
tere a productivității muncii cu 
peste 20 mii lei pe persoană, re
ducerea costurilor de producție 
cu aproape 2.6 miliarde lei, pre
cum si obținerea unor economii 
de 887 tone metal. 13 mii MWh 
energie electrică. 31 mii de tone 
combustibil convențional, dar 
nu am reușit să statornicim în 
munca tuturor comitetelor de 
partid și consiliilor de conduce
re colectivă un mod direct și 
eficient de a face din moderni
zarea producției o pîrghie im
portantă în realizarea planului 
fizic.

După ce a relevat faptul că în 
anul 1987 județul Gorj va con
tinua să dețină un rol impor
tant în asigurarea bazei ener
getice, și de materii prime 
a economiei naționale, urmînd 
să se realizeze și un volum de 
13.2 miliarde lei investiții, con
cretizate in noi capacități mi
niere și grupuri energetice. în 
noi sonde de țiței și gaze, ame
najări hidroenergetice pe rîul 
Jiu și 3 200 apartamente și alte

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
obiective social-culturale și edi- 
litar-gospodărești, vorbitorul a 
arătat că in agricultură se pune 
un accent deosebit pe folosirea 
mai judicioasă a fondului fun
ciar, recuperind în mai mare 
măsură suprafețele afectate de 
cariere, pe dezvoltarea produc
ției în zootehnie, punind în va
loare resursele mari de care dis
pune județul.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că. pe 
baza concluziilor unei analize 
exigente, critice și autocritice, 
a activității desfășurate pînă a- 
cum, am inițiat la combinatele 
miniere Rovinari și Motru. ter
mocentralele Rovinari și Tur- 
ceni. în uhitățile petroliere și 
pe șantierele de investiții noi 
acțiuni pentru organizarea mai 
bună a muncii, urmărirea înde
plinirii sarcinilor și creșterea 
răspunderii, asigurarea asisten
tei tehnice pe schimburi, întă
rirea ordinii și a disciplinei.

Am discutat cu activul de 
partid din mine si cariere, din 
termocentralele și schelele de 
petrol, cu cadrele tehnice și 
specialiștii și pot încredința 
conducerea partidului, pe dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că încă 
din prima . lună a anului viitor

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
IULIANA BUCUR

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să fo

losesc acest prilej pentru a da 
glas sentimentelor de profundă 
recunoștință ale tuturor oameni
lor muncii din Centrala indus
triei linii și din Întreprinderile 
componente față de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, strălucit fiu al 
patriei noastre, erou între ma
rii eroi ai neamului, pentru în
delungata activitate revoluțio
nară consacrată cu generoasă 
dăruire patriotică edificării so
cialismului și comunismului în 
România.

îndeplinesc o datorie de o- 
noare adnesînd in numele între
gului personal muncitor pe care 
îl reprezint un vibrant omagiu 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. strălucit om politic 
și savant de largă recunoaștere 
internațională, care desfășoară 
o exemplară activitate dedicată 
progresului neîntrerupt al eco
nomiei românești, afirmării pu
ternice a învățămîntului. știin
ței și culturii în opera de fău
rire ă noii societăți pe pămîn
tul României.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare eoonomico- 
socială a României pe anul 1987,. 
care stabilește obiective de oea 
mai mare însemnătate pentru 
ridicarea patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, se carac
terizează printr-un puternia 
realism, se fundamentează pe 
utilizarea profund științifică 
a tuturor resurselor materiale 
și umane de caTe dispune socie
tatea noastră, a posibilităților 
efective, științific determinate 
pentru accentuarea laturilor ca
litative. pentru dezvoltarea in
tensivă a economiei noastre na
ționale.

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective acționăm prin rit
murile înalte stabilite pen
tru principalii indicatori eco
nomici. prin atenția acordată 
bazei de materii prime, prin 
accentul pus pe realizarea unui 
nivel ridicat al productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
pe valorificarea superioară a 
tuturor resurselor și reducerea 
accentuată a consumurilor de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie.
"în continuare, referindu-se la 

faptul că prevederile planului 
pe anul 1987 asigură o creștere 
intensivă si a industriei linii, 
vorbitoarea a arătat : Față de 
nivelul planului din acest an. în 
1987 producția industrială va 
creste cu 2.1 miliarde lei. pro
ducția fizică de țesături va spori 
cu 12 milioane mp., din care la 
țesăturile de lină și tip lină cu 
peste 8 milioane mp. Creșterile 
de producție in anul viitor le 
vom obține pe fondul reducerii 
cheltuielilor totale cu 29.7 lei 
la 1 000 lei producție-marfă și a 
celor materiale cu 17 lei.

Realismul sarcinilor de plan 
ce ne revin pe anul 1987, cer
titudinea că ele pot fi întocmai 
Înfăptuite- sînt demonstrate de 
rezultatele obținute în cele 11 
luni ale acestui an. Raportez 
plenarei că planul la producția

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN MANGU

Mult stimate șl iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Actuala plenară, prin proble

mele supuse dezbaterii, se în
scrie ca un eveniment de o deo
sebită importantă în procesul 
înfăptuirii istoricelor hotăriri 
ale celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului nostru. Documen
tele aflate în dezbatere, elabo
rate cu contribuția esențială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
reflectă vocația poporului nos
tru, de a edifica societatea so
cialistă multilateral dezvoltată 
in România, într-o lume a păcii 
și colaborării între popoare.

în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc la în
treprinderea de țevi din Roman, 
vă rog, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
primiți cele mai alese senti
mente de stimă, prețuire și pro
fundă recunoștință pentru con
tribuția determinantă pe care o 
aveți Ia elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. 
Omagiem cu deosebit respect și 
admirație remarcabila activitate 

vom realiza prevederile planu
lui la cărbune și petrol.

Totodată, împreună cu Minis
terul Industriei de Utilaj Greu, 
Ministerul Energiei Electrice, 
cu furnizorii de echipamente- și 
institutele de cercetare și pro
iectare luăm măsuri de intensi
ficare a lucrărilor de reparații ' 
și modernizări, de creștere a 
fiabilității echipamentelor, ast
fel incit termocentralele Rovi
nari și Turceni să funcționeze 
la parametri superiori celor 
realizați pînă acum.

Vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să exprim și 
cu acest prilej întreaga recu
noștință pentru sprijinul per
manent pe care-1 primim din 
partea dumneavoastră, pentru 
soluționarea multiplelor proble
me impuse de dezvoltarea eco
nomico-socială a județului Gorj 
și să vă asigur că. urmînd în
tocmai indicațiile dumneavoas
tră, acționăm pentru a ridica la 
un nivel superior activitatea 
colectivelor de mineri, energe- 
ticieni. petroliști, ă unităților cu 
sarcini Ia export, astfel încît să 
contribuim, într-o mai mare 
măsură, la dezvoltarea bazei 
energetice a țării, la realizarea 
hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al,Partidului Comunist Ro
mân.

industrială a fost depășit cu 
253 de milioane lei, că am rea
lizat pînă la finele lunii noiem
brie toate contractele de export 
pe anul 1986, productivitatea 
muncii obținută a fost supe
rioară prevederilor de plan cu 
5 357 Iei pe persoană. Cu toate 
că de la începutul anului pe 
ansamblul Centralei industriei 
linii s-au obținut importante 
creșteri la producția fizică și 
ceilalți indicatori de plan, tre
buie să arăt in mod autocri
tic că nu am reușit să ne înde
plinim planul la toți indicatorii. 
Cauzele rămînerilor în urmă 
față de plan se regăsesc în pri
mul rînd in stilul și metodele 
de muncă ale consiliilor oameni
lor muncii și biroului executiv, 
care nu au urmărit îndeaproa
pe, zilnic și cu maximă fermita
te asigurarea bazei materiale 
necesare îndeplinirii programe
lor existente, pentru realizarea 
riguroasă a producției fizice în 
fiecare din întreprinderile com
ponente.

Sîntem conștient! că avem 
încă foarte multe de făcut pen
tru ca revoluția tehnico-științi- 
fică pe care sîntem chemați s-o 
înfăptuim să 
așa cum pe 
ne-ați cerut

fie completată, 
bună dreptate 

dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, de o adevărată revo
luție în modul de a gindî eco
nomic, la nivelul exigentelor de 
astăzi și de miine ale produc
ției. ale cercetării științifice și 
tehnologice, de a înțelege nece
sitatea conducerii științifice a 
proceselor de producție, de a 
înlătura din activitatea noastră 
practicile comode, birocrate, de 
justificare a nerealizărilor. de a 
pune la baza aprecierii muncii 
desfășurate de cadrele noastre 
de specialiști, de fiecare om al 
muncii, faptele concrete, reali
zările efective în producție.

Ne angajăm în fața plenarei, 
a dumneavoastră, .mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa cu fermitate pen
tru creșterea mai puternică a 
răspunderii organului colectiv 
de conducere, precum șl a răs
punderii personale a cadrelor 
tehnice, a tuturor oamenilor 
muncii în înfăptuirea autocon- 
ducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, că ne vom intensifica 
eforturile pentru reducerea imo
bilizărilor materiale și finan
ciare. creșterea vitezei de rota
ție a fondurilor circulante și de 
producție. crearea pe această 
bază a unei reale autonomii fi
nanciare a fiecărei întreprin
deri din cadrul Centralei in
dustriei lînii.

Cu aceste gînduri ne angajăm 
solemn să susținem prin noi și 
remarcabile fapte de muncă 
acel DA fierbinte rostit din toa
tă ființa noastră. împreună cu 
întregul popor, la referendumul 
din 23 noiembrie, față de noua 
și strălucita dumneavoastră 
inițiativă de pace și dezarmare.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, că vom 
acționa cu toată pasiunea, ener
gia și responsabilitatea revolu
ționară pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului. de ridicare a patriei 
noastre pe noi culmi de pro
gres și de civilizație.

a tovarășei Elena Ceaușescu, 
contribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea programelor de 
înaintare a patriei pe calea pro
gresului, pe baza promovării 
largi a științei și tehnicii avan
sate. a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice.

Proiectul de plan pentru anul 
1987 — an decisiv al actualului 
cincinal — caracterizat printr-un 
profund caracter științific, pune 
de acord necesitățile economiei 
naționale cu potențialul teh
nic. uman și resursele de care 
dispunem, cu implicațiile pe 
care le exercită asupra țării 
noastre problematica deosebit 
de complexă a economiei monr 
diale. Metalurgiștii de la în
treprinderea de țevi din Roman, 
unitate care a cunoscut în ulti
mii ani o dezvoltare puternică, 
aceasta datorată grijii perma
nente a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, își aduc, pe măsu
ră ce intră in funcțiune noi 
capacități de producție, o con
tribuție însemnată la asigura
rea economiei naționale cu tot 
mai multe sortimente de mate
rial tubular, concomitent cu dis
ponibilizarea unor importante 
cantități pentru export.

în acest an. primind un spri

jin substanțial din partea con
ducerii partidului în soluțio
narea operativă a unor proble
me cu care se confruntă între
prinderea noastră, am reușit să 
asimilăm burlanele de tubaj din 
oțel tratate termic pentru fora
jul de mare adîncime și forajul 
submarin, am asimilat noi sor
timente de țevi pentru indus
tria chimică, pentru industria 
constructoare de mașini și uti
laje grele. pentru centralele 
atomoelectrice și pe cărbune, 
cu aportul cercetării științifice, 
gradul de înnoire a producției 
fiind cu peste 3 la sută superior 
sarcinilor de plan.

Sîntem în plină acțiune de 
organizare și modernizare a 
proceselor de producție — a 
spus in continuare vorbitorul. 
Faptul că ne preocupăm stărui
tor de ridicarea continuă a ni
velului tehnic și calitativ al 
producției, de creșterea gradu
lui de pregătire politică și pro
fesională a întregului- personal 
muncitor, ne-a permis ca, in 
prezent cea mai mare parte din 
produsele tubulare realizate să 
fie de nivel mondial ridicat.

Deși comparativ cu anul tre
cut am înregistrat creșteri sub
stanțiale ale tuturor indicatori
lor de plan, sarcinile cuprinse 
în planul pe acest an nu sînt 
realizate. Nerealizarea produc
ției fizice și valorice, a planului 
de investiții, a exportului arată 
că in această perioadă în acti
vitatea noastră, a organizației 
de partid, a consiliului oameni
lor muncii și a cadrelor de 
conducere s-au înregistrat o se
rie de deficiente. Aceste neajun
suri se regăsesc în primul rind 
in stilul nostru de muncă, în 
responsabilitatea cu care am 
acționat pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Trăgînd toate învățămintele 
din lipsurile manifestate în pe
rioada trecută, vă raportăm că 
în vederea încheierii în cît mai

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN FOLEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Vă rog să-ml permiteți să 
subliniez și eu importanța deo- 

• sebită a documentelor, supuse 
dezbaterii actualei plenare și 
să-mi exprim ferma convingere 
că hotăririle adoptate vor con
duce neabătut la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Prevederile proiectului de 
plan, și proiectelor planului fi
nanciar centralizat al economiei 
naționale și bugetului pe 1987, 
ca parte integrantă a cincinalu
lui 1986—1990, elaborate prin 
contribuția hotărîtoare a to
varășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, reflectă 
consecvența cu care partidul 
nostru acționează pentru creș
terea tot mai puternică a bazei 
de materii prime, pentru valo
rificarea și gospodărirea superi
oară a tuturor resurselor, ca o 
cerință esențială in condițiile 
generate de criza economică 
mondială, pentru dezvoltarea în 
continuare în ritm susținut a în
tregii noastre economii.

Animați de chemările șl în
demnurile dumneavoastră, tova
rășe secretar general, oamenii 
muncii din industria extractivă 
și activitatea geologică au în
țeles pe deplin importanța deo
sebită a lărgirii puternice a ba
zei de materii prime minerale 
și energetice primare și sînt an
gajați cu întreaga lor capacitate 
în efortul cerut de înfăptuirea 
acestora.

In acest sens, raportăm ple
narei, dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că în primul 
an al cincinalului 1986—1990 co
lectivele de oameni ai muncii 
din unitățile noastre au obținut 
unele rezultate superioare com
parativ cu aceeași perioadă din 
anul trecut. Trebuie însă să a- 
rătăm că realizările industriei 
extractive obținute pînă la a- 
ceastă dată se situează sub pre
vederile de plan, sub posibilită
țile existente și eforturile pa 
care le face economia noastră 
pentru dezvoltarea acestui sec
tor, înregistrînd însemnate ră- 
mîneri în' urmă la producția de 
lignit In bazinele miniere din 
Oltenia, la huilă preparată pen
tru cocs din Valea Jiului, la ți
ței extras și la cupru în con
centrate.

Purtăm o mare răspundere 
pentru nerealizarea planului și a 
programelor speciale aprobate 
de copducerea partidului pentru 
creșterea producției de cărbu
ne și de țiței. Conducerea mi
nisterului, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și unități 
nu au urmărit cu toată exigen
ta folosirea la întreaga capaci
tate a liniilor tehnologice din 
carierele din Oltenia, a com
plexelor mecanizate de abataj 
din minele bazinului Valea Jiu
lui și a sondelor de țiței. La ex
cavatoarele cu rotor. spre 
exemplu, indicele de utilizare a 
fost pe 11 luni cu mult sub ni
velul stabilit, iar planul produc
tivității orare a fost nerealizat. 
S-au menținut o serie de defi
ciente în organizarea și execu
tarea lucrărilor de revizie, în
treținere și reparație a utilaje
lor din cariere și subteran, ca și 
în executarea intervențiilor Ia 
sondele de țiței. Nu am reușit 
să asigurăm o importantă capa

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF SZASZ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Actuala plenară a Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român se desfășoară lntr-o at
mosferă de ttrinsă unitate 

bune condiții a planului pe 
acest an. a realizării indicatori
lor de plan pentru anul 1987, 
am adoptat programe concrete 
de măsuri, pe capacități și 
locuri de muncă. Au fost stabi
lite răspunderi pe membrii co
mitetului de partid, ai consiliu
lui oamenilor muncii, zilnic, in 
perioada care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, efectuăm 
analize operative asupra stadiu
lui de îndeplinire a producției 
fizice, a utilizării eficiente a 
capacităților de producție, în 
raport cu gradul de asigurare 
cu metal a liniilor de laminare, 
pentru diminuarea in cit mai 
mare măsură a restantelor în
registrate.

Pornind de la importanta de
osebită pe care o are realizarea 
producției fizice și, în mod pri
oritar, a producției pentru ex
port. în etapa actuală întregul 
nostru colectiv este puternic 
angajat in urmărirea înde
aproape a realizării acesteia.

După ce s-a referit la sarci
nile care revin colectivului în
treprinderii în anul 1987. pentru 
atingerea unor ritmuri înalte de 
creșteri la toți indicatorii, în
deosebi la cei intensivi și de 
eficiență, în încheiere, vorbi
torul a spus : Exprimlndu-mi 
acordul deplin fată de do
cumentele supuse dezbaterii 
plenarei, ne angajăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face 
totul pentru realizarea sarci
nilor în mod ritmic, la nivelul 
prevederilor de plan, conștienți 
fiind de faptul că actualul cin
cinal realizează trecerea țării 
noastre de la stadiul de țară so
cialistă în curs de dezvoltare la 
cel de tară socialistă mediu 
dezvoltată, sporind astfel con
tribuția noastră la înfăptuirea 
istoricelor hotărîrl ale celui 
de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

citate de extracție datorită în- 
tirzierilor în livrarea montaje
lor și punerea în funcțiune a 
unui număr însemnat de utila
je tehnologice ca: excavatoare 
cu rotor, combine de înaintare 
In subteran, complexe mecani
zate de abataj, transportoare și 
altele.

In continuare, vorbitorul a 
menționat preocupările pentru 
sporirea pînă la sfîrșitul anu
lui a producției la toate sub
stanțele minerale, în special la 
cărbunele pentru cocs, lignit și 
la țiței, pentru asigurarea stocu
rilor de cărbune pentru iarnă și 
consumul curent la termocentra
le. pentru realizarea nivelurilor 
de producție prevăzute în' pla
nul pe 1987 oare prevede pen
tru industria extractivă și acti
vitatea geologică creșteri în
semnate față de realizările din 
acest an la lignit, huilă, țiței, 
cupru ș.a.

La fundamentarea sarcinilor 
de plan am primit un sprijin 
deosebit din partea conduce
rii partidului. personal a 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu. care, anali- 
zind in mod deosebit probleme
le specifice fiecărui sector al 
industriei extractive, ne-a indi
cat căile de urmat și a stabilit 
măsuri deosebite, cum ar fi în 
domeniul transportului masei 
miniere, al montajului utilaje
lor de mare capacitate, precum 
și în asigurarea bazei tehnico- 
materiale.

In numele întregului colectiv 
de oameni ai muncii din indus
tria extractivă adresăm tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele 
mai vii mulțumiri pentru între
gul sprijin acordat si-1 asigu
răm că vom face tot ce depinde 
de noi pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce le avem în anul 1987.

Aducem, totodată, alesele 
noastre mulțumiri mult stimatei 
tovarășe academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statu
lui nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, care. în 
cadrul preocupărilor sale pen
tru promovarea largă a celor 
mai noi cuceriri ale științei șl 
tehnicii contemporane, ne-a 
acordat si ne acordă un sprijin 
deosebit în stabilirea și apli
carea măsurilor de creștere a 
recuperării țițeiului din zăcă
minte și ridicarea gradului de 
valorificare a metalelor din re
zervele supuse exploatării.

In realizarea nivelurilor de pro
ducție planificate pe anul 1987 
ne bazăm pe aplicarea fermă a 
programelor și măsurilor stabi
lite, referitoare la utilizarea mai 
bună a utilajelor și instalațiilor 
din dotare, pe măsurile de creș
tere a productivității muncii, 
de folosire mai judicioasă a 
forței de muncă, pe introduce
rea de noi tehnologii pentru 
creșterea gradului de valorifi
care a substanțelor mineral® 
utile din rezervele existente.

Conștienți de răspunderea c« 
o purtăm și bazați pe orientări
le și indicațiile date de dum
neavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm 
pe dumneavoastră, plenara, că 
întregul personal al Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
este hotărît să muncească mai 
bine și mai organizat, în spirit 
de ordine și disciplină fermă, 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne 
revin.

a întregului nostru popor 
in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit evi
dențiată și recent cu prilejul 
referendumului de la 23 noiem
brie, cînd în deplină unanimita
te întregul. popor a aprobat cu 
entuziasm generoasa iniția

tivă de pace a ilustrului 
nostru președinte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ideile, tezele, orientările de 
excepțională valoare teoretică și 
practică formulate de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
cuvintarea rostită la recenta 
Plenară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, pune incă 
o dată în evidență excepționala 
capacitate de analiză și sinteză, 
remarcabilul spirit de previziu
ne, care vă caracterizează pe 
dumneavoastră, eminent om po
litic, strălucit strateg, ctitor al 
României moderne.

Folosesc acest prilej pentru a 
da glas sentimentelor de aleasă 
prețuire față de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, emi
nentă personalitate politică și 
strălucit savant de largă re
cunoaștere internațională, care 
prin exemplara sa activitate își 
adftce o imensă contribuție la 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
științei, Învățămîntului și cul
turii în patria noastră.

Doresc să subliniez și eu faptul 
că proiectul planului pe anul 1987, 
a cărei elaborare a fost nemijlo
cit condusă de secretarul gene
ral al partidului, pune un accent 
deosebit pe creșterea continuă a 
forțelor de producție, afirmarea 
cu putere a noii revoluții tehni
co-științifice, a noii revoluții 
agrare, obiective a căror reali
zare, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. impune ne
cesitatea de a se acționa cu cea 
mai mare hotărîre pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a prevederilor stabilite 
în programele de perfecționare 
a organizării și modernizării 
proceselor de producție.

Prin toate obiectivele sale pe 
anul viitor, planul prevede creș
terea susținută a venitului na
țional și ridicarea continuă • a 
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului, se înscrie ca 
o etapă hotăritoare în înfăptu
irea în acest cincinal a Progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și trecerea României 
la un stadiu superior de țară 
socialistă mediu dezvoltată.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că proiectul planului de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial asigură și în 
județul Harghita dezvoltarea 
intensivă a industriei, agricul
turii și a celorlalte domenii de 
activitate. Astfel, proiectul pla
nului prevede creșterea produc- 
ției-marfă industriale în 1987, 
față de 1986, cu peste 2 miliarde 
Iei, reprezentînd un spor de 
13,2 la sută. Avînd la bază ca
racterul unei dezvoltări intensi
ve, sarcinile pe anul viitor sînt 
îndreptate spre creșterea mai 
accentuată a eficienței economi
ce, îndeosebi pe seama sporirii 
productivității muncii. In acest 
scop vom acorda o deosebită 
atenție schimbării concepției ca
drelor noastre de partid și de 
stat, a tuturor oamenilor muncii 
In vederea întăririi răspunderii 
In Îndeplinirea sarcinilor în
credințate, a modulul de a gîndl 
fi a acționa în gospodărirea cu 
maximum de eficiență a resur
selor materiale și bănești, pen

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VIRGIL CAZACU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Plenara Comitetului nostru 
Central își desfășoară lucrările 
în climatul de înaltă eferves
cență politică, profund creatoa
re, generat de noua și străluci
ta inițiativă de pace a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului 
nostru, ctitorul României mo
derne, încercat militant revolu
ționar, mare gînditor și patriot 
înflăcărat, erou între eroii nea
mului, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, luptă
tor neobosit pentru pace, inde
pendență. colaborare și înțelege
re între toate popoarele, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

Puternic mobilizați de îndem
nurile, orientările și sarcinile 
de deosebită importanță pentru 
îndeplinirea exemplară a planu
lui pe acest an și întregul cin
cinal, pe care ni le-ați dat dum
neavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, cu 
prilejul vizitei făcute împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu in județul nostru, 
comitetul județean de partid, 
organele și organizațiile de 
partid au acționat pentru 
mai buna organizare a mun
cii. modernizarea proceselor 
de producție, utilizarea de noi 
tehnologii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
folosirea mai bună a capacită
ților de producție și a forței de 
muncă.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele succese dobin- 
dite de oamenii muncii din in
dustria județului Prahova, care 
au realizat in acest an, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
un spor al producției-marfă de 
9.8 la sută și o creștere a pro
ductivității muncii de aproape 
11 la sută ; totodată, un număr 
de 31 de unități economice au 
îndeplinit planul pe acest an la 
producția-marfă și vor realiza 
o producție suplimentară de 
peste 1,2 miliarde lei pînă la 
sfîrșitul anului.

în spiritul indicațiilor șl o- 
rientărîlor dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, comitetul județean 
de partid, organele și organi
zațiile de partid au acționat cu 
hotărîre în vederea aplicării in 
practică a măsurilor cuprinse 
în programele de perfecționare 
a organizării și modernizare a 
proceselor de producție, un ac
cent deosebit punîndu-1 pe spori
rea rolului factorilor intensivi de 
dezvoltare, de progres tehnic, 
în vederea asimilării de produse 

tru perfecționarea organizării și 
conducerii producției și a 
muncii.

O atenție deosebită vom acor- \ 
da ridicării continue a calității 
produselor, una din căile prin
cipale, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, 
de afirmare a produselor româ
nești în marea confruntare eco
nomică mondială și de care de
pinde în mod hotăritor îndepli
nirea sarcinilor la export.

In concordanță cu principiile 
generale ale politicii partidului 
și statului nostru de dezvoltare 
echilibrată și multilaterală a 
tuturor zonelor țării, de repar
tizare rațională a forțelor de 
producție, proiectul planului 
prevede realizarea unui volum 
de aproape 2 miliarde lei 
investiții și am înțeles bine că 
aceste fonduri sînt pentru in
vestiții și nu pentru organiza
rea de șantier.

Fondurile alocate vor trebui 
să aibă menirea de a asigura 
consolidarea pe mai departe a 
bazei tehnico-materiale a eco
nomiei județului și în mod deo
sebit modernizarea dotării teh
nice a unităților noastre e- 
conomice, dotarea lor potrivit 
programului adoptat In acest 
scop.

Conform prevederilor planu
lui pe anul 1987, și agricultura 
județului nostru va cunoaște o 
dezvoltare susținută, principala 
caracteristică a sarcinilor sta
bilite o va constitui accentua
rea laturilor intensive ale acti
vității, concretizate în obține
rea unor producții medii la ni
velul cerințelor impuse de noua 
revoluție agrară. Astfel, în ve
derea asigurării creșterii pro
ducțiilor vegetale și animalie
re, vom acționa in continuare 
pentru efectuarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, de com
batere a eroziunii solului, pen
tru folosirea superioară a pa
jiștilor naturale, a' fînețelor, în 
scopul creșterii continue a ma
sei verzi de pe suprafețele de 
care dispunem.

în numele locuitorilor Jude
țului Harghita, exprim cu toată 
convingerea adeziunea față de 
prevederile planului pe anul 
1987, o dată cu angajamentul 
nostru ferm de a trece neintîr- 
ziat la transpunerea lor înviată, 
înțelegînd că adevărata mani
festare a adeziunii noastre la 
politica internă și externă a 
partidului este exprimată. îna
inte de toate, în rezultatele pe 
care le-am obținut și pe care le 
vom obține în muncă. în înfăp
tuirea sarcinilor de dezvoltare 
economico-socială a țării.

In numele tuturor oamenilor 
muncii din județul Harghita, a 
arătat în încheiere vorbitorul, 
mă angajez în fața dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, în fața ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, că 
vom face totul pentru reali
zarea în cele mai bune condi
ții a sarcinilor ce ne revin, 
a hotăririlor și documentelor a- 
doptate de Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, aducîndu-ne astfel con
tribuția la întărirea și înain
tarea fermă a României pe dru
mul progresului și civilizației.

noi, ridicării mai substanțiale 
a nivelului calitativ și al com
petitivității produselor. Ca ur
mare a măsurilor aplicate, pro
ducția-marfă a sporit cu 3,3 
miliarde lei, productivitatea 
muncii cu 27 400 de Iei pe per
soană. iar beneficiile cu 1,1 mi
liarde lei. Ceea ce dumneavoas
tră ați spus și ieri în plenara 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, în sensul că efi
ciența măsurilor aplicate pînă în 
prezent nu se ridică la nivelul 
cerințelor, este perfect valabil 
și pentru județul Prahova, unde. 
Intr-adevăr, va trebui să acor
dăm o mai mare atenție fina
lizării acestor măsuri și crește
rii eficientei lor.

în vederea aplicării cu con
secvență a principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și auto- 
gestiunil economice, am acțio
nat pentru reducerea mai sub
stanțială a consumurilor speci
fice și, pe această cale, a costu
rilor de producție, stimularea 
gospodăririi cu înaltă eficiență 
și răspundere a tuturor resur
selor materiale și bănești, ob
ținerea unor beneficii în măsu
ră să asigure atît creșterea con
tribuției unităților la constitui
rea fondurilor generale ale so
cietății. cît și resursele necesare 
autofinanțării.

Trebuie să spunem însă în 
mod autocritic, cu răspundere 
comunistă, că restanțele înre
gistrate la o serie de produse 
fizice, neîhdeplinirea în între
gime a sarcinilor de export, 
faptul că nu am reușit să punem 
în funcțiune la termen unele ca
pacități de producție, că unele 
produse nu se realizează la cele 
mai înalte performanțe tehnice 
se datorează nu numai greută
ților pe care le-am Intîmpinat, 
îndeosebi în asigurarea în între
gime a bazei tehnico-materiale, 
ci și lipsurilor ce s-au mani
festat în munca unor organe și 
organizații de partid. în munca 
noastră, legat de întărirea răs
punderii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, in vederea a- 
plicării cu fermitate a hotărîri
lor adoptate, pentru elimina
rea neajunsurilor în organizarea 
producției și muncii, în folosi
rea mai bună a capacităților de 
producție și a forței de muncă.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
așa cum ne-ați indicat, împreună 
cu ministerele, centralele și in
stitutele de cercetări și proiec
tări de profil, am elaborat pro
grame de măsuri care să asigu
re ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției realiza
te, un loc aparte deținîndu-1 
utilajele pentru industria petro
lieră și energetică. La unele pro
duse — cum ar fi anumite sor
timente de sape de foraj — vom 
acționa pentru ca în acest do-
(Continuare în pag. a V-a)
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meniu, să ocupăm primul loc 
pe plan mondial.

în același timp, ne concen
trăm atenția asupra realizării 
producției fizice planificate, cu 
deosebire a celei destinate ex
portului. livrării acesteia, astfel 
incit să realizăm in termen toa
te contractele incheiaite cu par
tenerii externi.

în agricultură. producțiile 
bune realizate de unele unități 
nu au reușit să diminueze rămi- 
nerile în urmă ale multor uni
tăți agricole, ceea ce a făcut ca. 
pe total județ, să nu ne înde
plinim producțiile planificate, 
cu influențe negative si in ceea 
ce privește livrările la fondul 
de stat. După ce s-a referit la 
cauzele acestor deficiente, vor
bitorul a arătat că la recenta 
plenară a comitetului județean 
de partid a fost adoptat un 
amplu program de măsuri si o 
hotărire-angajament prin apli
carea cărora un număr de 31 
de unități agricole și de stat 
cooperatiste vor realiza produc
ții-record, care să le permită 
să candideze la obținerea titlu
lui de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN ENACHE

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Pe ordinea de zi a actualei 
plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
sint înscrise probleme deosebit 
de importante pentru continua
rea procesului de dezvoltare in
tensivă a economiei' naționale, 
obiectiv fundamental stabilit, 
dinamizat permanent de secre
tarul general al partidului, to
varășul. Nicolae Ceaușescu.

în proiectele planului național 
unic și bugetului de stat pe 
anul 1987. în celelalte documen
te supuse dezbaterii plenarei, 
elaborate sub îndrumarea și cu 
participarea nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușesou, se 
reafirmă cu putere concepția 
Partidului Comunist Român cu 
privire la rolul primordial al 
forțelor de producție în dezvol
tarea eoonomico-socială a țării, 
orientarea programatică a par
tidului nostru privind ridicarea 
economiei românești la nivelul 
celor mai avansate realizări ale 
Științei și tehnicii contempora
ne.

în aceste documente șl. în 
mod deosebit, in magistrala ex
punere la plenara Consiliului 
National al Oamenilor Muncii, 
regăsim înalta rigoare știin
țifică și spiritul realist în 
fundamentarea obiectivelor dez
voltării economico-soclaie a ță
rii. dinamica revoluționară im
primată direcțiilor de acțiune, 
caracterul ferm al soluțiilor 
preconizate pentru realizarea 
programului de dezvoltare echi
librată a fiecărei ramuri și_ a 
economiei in ansamblul său. 
elemente definitorii ale gindirii 
clarvăzătoare, cutezătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
care asigură uriașa forță de 
mobilizare și succesul înfăptui
rii in practică a politicii parti
dului nostru.

Reflectînd aceste necesități, 
prevederile pianului pe anul 
1987 in metalurgie prezintă 
creșteri importante, cum sint : 
15,8 la sută la valoarea produc- 
ției-marfă. 33 la sută la pro
ducția netă, iar la producția fi
zică cu aproape 15 la sută Ia 
cocs. 13 la sută la oțel. 21 la 
sută la țevi din oțel, aproape 
40 la sută la tablă și benzi la
minate la rece.

în scopul valorificării supe
rioare a metalului, reducerii 
importului și sporirii eficientei 
valutare a produselor metalur
gice. vom realiza in amil viitor 
noi sortimente de laminate la 
rece pentru industria chimică, 
energetică și nucleară, țevi de 
conducte cu diametre mari, la
minate din aluminiu pentru 
aeronautică, feroaliaje speciale, 
produse refractare pentru tem
peraturi ridicate. ceea ce va 
contribui la realizarea unui 
grad de înnoire a producției cu 
peste 14 la sută.

Programul de dezvoltare a 
producției metalurgice — a 
spus in continuare vorbitorul — 
se va realiza in principal pe 
capacitățile de care dispunem, 
la care se vor adăuga instalații
le care compun primul flux in
tegrat la Combinatul siderur
gic Călărași, noua unitate de 
țevi trase pentru rulmenți de la 
Slatina și un număr mare de 
dezvoltări și modernizări ale 
instalațiilor, care asigură diver
sificarea producției, in special 
in domeniul țevilor inoxidabile, 
petroliere și al produselor re
fractare.

Realizarea acestor sarcini 
complexe și de mare amploare 
are o puternică bază în progra
mele privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea proce
selor tehnologice, elaborate in 
acest an din indicația dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Sub în
drumarea permanentă și prin 
aplicarea soluțiilor deosebite 
primite pe tot parcursul acțiu
nii din partea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. pentru care ii adu
cem omagiul nostru fierbinte, și 
recunoștința deplină. aceste

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ELENA PUGNA

Mull stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimate tovarășe. 
Stimați tovarăși,

Permiteți-mi să apreciez că 
actuala plenară a Comitetului 
Central, prin importanța deose
bită a problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. prin hotăririle 
care urmează să le adopte, se 
înscrie ca un moment de sea
mă în viata politică a tării. în 
canalizarea eforturilor întregu
lui popor ca. strîns unit in jurul

In județul Prahova vor cu
noaște o puternică dezvoltare 
ramurile de virf. prin moderni
zarea și diversificarea produc
ției in toate sectoarele si, îndeo
sebi. in industriile constructoare 
de mașini, chimică, petrochimi
că. metalurgică — ramuri de 
bază- in economia județului, ca 
urmare a introducerii de noi 
tehnologii, a perfecționării or
ganizării și modernizării pro
ceselor de producție. Vor spori 
substanțial nivelul tehnic si ca
litativ. competitivitatea produ
selor. vor fi reduse consumurile 
și cheltuielile de producție. în 
acest context, în 1987 producția- 
marfă industrială a județului va 
marca o creștere de peste 12 ’a 
sută, iar productivitatea muncii 
cu aproape 12 la sută. Sarcini 
importante ne revin în conti
nuare în realizarea producției 
de export, a programului de in
vestiții. care va fi cu precădere 
orientat spre modernizarea în
treprinderilor. creșterea gradu
lui de integrare si specializare, 
capabile să sporească contribu
ția județului la dezvoltarea sus
ținută a bazei de materii prime 
și energetice a tării, a valorifi
cării superioare a resurselor.

programe au astăzi o bază con
cretă de realizare efectivă, 
creind posibilități largi de creș
tere a eficientei economice in 
anul 1987 și în anii următori în 
fiecare din unitățile noastre.

Planul pe anul 1987 prevede 
creșterea cu circa 17 la sută a 
productivității muncii, reduce
rea cu 35 lei a cheltuielilor to
tale și 29 lei a cheltuielilor ma
teriale la mia de lei producție- 
marfă, care se vor materializa 
prin valorificarea mai bună a 
metalului, reducerea consumuri
lor și raționalizarea severă a 
utilizării resurselor energetice, 
pe această bază asigurîndu-se 
realizarea unui volum de bene
ficii cu peste 60 la sută mai 
mare față de acest an.

în vederea îndeplinirii aces
tor prevederi, vom acționa în 
toate întreprinderile și centra
lele pentru promovarea mai ra
pidă a mecanizării și automati
zării producției, pentru perfec
tionarea profesională a cadre
lor. pentru traducerea neabătu
tă în viață a hotăririi plenarei 
Comitetului Central din iunie 
privind perfecționarea sistemu
lui de finanțare și creditare a 
activității economice și a nor
mativelor economico-financiare, 
pentru aplicarea cu mai multă 
fermitate a acordului global, 
întărind în acest scop autocon- 
ducerea și autogestiunea în fie
care din unitățile noastre.

Planul pe 1987 a fost dezbătut 
cu exigență în adunările gene
rale ale oamenilor muncii din 
luna noiembrie, care au analizat 
in spirit critic și autocritic 
cauzele neajunsurilor și lipsu
rilor proprii in realizarea unor 
produse. Vom lua măsurile ce 
se impun, așa cum ne-ați indi
cat, pentru exploatarea cores
punzătoare a instalațiilor, asi
gurarea ritmică și la timp a 
bazei de materii prime și mate
riale. gospodărirea judicioasă a 
resurselor.

După ce a arătat că pe baza 
indicațiilor conducerii partidu
lui a fost întocmit un program 
complex pentru introducerea in 
reparații a utilajelor și îmbună
tățirea lor cu acest prilej, in ve
derea creșterii capacităților de 
producție și a fiabilității in ex
ploatare, vorbitorul a spus: Vă 
raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că instala
țiile reparate se comportă bine 
și realizează in exploatare in
dici ridicați de eficiență. Sintem 
hotărî ți să ducem pină la capăt 
și in timp cit se poate de scurt 
acțiunile începute, să respec
tăm cu strictețe sarcinile pe 
care ni le-ați dat de a realiza 
la timp și de calitate reparațiile 
programate.

In continuare, după ce a ară
tat că deficiențe importante am 
existat și in activitatea de in
vestiții, că nu in toate unitățile 
au fost înlăturate fenomenele 
de indisciplină in producție și 
in respectarea tehnologiilor, că 
prevederile noilor reglementări 
privind retribuția în acord glo
bal și in acord direct nu au fost 
aplicate in toate cazurile in spi
ritul legii și cu fermitatea nece
sară. vorbitorul a spus : Pentru 
eliminarea acestor neajunsuri și 
îndeplinirea sarcinilor deosebite 
ce revin industriei meta
lurgice in anul viitor, vă 
raportez, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că am sta
bilit in fiecare centrală și între
prindere măsuri concrete care 
să asigure crearea din timp a 
condițiilor tehnice și organiza
torice pentru înfăptuirea planu
lui pe anul 1987.

Ne angajăm în fața dum
neavoastră. mult stimate to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu — a spus în 
încheiere vorbitorul ' — să ac
ționăm cu toată hotărîrea pen
tru a ridica activitatea fiecărei 
unități, capacitatea de acțiune 
a fiecărui organ de conducere 
colectivă, începind cu consiliul 
de conducere al ministerului, la 
cotele înalte ale angajării to
tale, comuniste, pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne revin din programul de dez
voltare economico-socială a tă
rii pe anul 1987.

partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, să acționeze cu spirit 
revoluționar pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ti re
vin in primul an al actualului 
cincinal și pregătirea condițiilor 
necesare realizării corespun
zătoare a planului pe 1987.

Exemplul dumneavoastră de 
muncă și viață, răspunderea și 
dăruirea cu care acționați pen
tru ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres si civilizație 
se regăsesc in promovarea unui 
stil de muncă dinamic si efi

cient. bazat pe cunoașterea ex
perienței și a noilor realități ce 
apar în societatea noastră. Vi
zitele de lucru pe care le efec
tuați in județele țării, dialogul 
nemijlocit cu toate categoriile 
de oameni ai muncii au făcut ca 
locul dumneavoastră de muncă 
să fie întreaga țară, pretutin
deni unde se hotărăsc și se rea
lizează mărețele obiective aie 
noii etape de edificare multila
terală a României socialiste.

Gindurile noastre de vie re
cunoștință și adine respect se 
îndreaptă, totodată, spre mult 
stimata tovarășă academician, 
doctor inginer Elena Ceaușescu; 
eminent om politic și ilustru 
savant, a cărei prodigioasă ac
tivitate determină amplificarea 
continuă a contribuției științei, 
învățămintului și culturii la 
înfăptuirea grandioaselor obiec
tive ale dezvoltării economico- 
sociale a tării, la promovarea 
păcii și colaborării între po
poare.
.Urmind neabătut îndemnurile 

dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pe 
linia întăririi rolului conducă
tor al partidului, biroul Comi
tetului județean de partid Arad 
acordă o atențțe sporită îmbu
nătățirii stilului' și metodelor 
sale de muncă. Acționînd în 
spiritul orientărilor dumnea
voastră. sub conducerea birou
lui comitetului județean de 
partid s-au efectuat analize te
meinice în cadrul organizațiilor 
de partid și organelor de con
ducere colectivă din întreprin
deri și au fost stabilite modali
tăți concrete de acțiune pentru 
realizarea producției fizice, în 
structura sortimentală prevăzu
tă, a fondului de marfă pentru 
export la un nivel calitativ su
perior. t

După ce a relevat unele re
zultate obținute pe primele 11 
luni ale acestui an, vorbitoarea 
a spus : Deși marea majorita
te a unităților și-au realizat și 
depășit sarcinile la producția 
industrială, rezultatele înregis
trate nu sint de natură să ne 
mulțumească, nu reflectă posi
bilitățile existente, baza teh- 
nico-materială de care dispu
nem, experiența și potențialul 
creator al cadrelor. Astfel, pla
nul pe ansamblul județului nu 
a fost realizat integral, ră- 
mînind datori economiei na
ționale cu produse industriale 
de importanță deosebită.

Nici in domeniul investițiilor 
nu sintem mulțumiți de modul 
în care s-a acționat, tergiver- 
sindu-se de la un an la altul 
darea în funcțiune a unor o- 
biective din cauza insuficientei 
preocupări a unor cadre de con
ducere pentru a asigura ritmul 
stabilit montării utilajelor sau 

' necorelării livrării utilajelor 
respective cu termenele scaden
te de punere în funcțiune.

Deficiențele semnalate se da- 
toresc și faptului că în activi
tatea unor organe și organiza
ții de partid, consilii ale oame
nilor muncii, a unor cadre cu 
funcții de răspundere persistă 
încă unele neajunsuri in ce 
privește aplicarea măsurilor din 
programele de organizare și 
modernizare a producției, in fo
losirea mașinilor, utilajelor, in
stalațiilor, a forței de muncă, în 
întărirea ordinii și disciplinei 
la fiecare loc de muncă.

Trebuie să recunoaștem des
chis că și in stilul și metodele 
de muncă ale biroului comitetu
lui județean de partid s-au ma
nifestat unele neajunsuri ; deși 
s-au organizat controale, ședințe 
de secretariat sau birou la fața 
locului și au fost stabilite mă
suri concrete de îmbunătățire 
a muncii, nu s-a urmărit siste
matic finalizarea acestora, nu 
s-a desfășurat o muncă susți
nută pentru imprimarea spiritu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL HUIDU

Mult iubite fi stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Problematica supusă dezba

terii în plenara Comitetului 
Central al partidului, proiectul 
planului de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1987. ce
lelalte documente, elaborate sub 
directa îndrumare si cu contri
buția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au un 
profund caracter științific, rea
list si sînt în deplină concor
dantă cu capacitățile de produc
ție si potențialul de care dis
punem.

în cadrul sarcinilor de dez
voltare a bazei de materii pri
me energetice, un rol important 
revine în continuare si Combi
natului minier Rovinari. Rapor
tez plenarei că nu sintem mul
țumiți de felul în care am mun
cit în anul 1986. rezultatele ob
ținute în îndeplinirea planului 
la producția de cărbune nu re
flectă potențialul tehnic de care 
dispunem, fondurile cheltuite si 
ajutorul primit din partea con
ducerii de partid si de stat.

Cauzele nerealizării integrale 
a planului la producția de căr
bune si la descopertă se regă
sesc în munca noastră, a orga
nelor de conducere colectivă 
din combinat si din unităti. care 
n-au acționat cu toată răspun
derea pentru întărirea ordinii si 
disciplinei la toate locurile de 
muncă.

în unele colective s-au mani
festat superficialitate în exe
cutarea la timp si de bună ca
litate a reviziilor si reparațiilor, 
lipsă de preocupare pentru în
treținerea si exploatarea cores
punzătoare a utilajelor de mare 
capacitate din cariere, din care 
cauză au apărut frecvente în
treruperi în functionarea lor si. 
în consecință, s-au înregistrat 
indici scăzuti de utilizare in
tensivă și extensivă a acestor 
utilaje.

însuși faptul că rezultatele ob
ținute oe aceleași tipuri de uti
laje care lucrează în aceleași 
condiții tehnice diferă mult de 
la un colectiv la altul dove
dește. pe de o parte, că dispu
nem de mari rezerve nefolosite, 
iar. pe de altă parte, că solu

lui revoluționar, pentru creș
terea răspunderii și gradului 
de implicare a fiecărui cadru 
in rezolvarea importantelor pro
bleme ale prpducției.

Referindu-se în continuare la 
sarcinile ce stau in fata comi
tetului județean de partid pen
tru mobilizarea oamenilor mun
cii la indeplinirea exemplară a 
prevederilor planului pe anul 
1987, vorbitoarea a spus : Acțio
năm pentru a crea condițiile ne
cesare realizării planului pe 
anul viitor în mod ritmic, 
atit la producția fizică, cit 
și la export. încă din pri
mele zile. In fiecare unitate 
am stabilit, împreună cu or
ganele de partid și consiliile 
oamenilor muncii, măsuri con
crete tehnico-organizatorice care 
să asigure creșterea, pe any 
samblul județului, cu 9.4 la sută 
a valorii producției-marfă și cu 
9,6 la sută a productivității 
muncii față de nivelul planifi
cat pe acest an. Pentru reali
zarea acestor sarcini punem ac
cent pe înfăptuirea obiectivelor 
prevăzute în programele de or
ganizare si modernizare a pro
ceselor de producție, de ridi
care a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, de creștere 
mai acoentuată a productivității 
muncii, care să ne permită în
cadrarea în nivelurile stabilite 
prin plan. în acest sens, vă ra
portăm. mult stimate tovarășe 
secretar general, că am stabilit 
măsuri in construcția de vagoa
ne pentru extinderea la 78 la 
sută a sudurii automate si semi
automate. utilizarea roboților 
industriali la operațiile de su
dură, sablare și vopsire ; în fa
bricația de mașini-unelte am 
demarat și vom trece pe scară 
largă la introducerea unor linii 
automate cu celule flexibile și 
roboți pentru prelucrarea piese
lor prin așchiere.

Și in domeniul agriculturii am 
luat importante măsuri, in urma 
observațiilor ciitice formulate de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, la 
consfătuirea cu activul de partid 
și de stat din domeniul agri
culturii. Au fost astfel dezbătu
te în plenara cu activul jude
țean și în fiecare unitate cau
zele care au dus la rezultate sub 
posibilități la producția de griu 
și am stabilit măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea stilului 
de muncă in conducerea acestui 
sector.

Am învățat de la dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, că noua revo
luție agrară presupune ordine 
și disciplină. înaltă răspundere 
și. mai ales, a cuteza spre pro
ducții înalte, sigure și stabile. 
Vă raportăm că procedînd în 
acest mod. repartizind forțele 
comitetului județean de partid 
în unități, urmărind si contro- 
lind permanent cum se înfăp
tuiesc măsurile stabilite, ara 
reușit ca în campania de toam
nă să ne încadrăm, cu principa
lele lucrări, în perioadele opti
me și să punem baze trainice 
producțiilor anului viitor.

Cu deplină recunoștință față 
de grija deosebită ce care o 
purtați destinelor patriei și po
porului nostru, avînd la bază 
orientări și direcții clare de ac
țiune. vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar general, că 
vom milita permanent pentru 
perfecționarea stilului si meto
delor de muncă ale comitetului 
județean de partid, ale organe
lor și organizațiilor de partid, 
astfel incit să asigurăm înde
plinirea sarcinilor ce ne revin 
la cotele unei înalte exigențe, 
cu fermitate și spirit revoluțio
nar. ințelegind că numai astfel 
vom contribui la înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

tionarea problemelor de pro
ducție stă in puterea fiecărui 
colectiv de muncă.

Tocmai de aceea vom căuta în 
viitor să generalizăm experiența 
bună a unor colective fruntașe, 
astfel incit si cele mai slaoe să 
obțină rezultate la nivelul pri
melor. în același timp, rezulta
tele necorespunzătoare obținute 
de unele colective din cariere 
si mine sînt influențate si de 
slaba pregătire profesională a 
unor cadre de conducere, care 
nu caută să-si ridice nivelul de 
cunoștințe absolut necesare unei 
activități complexe, cum este 
aceea din carierele de extracție 
a lignitului.

Am reținut sarcinile trasate cu 
toată claritatea de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, in magistrala 
cuvintare rostită la Încheierea 
lucrărilor plenarei Consiliului 
National al Oamenilor Muncii, 
ce a acționa cu toată hotărîrea 
pentru a ridica nivelul profe
sional al întregului personal, a- 
ceastă problemă urmînd să con
stituie preocuparea noastră de 
bază în anul 1987.

Recentele adunări generale ale 
oamenilor muncii, a arătat in 
continuare vorbitorul, au anali
zat cum se îndeplinesc sarcinile 
de plan în acest an și au stabilit 
măsuri corespunzătoare^ pentru 
îmbunătățirea activității în 
viitor.

în anul 1987. Combinatul mi
nier Rovinari trebuie să produ
că si să livreze beneficiarilor 
mari cantități de lignit, să rea
lizeze un volum impresionant 
de descopertă. creșterile față de 
realizările anului 1986 urmînd 
să aibă la bază îmbunătățirea 
indicilor de folosire intensivă si 
extensivă a excavatparelor cu 
rotor.

Raportez plenarei că în acest 
an am făcut o pregătire mai 
bună a producției, lucrările din 
programele de pregătiri pentru 
iarnă fiind încheiate. Procesele 
tehnologice din cariere, opera
țiile de prelungiri și montări de 
benzi au fost aduse la zi. astfel 
incit în trimestrul I al anului 
1987 să executăm un volum cit 
mai mic de lucrări, iar repara
țiile la excavatoarele cu rotor, 
transportoare și mașini de hal- 
dat s-au desfășurat conform 
graficelor aprobate.

Am acordat, de asemenea, e- 
tenție îmbunătățirii activității

de asecare si evacuare a apelor, 
asigurind condiții bune de lucru 
la toate fronturile de excavare. 
Și în anul 1987 vom continua 
activitatea de îmbunătățire a 
tehnologiilor de lucru din carie
re, prin extinderea metodei de 
haldare directă. în acest sens, 
vom pune în funcțiune prima 
mașină de haldat cu braț lung 
de fabricație românească si vom 
începe lucrările de montai la 
incă două mașini de haldat cu 
braț lung. t

în vederea înfăptuirii pro
gramelor de investiții, vom in
tensifica montajul și vom asi
gura condiții pentru intrarea in 
producție a primelor linii teh
nologice de excavare. transport 
și haldare în carierele Urdari, 
Pinoasa, Timișeni și Ruget. Con
comitent cu intrarea in func-» 
țiune a unor utilaje, vom acțio
na pentru sporirea capacităților 
de reparații și asigurarea piese
lor de schimb necesare pentru 
folosirea mai bună a capacități
lor existente.

Vom desfășura o activitate 
preventivă mai eficientă, prin 
intensificarea controalelor .și 
întărirea asistentei tehnice In 
schimburile II și III, întronarea 
unei discipline mai ferme în 
executarea reviziilor și repara
țiilor. asigurarea, cu sprijinul 
ministerelor furnizoare, a dispo
zitivelor de siguranță și a altor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
AUREL SANDU

Mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Actuala plenară a Comitetu
lui Central dezbate probleme de 
importanță deosebită pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
României, reliefînd încă o dată 
preocuparea statornică a parti
dului nostru, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru bi
nele și prosperitatea poporului.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1987, 
parte integrantă a amplului pro
gram de dezvoltare în cincina
lul 1986—1990. reliefează con
cepția originală, profund știin
țifică, realist fundamentată 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
modernizarea Întregii activități 
economico-sociale în condițiile 
noii etape a revoluției științi- 
fico-tehnice pe care o par
curgem.

Indicatorii și sarcinile prevă
zute pentru anul 1987 au la bază 
profunda analiză a fenomenelor 
economico-sociale din societatea 
noastră în actuala etapă și re
liefează impactul exercitat de 
știința șl tehnica avansată asu
pra vieții economice.

Sub îndrumarea și cu contri
buția directă a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, distins om po
litic șl savant de recunoaștere 
mondială, științei și tehnicii 
românești ii revin sarcini deo
sebite in asigurarea îndeplinirii 
prevederilor planului pe anul 
1987 și întregul cincinal.

Pentru noi, cercetătorii din 
Institutul central pentru indus
tria electrotehnică, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al 
produselor din această ramură 
de virf a industriei, automati
zarea, electronizarea și roboti
zarea proceselor industriale con
stituie principalele coordonate 
asupra cărora ne concentrăm 
eforturile. Vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că am realizat 
sarcinile de plan pe anul 1986 
și preliminăm o depășire cu 8 
la sută pină la încheierea anu
lui la producția industrială rea
lizată de unitățile de cercetare. 
Totodată, pregătim temeinic în
deplinirea exemplară, ritmică, a 
sarcinilor pe anul 1987. încă din 
primele luni ale. anului.

In anul care se încheie ne-am 
concentrat eforturile pentru 
realizarea cu prioritate a sarci
nilor din programele speciale ir^ 
care institutul este implicat, 
cum sint : programul de ridi
care a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, programul 
de creștere mai accentuată a 
productivității muncii, precum 
și a celor de automatizare, elec- 
tronizare, robotizare și ciber- 
netizare. de realizare a siste
melor de prelucrare prin așchie
re. programul nuclear, aviație, 
programul de geologie-geofizică.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU BRENCIU

Mult iubite și stimate 
„tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Laolaltă cu întregul popor, 
strîns uniți in jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitor al României contempora
ne. ilustru apărător al cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale. comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Olt acțio
nează cu nestrămutată dăruire 
patriotică și hotărire revoluțio
nară pentru îndeplinirea cu 
succes a prevederilor de plan 
pe anul 1986 și pregătirea te
meinică a producției anului 
viitor.

De Ia această înaltă tribună, 
doresc să exprim din adîncul 
inimii unanima si deplina ade
ziune a făurarilor de bunuri
materiale si spirituale de pe 
plaiurile Oltului la politica in
ternă și externă a partidului si 
statului nostru, cele mai alese

recunoștință și 
de neobosita 

care dumnea- 
iubite și sti- 

secretar general

sentimente de 
prețuire fată 
activitate pe 
voastră, mult 
mate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. o desfășu- 
rati în fruntea partidului si a 
tării pentru ridicarea României 

instalații de diagnosticare teh
nică in scopul preintimpinăril 
unor defecțiuni și avarii.

Adresez în această direcție 
rugămintea ca Ministerul In
dustriei de Utilaj Greu și Minis
terul Industriei Electrotehnice 
să ne sprijine mai mult în re
zolvarea acestor probleme, care 
de altfel sînt cuprinse în pro
gramele noastre oomune. Am 
certa convingere că cele două 
ministere au capacitate și po
tențial tehnic să rezolve aceste 
probleme.

Declarîndu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbate
rii. vă rog să-mi per
miteți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să exprim 
și cu acest prilej, în numele oa
menilor muncii de lâ Combina
tul minier Rovinari. întreaga 
noastră recunoștință pentru 
sprijinul permanent oe-1 aoor- 
dați dezvoltării producției de 
cărbune și să vă asigur că. ur
mind întocmai indicațiile dum
neavoastră. vom acționa cu toa
tă hotărirea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1987, 
astfel ineît să contribuim in
tr-o șl mai mare măsură la dez
voltarea bazei energetice a tării, 
la înfăptuirea cu succes a hotă- 
ririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Prin soluțiile noi adoptate 
ne-am adus contribuția la si
tuarea produselor românești la 
un nivel ridicat de competitivi
tate. la mai buna organizare 
tehnologică a fluxurilor de fa
bricație pe principii moderne 
de inaltă productivitate si efi
ciență.

Conștienți de rolul hotărîtor 
al progresului tehnic în reali
zarea prevederilor planului pe 
anul 1987 și următorii ani ai 
cincinalului. In dezvoltarea in
tensivă a industriei, unitățile 
de cercetare științifică si ingi
nerie tehnologică din institutul 
nostru sint angajate cu toate 
forțele la realizarea integrală si 
la termen a obiectivelor ce le 
revin, acționînd cu fermitate 
pentru ridicarea nivelului cali
tativ al produselor, creșterea 
substanțială a productivității 
muncii și reducerea consumuri
lor materiale și a cheltuielilor 
de fabricație, valorificarea su
perioară a materiilor și ener
giilor înglobate în produse, a- 
tragerea în mai mare măsură 
în procesul productiv a materia
lelor recuperabile și a pieselor 
recondiționate.

Deși am obținut rezultate 
bune în activitatea desfășura
tă. a arătat în continuare vor
bitorul. sintem constienti că a- 
ceasta nu reprezintă potențialul 
deplin al cercetătorilor și pro- 
iectanților din institutul nostru. 
Am adoptat o serie de măsuri 
menite să asigure In perioada 
următoare o corelare mai bună 
a obiectivelor de cercetare ști
ințifică si inginerie tehnologică, 
a activității tuturor unităților 
componente din institut, precum 
și a etapelor și termenelor de 
realizare a temelor propuse, ast
fel incit să asigurăm asimilarea 
mai rapidă In fabricație de noi 
produse, modernizarea și adap
tarea utilajelor și tehnologiilor 
existente la cerințele exigente
lor actuale ale producției, con
tribuind în felul acesta la creș
terea eficienței activităților 
productive.

Așa cum ați subliniat de 
nenumărate ori dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, introducerea 
progresului tehnic nu se poate 
realiza prin acțiuni singulare, 
ci numai prin acțiuni comuna 
ale institutelor de cercetare ști
ințifică și întreprinderilor in
dustriale. Oamenii muncii din 
institutul nostru vă asigură că 
vor acționa cu spirit revoluțio
nar. că sînt hotăriți să-si spo
rească contribuția la realizarea 
sarcinilor ce revin industriei 
electrotehnice, electronice, ma- 
șinilor-unelte și mecanicii fine, 
prin planul unic de dezvoltare 
pe anul 1987.

în spiritul adeziunii totale a 
oamenilor muncii din tara noas
tră de a apăra pacea, am spus 
și noi. alături de întregul po
por, un DA hotărtt pentru re
ducerea cu 5 la sută a cheltuie
lilor și efectivelor milita
re. măsură inițiată de dum
neavoastră. mult iubite si 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. si care 
situează România în fruntea ță
rilor care luptă activ și concret 
pentru pace.

Mă declar de acord cu mate
rialele supuse dezbaterii ple
narei.

oe noi trepte de progres si ci
vilizație. pentru afirmarea sa 
liberă si independentă.

Totodată, ne exprimăm 
profundul respect si adinca 
gratitudine față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminentă per
sonalitate politică si strălucit 
om de stiintă de largă repu
tație internațională, care-si a- 
duce o excepțională contribuție 
la elaborarea Si înfăptuirea po
liticii de dezvoltare continuă a 
patriei, la triumful cauzei no
bile a științei puse în slujba 
progresului si prosperității po
poarelor.

Ne aflăm si acum sub puter
nica impresie a înaltei cinstiri 
acordate de conducerea parti
dului si statului organizației 
noastre județene de partid prin 
decernarea înaltului titlu de 
..Erou al Noii Revoluții Agrare", 
Oltul fiind primul județ al țării 
care a primit această distincție 
de mare prestigiu.

Actionind susținut pentru 
transpunerea in viată a hotări- 
rilor Congresului al XIII-lea. a 
valoroaselor dumneavoastră in
dicații, orientări și îndemnuri, 
lucrătorii ogoarelor Oltului, sub 
directa îndrumare și condu
cere a organelor și organi
zațiilor de partid, au reușit în 
acest an să obțină rezultate 
bune si foarte bune la cultu
rile cerealiere. în celelalte sec

toare ale agriculturii. înfăp
tuind astfel, prin nivelurile de 
producție atinse, obiectivele 
noii revoluții agrare.

După ce s-a referit la pro
ducțiile medii la hectar obținute 
la nivelul județului, vorbitorul 
a arătat : Vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că noi, cei ce 
muncim și trăim în Scornicești, 
organizîndu-ne mai bine munca, 
acționînd in spirit revoluționar, 
așa cum dumneavoastră ne-ați 
indicat, am reușit să realizăm 
in acest an, pe întreg consiliul 
unic agroindustrial de stat și 
cooperatist, o producție medie 
de 23 661 kg porumb ștîuleți la 
hectar, unele unități depășind 
această producție, printre care 
cooperativa agricolă de produc
ție Scornicești, distinsă, de alt
fel, cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", care a 
realizat o producție de 27 450 
kg porumb știuleți la hectar.

In zootehnie, ne-am preocu
pat permanent pentru creșterea 
și îngrijirea corespunzătoare a 
animalelor, o atenție deosebită 
acordînd realizării efectivelor, a 
producțiilor de lapte, de carne, 
la care, de asemenea, se con
semnează importante depășiri de 
plan.

Și oamenii muncii din tînăra 
industrie a Scorniceștiului au 
obținut prin iscusință și hărni
cie succese de seamă, astfel în 
realizările suplimentare de 440 
milioane Iei obținute in județul 
Olt în ampla întrecere socialistă 
la nivel național, întreprinderile 
din Scornicești înscriu o pro- 
ducție-marfă industrială peste 
plan de 25 milioane lei.

Sînt toate acestea preocupări, 
acțiuni. împliniri prin care se 
materializează valoroasele in
dicații pe care le-am primit din 
partea dumneavoastră, mult iu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN ION

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată șt distinsă 
tovarășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Desfășurîndu-și lucrările în 

atmosfera de puternică emu
lație generată de referendumul 
de la 23 noiembrie, o nouă șl 
puternică expresie a profundu
lui democratism al orinduirii 
noastre, a dorinței de pace a 
poporului nostru, plenara Co
mitetului Central al partidului 
dezbate documente de însemnă
tate deosebită pentru înfăptui
rea istoricelor hotăriri adoptate 
de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru continuarea dezvoltării 
pe un plan superior a societă
ții socialiste în patria noastră.

Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc și acest prilej pentru a 
da glas sentimentelor de ne
mărginită dragoste, profundă re
cunoștință și inaltă prețuire pe 
care toți oamenii muncii din 
județul Brăila, asemenea Între
gului nostru popor, le nutresc 
față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele erou 
al neamului și al păcii, ctitor 
de epocă nouă, înflăcărat luptă
tor pentru progres și colabora
re in lume, pentru vasta acti
vitate revoluționară pe care cu 
exemplară dăruire patriotică o 
desfășurați în fruntea partidului 
și statului, pentru contribuția 
inestimabilă la continua dez
voltare a patriei, pentru grija 
deosebită și sprijinul acordat a- 
griculturii, înfăptuirii noii revo
luții agrare.

Am studiat cu atenție docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei Comitetului Central și mă 
declar intru totul de acord cu 
orientările și direcțiile de ac
țiune pe care le cuprind, ele 
reflectînd preocuparea perma
nentă și nemijlocită a dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru fun
damentarea lor științifică, în 
deplină concordanță cu poten
țialul material și uman de care 
dispune societatea noastră.

Cu neasemuită bucurie apre
ciem că proiectele de plan su
puse dezbaterii și aprobării 
plenarei cuprind prevederi im
portante și pentru județul Brăi
la. Valoarea producției-marfă 
industrială va crește cu 15,8 la 
sută față de 1986, productivi
tatea muncii cu peste 7 la sută, 
însemnate sporuri fiind pre
văzute la producția destinată 
exportului și la investiții. In a- 
gri cui tură urmează să obținem 
producții sporite de cereale, 
plante tehnice, legume de cîmp, 
carne, lapte și altele.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
raportez, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei au obținut o 
producție totală în acest an de 
peste 270 de mii de tone de ce

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU CZEGE

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Prin problematica supusă 
dezbaterii, față de care îmi ex
prim deplinul acord, plenara 
noastră se înscrie ca un mo
ment de referință în viața so- 
cial-politică a țării, evidențiind 
preocuparea dumneavoastră 
statornică, mult stimate to
varășe secretar general, pentru 
stabilirea într-o concepție pro
fund științifică a obiectivelor 
calitativ superioare ale dezvol
tării economico-sociale a pa
triei.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
dau glas sentimentelor de stimă 
și dragoste fierbinte fie care 
cooperatorii de la Salonta, toți 
oamenii muncii din agricultura 
județului Bihor le nutresc față 
de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, ori 
de cite ori v-ați aflat in mijlo
cul nostru, al oamenilor muncii 
de pe plaiurile Scorniceștiului.

Vă adresăm și cu acest prilej 
mulțumirile noastre cele mai 
fierbinți pentru tot ce ați făcut 
și faceți în vederea înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui, pentru dezvoltarea inten
sivă a întregii economii națio
nale, peptru înflorirea perpetuă 
a țării, a satului românesc spre 
binele și fericirea întregului 
nostru popor.

In continuare, vorbitorul a 
arătat:. Sintem pe deplin con- 
știenți că rezultatele muncii 
noastre puteau fi și mai bune 
dacă se eliminau din vreme 
unele neajunsuri și deficiențe, 
dacă peste tot se manifesta cu 
pregnanță același spirit de or
dine și de disciplină.

Așa cum prevăd obiectivele 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială pe 
anul 1987. avem de îndeplinit 
sarcini și mai mari. Angaja
mentul nostru ferm este acela 
de a face tot ceea ce depinde 
de noi, de a acționa necontenit 
pentru sporirea producțiilor a- 
gricole, pentru ca județul Olt 
să se mențină prin rezultate de 
prestigiu în fruntea județelor 
țării.

O dată cu acest angajament 
solemn, lngăduiți-ne, mult Iubi
te și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, să 
vă adresăm acum, in apropierea 
zilei Republicii și tn pragul 
Anului nou urările noastre de 
multă sănătate și fericire, de 
ani mulți și luminoși, spre con
tinua prosperitate a României 
noastre socialiste.

reale, iar In sectorul creșterii 
animalelor ne-am îndeplinit și 
depășit obligațiile la fondul de 
stat.
. Rezultatele obținute pe an
samblu in acest an în Insula 
Mare a Brăilei și îndeosebi la 
porumb, floarea-soarelui și soia 
sînt însă slabe, cu mult sub po
sibilitățile de care dispunem.

Deși pe multe din suprafețele 
cultivate am obținut producții 
superioare, la griu si orz Intre 
7 000 și 8 000 de kg la hectar, 
la porumb de aproape 14 tone 
la hectar, sintem conștienți că 
nu ne-am mobilizat suficient, 
că nu am organizat judicios toa
te forțele pentru efectuarea la 
timp și de calitate a lucrărilor 
cerute de tehnologii, că nu am 
executat o rotație corespunză
toare a culturilor. In același 
timp, nu am reușit să folosim 
la capacitate si permanent sis
temele de irigații și să adaptăm 
tehnologiile de lucru în produc
ția vegetală la condițiile mai 
grele din acest an. să creștem 
spiritul de răspundere al tutu
ror specialiștilor în realizarea 
exemplară a sarcinilor, să in
troducem mai multă ordine si 
disciplină la toate locurile de 
muncă. Toate aceste neajunsuri 
au fost temeinic analizate de 
colectivul nostru de muncă, pri
lej cu care s-au stabilit măsuri 
de Îmbunătățire a întregii acti
vități. Desprinzind învățăminte 
din lipsurile manifestate, împăr
tășind din experiența județului 
Olt și a celorlalte unităti agri
cole fruntașe din țară, am ac
ționat și acționăm pentru pre
gătirea corespunzătoare a pro
ducției anului viitor.

Executarea la timp a lucră
rilor agricole din campania de 
toamnă ne-a creat posibilitatea 
să stringem in întregime pro
ducția secundară, ca resurse de 
furaje, asigurind nevoile proprii 
și o cantitate suplimentară de 
peste o sută de mii de tone fu
raje însilozate și 50 de mii de 
tone grosiere pentru unele ju
dețe cu deficit de furaje și. de 
asemenea, să finalizăm arăturile 
adinei de toamnă. Acționăm in 
continuare pentru realizarea lu
crărilor de fertilizare cu îngră
șăminte organice și chimice, cu
rățirea rețelei de desecări și 
irigații, precum și pentru- repa
rarea utilajelor ce vor lucra în 
campania de primăvară.

Acum, in prag de An nou. 
vă rog să-mi îngăduiți ca. in 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Insula 
Mare a Brăilei, să vă adresez din 
adincul inimii, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate toyarăse 
secretar general, mult stimatei 
și prețuitei tovarășe Elena 
Ceaușescu, cele mai respectuoa
se urări de fericire, viață înde
lungată si putere de muncă 
pentru a ne conduce pe mai 
departe cu aceeași înțelepciune 
și patos revoluționar partidul si 
tara, pentru triumful socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul României.

față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția 
determinantă pe care o aduceți 
la elaborarea și traducerea in 
fapte a programelor de dezvol
tare multilaterală a țării.

Pe deplin conștienți de realis
mul și importanța mărețului 
program al noii revoluții agrare, 
fundamentat de istoricele docu
mente ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, oamenii mun
cii de pe ogoarele bihorene au 
acționat cu întreaga răspundere 
și dăruire pentru organizarea 
superioară a muncii, obținind 
recolte superioare anilor tre- 
cuți, sporind, pe această bază, 
și contribuția la fondul de stat.

Pentru a da răspuns concret 
chemării dumneavoastră ca și 
Bihorul să se numere între ju
dețele care să realizeze in 1987 
producții record, demne de înal
tul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare". în județul nostru 
au fost elaborate programe spe
ciale Pe unităti și culturi, larg
(Continuare în pag. a Vl-a)
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dezbătute în această perioadă 
cu întreg activul din agricul
tură. Avem ferma convingere 
că tot ceea ce am realizat și la 
C.A.P. Salonta constituie rodul 
politicii înțelepte a partidului 
nostru privind modernizarea 
agriculturii, al grijii deosebite 
pe care dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o acordați 
acestui sector de bază al eco
nomiei naționale.

Este pentru noi o mîndrie — 
a arătat in continuare vorbi
torul — să vă putem raporta că. 
prin aplicarea unor tehnologii 
moderne și asigurarea unui a- 
grofond intensiv, în acest prim 
an al actualului cincinal am 
reușit să obținem, în medie la 
hectar. 8 073 kg. grîu și 22103 
kg porumb, iar in, zootehnie 
estimăm să realizăm 4 200 litri 
lapte pe vacă furajată, 11 kg li
nă pe oaie și 265 ouă de la o 
găină. Realizarea unor aseme
nea producții ne-a permis să li
vrăm la fondul de stat și fabri
cilor de nutrețuri combinate 
peste 30 000 tone cereale, pre
cum și produse animaliere în 
valoare de peste 80 milioane lei.

înfăptuind prețioasele in
dicații pe care ni le-ați 
dat, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
vizitelor de lucru cu care ați 
onorat unitatea noastră, am 
aplicat și aplicăm cu consec
ventă în practică noul meca
nism economico-financiar. prin
cipiile autoconducerii și auto- 
gestiunii, fapt ce a permis să 
acoperim din fonduri proprii 
toate cheltuielile anuale de pro
ducție, precum și cele legate de 
retribuirea muncii. Alocînd a- 
nual peste 32 la sută pentru 
fondul de dezvoltare, coopera
tiva noastră a devenit o unitate 
puternică, cu activitate com
plexă, in care zootehnia de
ține o pondere de peste 61 la 
sută. Drept urmare a acestor 
eforturi, valoarea proprietății 
obștești se ridică astăzi la peste 
300 milioane lei. iar beneficiile

CUVlNTUL tovarășului 
ILIE MATEI

Mult Iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Actuala plenară a Comitetu

lui Central al partidului își 
desfășoară lucrările intr-un 
context politic cu ample semni
ficații. marcat de vibranta și 
unanima adeziune a întregului 
popor la istorica dumneavoas
tră inițiativă, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca țara noastră să-și reducă 
armamentele, efectivele și chel
tuielile militare, dînd astfel un 
nou și strălucit exemplu în 
lupta pentru dezarmare și 
salvgardarea bunului cel mai 
de preț al omenirii — pacea, 
însăși viața.

Proiectele planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială. planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și gospo
dăririi apelor, precum și proiec
tele planului financiar centrali
zat al economiei naționale și 
bugetului de stat pe anul 1987 
poartă decisiv pecetea gîndirii 
științifice, mereu novatoare, de 
profund realism și cutezanță 
revoluționară a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, reflectînd întru totul 
liniile strategice directoare 
adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Declarîndu-mi deplinul acord 
fată de conținutul și prevede
rile acestor documente, a ară
tat vorbitorul, țin să evidențiez 
că județul Timiș dispune de 
toate condițiile necesare pen
tru a-și realiza sarcinile în pro
fil teritorial pe anul viitor.

Raportez plenarei că datorită 
sprijinului acordat de conduce
rea partidului, industria județu
lui Timiș a îndeplinit prevede
rile la principalii indicatori de 
plan pe 11 luni ale anului 1986.

Potrivit indicațiilor date de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, acționăm pentru va
lorificarea mai bună a poten
țialului și rezervelor proprii fie
cărui colectiv, precum și pentru 
implicarea mai puternică a cer
cetării științifice și ingineriei 
tehnologice în problematica ma
joră a exportului, a producti
vității muncii și eficientei eco
nomice.

Sub directa îndrumare a to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. cu spri
jinul Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, am 
organizat colective cuprinzînd 
cadre și specialiști din produc
ție. cercetare și învățămînt pen
tru coordonarea unitară a mă
surilor de înnoire și moderniza
re, care au asigurat aplicarea 
unui număr însemnat de teme 
și soluții tehnice noi. Au fost 
introduse în fabricație utilaje, 
mașini si instalații noi. linii fle
xibile robotizate și manipu
latoare pentru industriile meta
lurgică, constructoare de mașini 
și electrotehnică, noi tipuri de 
automacarale, motoare, aparate 
electrice și electronice cu per
formanțe tehnice superioare, o 
gamă largă de materiale și bu
nuri de consum pentru piața 
internă și export.

Evidențiind o serie de rezul
tate obținute în domeniul creș
terii eficientei economice, vor
bitorul a spus în continuare : 
Potrivit comandamentelor for
mulate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. am întreprins ample măsuri 
în fiecare unitate economică 
pentru gospodărirea cu maximă 
răspundere a energiei electrice, 
pentru optimizarea schimburilor 
și folosirea eficientă a capacită
ților. instalațiilor și mașinilor 
din dotare, astfel incit să înre
gistrăm în luna decembrie, cînd 
avem sarcini superioare, consu
muri cu 7—10 la sută mai mici 
decît în lunile octombrie și no
iembrie din anul acesta.

In lumina exigențelor subli
niate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. trebuie să arătăm deschis 
că In industria județului Timiș 

realizate In acest an depășesc 
21 milioane lei.

Sintem conștientl că dispu
nem încă de rezerve nevalori
ficate. Viața și experiența 
ne-au Învățat că recoltele mari 
se obțin intr-un sol fertil. In 
acest context aplicăm îngrășă
minte organice pe suprafețe tot 
mai mari. Ne revine datoria să 
folosim mai bine fondul funciar, 
să exploatăm la capacitatea 
maximă zestrea tehnică de care 
dispunem, dar cea mai mare re
sursă pentru noi o constituie 
folosirea eficientă a capacității 
creatoare a cooperatorilor.

Raportăm plenarei că avem 
asigurate toate condițiile mate
riale și organizatorice necesare 
realizării indicatorilor de plan 
Pe anul 1987. Toate lucrările 
agricole de toamnă au fost exe
cutate în timp optim și în con
diții de calitate superioară — 
garanție a realizării unor pro
ducții mari și în anul ce ur
mează.^ In zootehnie am realizat 
și depășit efectivele de animale 
planificate, asigurind din pro
ducție proprie furajele, cu o re
zervă de 20—25 la suta peste ni
velul necesar.

Pentru noi, acordarea Înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" este de natură 
să ne mobilizeze toate forțele, 
astfel incit in anii imediat ur
mători producțiile să înregis
treze noi creșteri însemnate. 
Angajindu-ne să lucrăm mai 
spornic, în spiritul exigențelor 
impuse de dezvoltarea unei a- 
griculturl intensive, de înalt 
randament și eficiență, ne ex
primăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulțumirea 
și recunoștința noastră pentru 
întreaga activitate ce o desfă- 
șurați in folosul progresului ne
întrerupt al societății româ
nești și vă rog, totodată, să ne 
îngăduiți ca acum, în prag de 
An nou. să vă urăm dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. ani 
mulți și fericiți. în deplină să
nătate, spre gloria partidului și 
poporului.

mai avem Încă serioase neajun
suri. Așa se explică rămînerile 
în urmă la producția fizică din 
unele întreprinderi. precum 
și insuficienta preocupare pen
tru organizarea superioară a 
producției si a muncii. re
ducerea cheltuielilor materiale, 
cerințe cărora organele de con
ducere colectivă nu le-au acor
dat peste tot o atenție priori
tară.

Conștientl de necesitatea per
fecționării activității economice, 
a înlăturării neajunsurilor și 
deficiențelor din munca organe
lor și organizațiilor de partid, 
a celor de conducere colectivă, 
asigurăm plenara Comitetului 
Central că biroul comitetului 
județean de partid va acționa cu 
hotărîre pentru îndeplinirea in
dicatorilor din planul pe 1987, 
cînd industria județului Timiș 
are de realizat sarcini deosebit 
de mobilizatoare.

Avînd in vedere aceste sar
cini complexe, am stabilit mă
suri și acționăm pentru intensi
ficarea aplicării programelor de 
organizare și modernizare, de 
ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, de di
minuare a consumurilor mate
riale și energetice, implicînd 
mai mult atît sectoarele de con
cepție din fiecare unitate, cit și 
cadrele din institutele și filia
lele de cercetare, proiectare Și 
învățămînt superior din jude
țul nostru.

în strînsă corelație cu cerin
țele revoluției tehnico-științifi- 
ce, cu imperativele actualei 
etape, desfășurăm o susținută 
muncă politică pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, astfel încît calitatea 
și performantele tehnico-func- 
ționale ale produselor, cu deo
sebire ale celor destinate expor
tului, ordinea și disciplina, 
competența și răspunderea pe 
Întregul flux de fabricație să 
constituie o problemă de conști
ință revoluționară, de înaltă 
exigență și responsabilitate 
muncitorească. Am luat măsuri 
împreună cu organele centrale 
pentru intensificarea activității 
de prospectare a pieței externe 
și ofertare de noi produse, 
completarea portofoliului de co
menzi și contracte, pentru a 
asigura încă din primele zile și 
luni ale anului viitor folosirea 
deplină a capacităților destinate 
realizării producției de export.

Totodată, în fiecare întreprin
dere acționăm pentru încadrarea 
în nivelurile de cheltuieli stabi
lite și în sarcina de creștere a 
productivității muncii, valorifi- 
cînd rezervele interne de redu
cere a normelor de consum la 
materii prime, materiale, ener
gie. trecerea personalului auxi
liar și de servire în activități 
direct productive, aplicarea fer
mă a acordului global.

Sintem hotărîți să fim mal 
exigenți, să urmărim, așa cum 
ne cereți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de muncă, 
creșterea rolului de conducător 
politic al organelor și organiza
țiilor de partid și orientarea 
muncii in direcția soluționării 
problemelor de fond ale activi
tății, pentru a face din proble
matica și indicatorii de plan o 
îndatorire politică și patriotică 
a fiecărui muncitor, a fiecărui 
specialist, a cadrelor din toate 
unitățile economice.

în domeniul agriculturii, or
ganele și organizațiile de partid, 
organele și unitățile agricole 
s-au preocupat de transpunerea 
in viată a obiectivelor noii re
voluții agrare, a sarcinilor re
ieșite din programele prioritare 
stabilite de conducerea partidu
lui pentru anul 1986 și pe în
tregul cincinal. Prin controale, 
analize si dezbateri la fata 
locului, biroul comitetului jude
țean de partid a urmărit cu 
exigentă imprimarea unei atitu
dini noi. revoluționare fată de 
soarta producțiilor agricole, 
fată de calitatea si eficienta 

muncii din fiecare unitate, ln- 
cepind cu calitatea si încadrarea 
în termen a lucrărilor pînă Ja 
organizarea campaniilor agrico
le și participarea la muncile 
timpului a întregii populații de 
la sate. Sintem însă pe deplin 
conștienți că bilanțul anului 
1986 nu este încă pe măsura 
sprijinului atît de generos și a- 
jutorului multilateral acordate 
de conducerea partidului, perso
nal de către dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, si nu 
reflectă întru totul marele po
tențial al agriculturii județului 
Timiș, cerințele noii revoluții 
agrare.

însușindu-ne pe deplin criti- 
cile îndreptățite formulate de 
conducerea partidului, trăgînd 
concluziile cuvenite din neajun
surile acestui an agricol, vă ra
portăm. mult stimate tovarășe 
secretar general, că am analizat 
cu toată răspunderea cauzele

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION UNGUR

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Obiectivele deosebite, sarci

nile și măsurile ce se dezbat în 
prezenta plenară a Comitetului 
Central al partidului vizînd 
intensificarea ritmurilor dez
voltării econom ico-soci ale ale 
României și accentuarea dimen
siunilor calitativ superioare a 
tot ceea ce ne-am propus în 
mersul nostru ferm înainte pe 
calea socialismului multilateral 
dezvoltat și a comunismului, 
pun din nou In evidență rolul 
determinant și contribuția de 
excepție pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aduceți, 
prin înțelepciunea și Cutezanța 
revoluționară ce vă caracteri
zează, la definirea treptelor 
mereu mai înalte ale progresu
lui și prosperității patriei.

Puternic mobilizate de tn- 
flăcăratele chemări ale dum
neavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, colectivele 
de oameni ai muncii mureșeni 
răspund prin fapte de muncă și 
însemnate rezultate în toate 
domeniile activității economi- 
co-sociale. întărim astfel ho- 
tărîtul DA pe care l-am spus la 
istoricul referendum, militînd 
in consens cu țara pentru în
făptuirea neabătută a întregii 
politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, pe 
care atît de strălucit o conce- 
peți și o definiți.

înțelegînd pe deplin că cea 
mai bună pregătire a activității 
de producție pentru anul 1987 o 
constituie realizarea sarcinilor 
de plan pe anul în-curs, am 
luat măsuri care ,ne-au permis 
să depășim sarcinile pe 11 luni 
la producția-marfă industrială, 
in condițiile creșterii producti
vității muncii cu aproape 11 000 
de lei pe om al muncii.

După ce s-a referit la unele 
produse realizate peste preve
derile de plan, vorbitorul a 
spus : Ca urmare a măsurilor 
întreprinse de comitetul jude
țean de partid, în toate unită
țile industriale și de construcții 
din județ au fost elaborate pro
gramele de organizare și mo
dernizare a proceselor de pro
ducție, aplicarea acestora ur- 
mînd să se materializeze pe 
ansamblul industriei județului 
într-un spor important de 
producție pe întregul cinci
nal, concomitent cu creșterea 
productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de producție, 
sporirea eficienței economioe. 
Sintem conștienți că trebuie să 
acționăm mai ferm pentru eli
minarea unor neajunsuri în ac
tivitatea noastră care au făcut 
ca rezultatele pe care le-am ob
ținut în îndeplinirea producției 
fizice planificate, a sarcinilor 
de export, a planului de inves
tiții și a unor indicatori de efi
cientă eoonomică să nu se si
tueze la nivelul prevederilor de 
plan.

Planul național de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1987 
reprezintă materializarea grăi
toare a gîndirii cutezătoare a 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general al 
partidului, a spiritului revolu
ționar și nestrămutatei încrederi 
pe care o aveți în forțele crea
toare ale poporului. Planul pre
vede realizarea de către județul 
nostru a unei producții indus
triale mult superioare celei din 
anul 1986. un accent deosebit 
punîndu-se pe modernizarea 
proceselor de producție. pe 
creșterea aportului cercetării si

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MARINA

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Elaborate cu aportul deter

minant al tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, documentele 
supuse dezbaterii prevăd și asi
gură intensificarea proceselor 
de dezvoltare intensivă a între
gii economii, pe baza punerii 
depline în valoare a tuturor re
surselor societății, dezvoltarea 
și mai puternică a forțelor de 
producție, afirmarea multilate
rală a revoluției tehnico-științi- 
fice și a noii revoluții agrare, 
realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregului po
por. întărirea independentei si 
suveranității României socialiste.

Ritmurile Înalte de creștere 
ale fiecărei ramuri în parte și 
a economiei naționale în an
samblu, măsurile și acțiunile ce 
urmează a ti întreprinse în do
meniul optimizării și moderni
zării structurilor producției se 
întemeiază pe cunoașterea te
meinică. in profunzime, a ce
rințelor și exigentelor revoluției 
societății românești, pe marile 
realizări obținute in anii socia
lismului, pe capacitatea siste
mului nostru de organizare si 
conducere socială de a face față 

care au determinat o serie de 
rezultate necorespunzătoare in 
unele consilii agroindustriale, 
unități și ferme. Am inițiat ac
țiuni politico-organizatorice și 
tehnico-economioe, menite să 
contribuie la folosirea mai judi
cioasă a fondului funciar, creș
terea fertilității tuturor tipuri
lor de sol. utilizarea cu maxi
mum de randament a întregii 
baze tehnico-materiale din do
tare. promovarea mai rapidă a 
tehnologiilor avansate, a rezul
tatelor cercetării științifice.

în încheiere, declarîndu-ml 
încă o dată acordul față de con
ținutul și prevederile docu
mentelor supuse dezbaterii, 
aduc plenarei Comitetului Cen
tral hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Timiș de a-și îndeplini 
în mod exemplar marile și mo
bilizatoarele obiective care ne 
revin pe 1987 și pe întregul 
cincinal.

proiectării în îmbunătățirea teh
nologiilor. ridicarea performan
telor tehnico-funcționale și a 
calității produselor, reducerea 
mai acoentuată a consumurilor 
specifice și ridicarea gradului 
de valorificare a materiilor pri
me și materialelor.

în continuare, referindu-se la 
activitatea din domeniul agri
culturii. vorbitorul a spus : Co
mitetul județean de partid 
a acționat în spiritul indi
cațiilor și orientărilor dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru transpunerea in viată a 
obiectivelor și sarcinilor noii re
voluții agrare. Măsurile politioe 
și organizatorice adoptate, ac
țiunile întreprinse au făcut po
sibil ca în anul 1986 să înregis
trăm producții bune la oereale 
și plante tehnice, la legume și 
fructe.

Raportăm că ne-am îndeplinit 
sarcinile de livrare la fondul de 
stat la orz și porumb boabe, iar 
la grîu am livrat cu 52 000 de 
tone mai mult decît anul trecut. 
Faptul că în numeroase unități 
agricole s-au realizat producții 
medii la hectar de peste 5 500 
kg la grîu si peste 7 000 kg la 
orz. de peste 10 tone de po
rumb știuleți și între 55 și 60 da 
tone sfeclă de zahăr dovedește 
rezervele mari care există în 
județ în obținerea unor produc
ții la nivelul condițiilor și posi
bilităților de care dispunem.

în perioada analizată au spo
rit efectivele de animale. Sîn- 
tem însă nemulțumiți de rezul
tatele obținute în domeniul pro
ducțiilor și reproducției anima
liere. Trăgînd învățămintele cu
venite din experiența anilor an
teriori. o preocupare deosebită 
pentru noi a reprezentat-o pre
gătirea corespunzătoare a stabu- 
lației ; în prezent, colective for- 
mate-din activiști-de.partid și 
de stat, specialiști din cadrul 
organelor agricole controlează si 
îndrumă îndeaproape activita
tea din toate fermele zootehnice 
ale județului.

Am acționat si acționăm cu 
toată răspunderea pentru trans
punerea în fapte a sarcinei sta
bilite de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. ca in anul 1987. anul Con
ferinței Naționale a partidului, 
să obținem producții record la 
toate culturile.

în spiritul orientărilor și 
exigentelor formulate de dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. colec
tivele noastre de muncă au 
dezbătut cu toată răspunderea 
in adunările generale ale oa
menilor muncii sarcinile ce le 
revin din proiectul Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a patriei pe 
anul 1987, stabilind măsuri con
crete pe linia perfecționării or
ganizării și conducerii produc
ției și a muncii. Dezbaterile au 
pus în evidentă necesitatea in
tensificării preocupărilor pe li
nia contractării producției in
dustriale. în acest scop, solici
tăm un sprijin mal substanțial 
din partea centralelor și minis
terelor.

Declarîndu-mă întrutotul de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii, doresc să vă asigur 
pe dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general al parti
dului, plenara Comitetului Cen
tral. că oamenii muncii din ju
dețul Mureș sînt hotărîți să-și 
aducă o contribuție cît mai 
substanțială la îndeplinirea o- 
biectivelor și sarcinilor stabilite 
pentru anul viitor, spre binele 
și înflorirea necontenită a 
scumpei noastre patrii. Româ
nia socialistă.

problemelor pe oare le ridică 
complicata conjunctură actuală 
economică mondială, se bazează 
pe atașamentul nețărmurit al 
întregului popor român față de 
cauza socialismului și comu
nismului.

Exprimîndu-mi deplinul a- 
cord cu prevederile și conținutul 
acestor documente. îngăduiți-mi 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. să 
vă adresez în numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor 
muncii din județul Constanța, 
cele mai alese sentimente de 
stimă si prețuire, omagiul pro
fundei noastre gratitudini pen
tru înțelepciunea și cutezanța 
revoluționară cu care acționați 
în elaborarea, fundamentarea si 
înfăptuirea • politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru modul magistral 
în care asigurați înaintarea li
beră și demnă a României so
cialiste pe calea progresului 
social.

Cu deosebită stimă șl alea
să considerație vă adresez, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. întreaga noastră re
cunoștință si profunde mulțu
miri pentru ajutorul pe care ni 
l-ați acordat și ni-1 acordați 
continuu, pentru contribuția 
deosebită ce o aduoeti la ela
borarea și înfăptuirea cuteză
toarelor programe ale partidu
lui și statului nostru de dezvol

tare multilaterală a patriei, pen
tru prestigioasa și rodnica acti
vitate ce o desfășurați în inte
resul dezvoltării științei și teh
nicii românești, pentru creșterea 
prestigiului ei în lume, pentru 
înflorirea întregii vieți spiritua
le a societății noastre.

în spiritul prevederilor pla
nului național unic de dezvolta
re economică și socială a tării 
în anul viitor — a spus în con
tinuare vorbitorul — județului 
Constanta îi revin sarcini mari 
și complexe, insă pe deplin rea
lizabile, la unii indicatori chiar 
cu posibilități de depășire in 
condițiile în care vom acționa 
ferm pentru asigurarea bazei 
tehnico-materiale si vom valo
rifica la maximum potențialul 
tehnic și uman de care dispu
nem.

Ca urmare a punerii în func
țiune a noi capacități de pro
ducție și modernizării celor 
existente, dar mai ales pe sea
ma sporirii productivității mun
cii, producția industrială va în
registra în 1987 o creștere de 
peste 16 la sută față de reali
zările acestui an, concomitent 
cu reducerea cheltuielilor la 
1 000 de, lei producție-marfă, di
minuarea mai accentuată a con
sumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie electrică. Ritmurile cele 
mai mari le vor cunoaște con
strucția de nave, chimia și pe
trochimia, materialele de con
strucții, industria extractivă.

în agricultură, pe seama ac
centuării factorilor intensivi, a 
folosirii raționale a fondului 
funciar, a întregii baze tehnico- 
materiale de care dispunem și, 
îndeosebi, prin lichidarea nu
meroaselor neajunsuri manifes
tate și In acest an, în conformi
tate cu prevederile planului ur
mează să obținem producții me
dii la nivelul obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Comparativ cu realizările a- 
cestui an. volumul producției 
destinate exportului se dublea
ză și aceasta pe seama conti
nuării acțiunii de specializare a 
unor unități, secții și sectoare 
și extinderii gamei sortimente
lor de produse oferite, con
comitent cu asigurarea la pro
dusele noastre a unor para
metrii tehnico-calitativi la ni
velul exigențelor pieței externe.

în vederea dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a producției, 
a întregii vieți economice si so
ciale a județului, în anul 1987 
avem de realizat un important 
program de investiții. Pe aceas
tă bază, vor fi date în exploa
tare noi obiective în industrie, 
transporturi și agricultură, vor 
fi accelerate ritmurile de exe
cuție a lucrărilor la centrala 
nuclearo-electrică Cernavodă, 
construcția Portului Constanța- 
Sud. se vor da în folosință pes
te 5 000 de apartamente.

Pentru realizarea acestor sar
cini acționăm și vom acționa cu 
hotărîre pentru lichidarea lip

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE FLOREA

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Elaborate din inițiativa și sub 
Îndrumarea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, im
portantele documente supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei 
Comitetului Central ilustrea
ză încă o dată strălucitele 
calități ale secretarului ge
neral al partidului nostru, 
uriașa sa contribuție la asigu
rarea progresului multilateral și 
permanent al patriei, consec
vența cu care militează pentru 
puternica mobilizare și utiliza
rea cit mai eficientă a resurse
lor naționale, pentru dezvoltarea 
Intr-un ritm susținut a forțelor 
de producție, sporirea avuției 
naționale și creșterea pe această 
bază a nivelului de trai al po
porului.

De la această înaltă tribună, 
vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate și iubite . tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă ex
prim sentimentele de profund 
respect și prețuire, de nemărgi
nită recunoștință pe care vi le 
poartă oamenii muncii din Cen
trala industrială de rafinării și 
petrochimie Pitești, pentru mun
ca eroică, neobosită pe care o 
desfășurați în fruntea partidu
lui și a țării, pentru mărețele 
înfăptuiri obținute de poporul 
nostru, sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere, în anii de 
glorie pe care li numim cu 
mîndrie și respect „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Adresăm, de asemenea, un 
cald omagiu și cele mai 
vii mulțumiri tovarășei 
Elena Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții politice, 
științifice și social-culturale din 
tara noastră, savant de largă 
recunoaștere internațională, care 
are o contribuție deosebită la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii partidului nostru, la puter
nica dezvoltare economico-so
cială a României socialiste.

Am luat cunoștință cu deplin 
interes și satisfacție de nive
lurile și ritmurile de creștere 
a principalilor indicatori ai Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei în anul 1987, ritmuri și in
dicatori care, pe linia hotări- 
rilor adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
asigură continuarea procesului 
de perfecționare a structurilor 
economice, industriale și agri
cole, valorificarea superioară, 
cu înalt randament a resurselor 
materiale și financiare, promo
varea largă a științei și a pro
gresului tehnic.

Aprobînd cu satisfacție aces
te orientări, care corespund pe 
deplin posibilităților economiei 
noastre naționale și intere
selor supreme ale poporului, 
oamenii muncii din centrala 
noastră industrială sînt con- 
știenți că cea mai bună pregă
tire a trecerii la înfăptuirea 
sarcinilor din cel de-al doilea 
an al cincinalului actual o con
stituie în primul rînd îndepli
nirea în cele mai bune condiții 
a planului pe acest an, crearea 
condițiilor necesare ca instala
țiile să funcționeze la întreaga 
capacitate și fără întrerupere. 

surilor și neajunsurilor pe care 
le-am avut în acest an. in care, 
deși realizăm o producție cu 
peste 20 la sută mai mare de
cît anul trecut și am ridicat ni
velul productivității muncii cu 
aproape 21 la sută, nu ne rea
lizăm integral planul, înregis
trăm restanțe la un număr 
mare de produse fizice. în mai 
multe unități industriale nu am 
reușit și nu reușim Încă să fo
losim corespunzător capacitățile 
de producție, mașinile și utila
jele. producția se realizează cu 
consumuri și cheltuieli pe 
alocuri exagerat de mari, iar 
spiritul de ordine și disoiplină 
în unele unități lasă încă de 
dorit.

în domeniul investițiilor, deși 
preliminăm să realizăm un vo
lum cu 18 Ia sută mai mare 
decît în 1985. avem rămîneri in 
urmă pe multe șantiere, obiec
tive cu termene de punere în 
funcțiune depășite, un stoc im
portant de mașini și utilaje 
nemontate.

în agricultură, chiar In con
dițiile în care aportul nostru la 
fondul de stat, la fondurile cen
tralizate de furaje și semințe 
este de peste un milion tone, 
cu mult mai mare decît în anul 
trecut, sintem total nemulțu
miți de această contribuție, de 
faptul că rezultatele, deși in 
creștere, sînt sub prevederile 
■planului și nu reflectă nici pe 
departe condițiile ce ne-au fost 
create.

Sintem conștienți că în acest 
domeniu trebuie să schimbăm 
radical întregul mod de gîndi- 
re și acțiune. începînd cu cel 
al unor specialiști și cadre de 
conducere. Acționăm pentru li
chidarea lipsurilor și neajunsu
rilor pe care le-am avut și în 
1986 în ceea ce privește folo
sirea pămîntului. a bazei tehni
co-materiale asigurate, a forței 
de muncă.

în spiritul prețioaselor indica
ții și orientări pe care ni le-ați 
dat — a spus în continuare vor
bitorul — acționăm ferm, pe 
un front larg, pentru creșterea 
continuă a rolului conducător al 
organizațiilor de partid în 
întreaga viață economică și so
cială a județului, ridicarea con
ținutului și eficientei activității 
organelor de conducere din uni
tăți. aplicarea neabătută a me
canismului economico-financiar, 
întărirea ordinii, disciplinei și 
răspunderii In scopul realizării 
ritmice a indicatorilor de plan.

în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc în 
județul Constanța, vă asi
gur. mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci cu pasiune și dăruire 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din do
cumentele ce se vor adopta 
astăzi, pentru înflorirea mul
tilaterală a scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă 
România.

După ce s-a referit la rezul
tatele obținute în perioada care 
a trecut din acest an. vorbitorul 
a spus : Analizînd cu responsa
bilitate comunistă munca des
fășurată și rezultatele obținute, 
trebuie să spun deschis că 
acestea nu sînt pe măsura posi
bilităților create, a bazei teh
nico-materiale pe care ne-a asi
gurat-o partidul și statul, a ca
pacității organizatorice și de 
mobilizare de care dispun colec
tivele de oameni ai muncii din 
unitățile centralei. Producția 
fizică pe 11 luni nu a fost 
realizată integral la toate sorti
mentele : la unele produse au 
fost depășite costurile planifi
cate și nu am realizat o serie 
de indicatori de eficientă. Une
le din rezultatele necorespunză
toare pe care le-am obținut se 
datoresc faptului că nu am ac
ționat cu toată răspunderea pen
tru eliminarea întreruperilor In 
funcționarea utilajelor și insta
lațiilor. care nu au fost folosite 
la întreaga capacitate.

Am tras învățămintele nece
sare din activitatea desfășurată 
și acționăm in așa fel incit în 
anul 1987 să înlăturăm aceste 
neajunsuri, să asigurăm respec
tarea cu strictețe a programelor 
de revizii. îmbunătățirea asis
tentei tehnice, ridicarea califi
cării profesionale și specializă
rii personalului. De asemenea, 
vom îmbunătăți funcționarea 
Utilajelor prin perfectionarea și 
modernizarea pieselor si suban- 
samblelor cu ocazia reparații
lor capitale, așa cum ne-ati 
indicat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general.

Pentru obiectivele de investi
ții nepuse In funcțiune, sîntem 
organizați și acționăm cu echipe 
formate din specialiști cu înaltă 
pregătire profesională și expe
riență practică în vederea pre
gătirii probelor tehnologice și 
punerii lor cît mai rapide în 
funcțiune.

în unitățile centralei care 
realizează produse pentru ex
port s-au format colective de 
lucru specializate, s-au luat mă
suri pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a oameni
lor, au fost instituite sisteme 
de urmărire a producției pe 
comenzi și contracte. Sîntem 
conștienți că exigențele puse 
în fața noastră de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne obligă să 
acționăm cu mai multă fermi
tate pentru înlăturarea lipsuri
lor și neajunsurilor. în așa fel 
încît toate produsele pe care le 
exportăm să corespundă para
metrilor tehnigo-funcționali ce- 
ruți de partenerii externi.

Din analizele efectuate pen
tru fundamentarea nivelurilor 
de plan pe anul 1987, a rezultat 
că, prin măsurile adoptate în 
cadrul unităților centralei, prin 
urmărirea transpunerii în fapte 
a programelor de perfecționare 
a organizării și modernizare a 
proceselor de producție, prin 
eliminarea lipsurilor din activi
tatea noastră, sînt asigurate 
condiții ca planul pe 1987 să 
fie îndeplinit în bune condiții.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
acum, cînd încheiem primul an 
al actualului cincinal și ne pre
gătim cu toată răspunderea 
pentru un nou an de muncă, să 

dăm glas celor mai alese senti
mente pe care vi le poartă co
muniștii, toți oamenii muncii 
din centrala noastră și să vă 
adresăm dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, o dată cu an

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE VĂDUVA

Mult Iubite șl stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Proiectul Planului național 

unic de dezvoltare economico- 
socială a României in anul 1987, 
cel de-al doilea an al cincina
lului, precum și celelalte docu
mente supuse dezbaterii și apro
bării plenarei Comitetului' Cen
tral marchează o nouă și în
semnată etapă în înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului. în dezvoltarea și 
înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Cu deosebită satisfacție și pro
fundă recunoștință doresc să su
bliniez contribuția hotărîtoare a 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
In orientarea și elaborarea po 
baze profund științifice și rea
liste a proiectului de plan pe 
anul 1987 in toate componentele 
sale esențiale. în direcția lăr
girii bazei de materii prime și 
energetice, dezvoltării intensive 
a industriei, agriculturii, a tu
turor ramurilor, promovării unei 
politici ferme de gospodărire ra
țională și valorificare superioară 
a materiilor prime și energiei, 
creșterii mai accentuate a efi
cienței la scara întregii econo
mii, ridicării nivelului tehnic șl 
calitativ al produselor, sporirii 
venitului național și ridicării pe 
această bază, a nivelului de trai 
al poporului, realizării unui fond 
de marfă competitiv la export, 
dimensionării stricte a importu
rilor, promovării unei politici de 
comerț exterior corespunzătoare 
intereselor majore ale poporului 
român. /

Reflectînd exemplar concepția 
secretarului general al partidu
lui privind unitatea dialectică 
dintre politica internă și cea ex
ternă. comerțul exterior este în
cadrat organic în sistemul eco
nomiei naționale unitare, com
plexe, judicios structurat în pro
fil de ramură și teritorial. Pro
iectul de plan prevede necesi
tatea perfecționării și amplifi
cării participării României la 
diviziunea mondială a muncii, 
extinderea schimburilor comer
ciale și cooperării economice 
cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu celelalte țări socialiste, cu 
toate statele lumii, în deplină 
concordantă cu principiile ge
nerale care stau la baza politi
cii noastre externe de colabo
rare internațională și consolida
re a păcii în lume.

Față de anul 1986, volumul 
comerțului nostru exterior va 
crește considerabil în 1987. O 
pondere însemnată în exportul 
,românesc o vor deține produc
țiile ramurilor constructoare de 
mașini, chimiei și petrochimiei, 
industriei ușoare și industriei 
prelucrării lemnului. Această 
tendință pregnantă în comerțul 
nostru exterior pune in lumină 
consecventa și vigoarea cu care 
sînt transpuse in viată indica
țiile secretarului general al par
tidului privind valorificarea su
perioară a materiilor prime, a 
potențialului uman de care dis
punem.

Raportez plenarei, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general — a spus în 
continuare vorbitorul — că 
în scopul asigurării condițiilor 
care să permită îndeplinirea 
prevederilor de plan pe 1987, 
în primul rînd pe linia expor
tului, lucrătorii din sistemul 
comerțului exterior acționează 
susținut, împreună cu ministe
rele economice și unitățile pro
ducătoare. pentru încheierea 
contractelor externe, inclusiv a 
unor contracte și acorduri de 
lungă durată.

Permiteți-mi. mult stimate 
tovarășe secretar general. șă 
vă raportez că, în conformi
tate cu indicația dumneavoas
tră. o atenție deosebită acor
dăm creării cadrului juridic și 
comercial extern pentru pro
ducția destinată exportului din 
trimestrul I 1987 în structura 
fizică planificată. pentru a 
acoperi astfel cu contracte 
producția de export încă din 
primele zile ale noului an. în 
acest sens, ne preocupăm înde
aproape, așa cum ne-ati indi
cat dumneavoastră, ca Imediat 
după perfectarea contractelor 
externe întreprinderile de co
merț exterior să transmită 
unităților producătoare comen
zile și specificațiile necesare 
pregătirii fabricației și execu
tării mărfurilor de export.

Relevînd că în activitatea de 
contractare este avută perma
nent în vedere creșterea efi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION RADU

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Prin întregul lor conținut, 

proiectele planurilor de dezvol
tare a industriei, agriculturii 
corespund pe deplin obiectivelor 
strategice de esență revoluțio
nară adoptate de oel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
ilustrează în mod magistral că. 
In pofida evoluțiilor complexe 
și contradictorii ale economiei 
mondiale, se pot prevedea rit
muri înalte de dezvoltare, re- 
confirmînd cu strălucire uriașa 
capacitate de înțelegere științi
fică a cerințelor obiective ale 
progresului social. cutezanța 
novatoare și realismul profund 
cu care sînt elaborate direc
țiile de acțiune pentru punerea 
In valoare a resurselor mate
riale și spirituale ale națiunii, 
virtuți definitorii ale marelui 

gajamentul de a ne face mal 
bine datoria, urarea fierbinte 
de multă sănătate șl fericire, 
ani mulți șl luminoși, putere de 
muncă pentru a conduce parti
dul și. țara spre noi și mărețe 
împliniri socialiste, intr-o lume 
a păcii.

cienței exportului, în continua
re vorbitorul a spus : Am 
Înțeles pe deplin că stă în 
puterile noastre șl ne revine 
Îndatorirea patriotică să spo
rim competitivitatea și eficien
ta exportului românesc, deoa
rece gratie programelor de 
dezvoltare din perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, dispunem. așa 
cum ați subliniat și ieri la 
Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, de o indus
trie modernă, cu o dotare 
egală aceleia din multe țări 
avansate economic, ceea ce ne 
permite să producem și să 
livrăm mărfuri la nivel mon
dial.

Beneficiem, de asemenea, de 
suportul solid creat de aplica
rea programelor privind cerce
tarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea 
progresului tehnic, elaborate 
sub conducerea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, remarcabil om poli
tic și de stat, savant de largă 
recunoaștere internațională, că
reia îi aducem și cu acest pri
lej un vibrant și respectuos 
omagiu pentru activitatea labo
rioasă pe care o desfășoară zi 
de zi în slujba patriei și 
poporului.

Sîntem profund recunoscători 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru orientarea științifică și 
realistă imprimată proiectului 
de plan potrivit căruia coope
rarea economică va juca în 
continuare un rol de seamă în 
derularea schimburilor econo
mice externe ale României, ca 
latură esențială a creșterii eco
nomice de tip intensiv. în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
ce ne revin în acest domeniu, 
acționăm pentru promovarea 
unor forme superioare de co
operare, urmărind lărgirea ex
portului românesc de utilaje și 
instalații complexe, obținerea 
unui aport valutar sporit din 
lucrările de constructil-montaj 
și din alte activități, intensifi
carea participării la licitațiile 
internaționale printr-o mai 
bună pregătire a ofertelor.

După ce s-a referit la pre
ocupările Ministerului Comer
țului Exterior, și Cooperării 
Economice Internaționale pen
tru realizarea, ca titular de 
plan, a importului centralizat 
de materii prime și materiale 
de bază, vorbitorul a mențio
nat : Creșterea exportului, cu 
precădere la produse cu grad 
ridicat de prelucrare, corelată 
cu dimensionarea importului la 
strictul necesar economiei na
ționale, ne vor permite să 
încheiem anul 1987. cu un ex
cedent substanțial al balanței 
comerciale./ ceea ce va contri
bui la consolidarea rezervelor 
valutare ale tării.

în continuare. vorbitorul a 
spus : Trăgînd toate concluziile 
și învățămintele din lipsurile 
care s-au manifestat in activi
tatea noastră, avînd permanent 
Călăuză orientările și indicațiile 
ce ni le-ati dat dumneavoastră, 
țnult stimate tovarășe secretar 
general, la Consfătuirea cu ac
tivul de bază din comerțul 
exterior precum și cu prilejul 
suitei de analize din ultimele 
luni asupra activității de co
merț exterior, realizate din 
inițiativa și sub directa dum
neavoastră conducere. sîntem 
pe deplin conștient! de necesi
tatea sporirii exigentei și a 
răspunderii în întreaga activi
tate de comerț exterior și co
operarea economică interna
țională, de importanța deosebi
tă a perfecționării pregătirii 
profesionale și politice. în 
spirit revoluționar, patriotic a 
oamenilor muncii din acest 
important sector al economiei 
naționale, astfel Incit întreaga 
noastră activitate să cunoască 
o schimbare calitativă radicală 
In perioada următoare. Tot
odată, am înțeles că. pentru 
îndeplinirea marilor sarcini ce 
ni le-ați încredințat, hotărîtoa
re sînt întărirea disciplinei, a 
simțului de răspundere, schim
barea felului nostru de a gîndi 
și acționa, perseverența în 
muncă, o mal bună coordonare 
a eforturilor tuturor celor care 
participă la realizarea expor
tului.

Doresc să reafirm — a spus 
în încheiere vorbitorul — an
gajamentul solemn al tuturor 
lucrătorilor din sistemul de 
comerț exterior de , a urma 
neabătut exemplul luminos al 
secretarului general al partidu
lui nostru, muncind fără preget 
pentru îndeplinirea exemplară 
a tuturor sarcinilor ce ne re
vin, In primul rînd a planului 
de export.

erou între eroii neamului, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Făcîndu-mă mesagerul acestor 
simțăminte de care, asemenea 
întregului popor, sînt însufle
țiți comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Brașov, ex
prim deplina aprobare fată de 
documentele aflate la ordinea de 
zi a actualei plenare a Comite
tului Central al partidului și vă 
rog să-mi permiteți să vă ra
portez. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că 
întreaga activitate economico- 
socială din județul Brașov este 
puternic dinamizată de chemă
rile pătrunse de înaltă respon
sabilitate fată de viitorul pa
triei. pe care dumneavoastră 
le-ati formulat la cel de al
(Continuare în pag. a Vii-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a Vl-a)
III-lea forum al oamenilor 
muncii, la plenarele Comitetului 
Centrai al partidului, precum și 
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate in județul nostru. împre
ună cu mult stimata tovarășă 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că peste 80 de uni
tăți industriale au îndeplinit In 
condiții bune planul pe 11 
luni la producția-marfă. 20 din
tre acestea realizîndu-si planul 
pe întregul an cu o lună de 
zile mal devreme.

In centrul atenției organelor 
?i organizațiilor de partid, a 
consiliilor de conducere, a co.- 
lectivelor de oameni ai muncii 
se află programele privind ridi
carea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor, înlăturarea risipei, 
la înfăptuirea cărora contribuie 
în mod decisiv promovarea 
progresului tehnic, organizarea 
și modernizarea proceselor de 
producție, domenii în care am 
beneficiat de un larg și generos 
sprijin din partea "Consiliului 
Național el Științei și Invăță- 
mintului, personal a mult 
stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit savant, proeminentă 
personalitate politică și științi
fică a lumii contemporane, că
reia îi adresăm cu aleasă pre
țuire via noastră recunoștință 
și oele mai oalde mulțumiri.

în cadrul acțiunii de organi
zare și modernizare a procese
lor de producție, măsurile apli
cate ne-au dat posibilitatea să 
sporim productivitatea muncii 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut și să obținem 
însemnate economii la consu
murile normate de metal, ener
gie electrică și combustibil. 
Avem însă și unități care nu 
s-au încadrat în nivelurile pla
nificate, restantele lor deter- 
minînd nercalizarea integrală a 
planului pe județ Ia producția- 

marfă. producția fizică șl la 
export.

Aceste stări de lucruri arată 
că in activitatea organizațiilor 
de partid și consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderile 
respective, a comitetelor muni
cipale și orășenești de partid, 
și in primul rind a comitetului 
județean, a biroului și secreta
riatului său. a mea personal, se 
manifestă încă o serie de lip
suri. Unele cadre de conducere 
din întreprinderile noastre 
dovedesc, atit în gîndlre, cît și 
în activitatea practică, tendința 
de a exagera greutățile, de a 
căuta motive și justificări. în 
loc să acționeze cu dăruire și 
competentă. In mod revoluțio
nar, pentru a înlătura lipsurile 
și neajunsurile proprii, așa cum 
ne-ați cerut dumneavoastră de 
fiecare dată. Pornind de la 
aprecierea dumneavoastră, pe 
deplin îndreptățită, că autocri
tica. oricît de severă ar fi ea, 
nu poate înlocui bunurile ma
teriale de care are nevoie eco
nomia națională, poporul, vă 
asigurăm, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolăe Ceaușescu, că 
vom acționa in continuare, așa 
cum ne-ați indicat, pentru a 
pune . ordine desăvîrșită în 
aceste unități economice. în în
treaga activitate din Industrie.

Anul 1987 pune în fața unită
ților economice din județul 
nostru sarcini deosebite. Avem 
de realizat un ritm de creștere 
a producției industriale supe
rior mediei pe țară, sporirea 
productivității muncii cu 15.8 la 
șută, dublarea producției desti
nate exportului față de reali
zările acestui an. Comitetul ju
dețean de partid va sprijini 
direct și permanent organizațiile 
de partid și consiliile oamenilor 
muncii din toate unitățile, și >n 
mod special pe cele din Între
prinderile de tractoare și auto
camioane, să promoveze un stil 
de muncă nou. revoluționar, 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin.

în agricultură, vom acționa 
energic pentru realizarea o- 
biectivelor și sarcinilor tra

sate de dumneavoastră, mult 
stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind în
făptuirea noii revoluții agrare. 
Rezultatele de pînă acum nu 
sint pe măsura posibilită
ților de care dispune agri
cultura județului Brașov și 
acționăm, așa cum ne-ați In
dicat. mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru creș
terea continuă a randamen
tului terenului arabil și a pajiș
tilor naturale, a tinetelor, prin 
ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare și agroameliorative.

în oontinuare, vorbitorul a 
arătat că au fost adoptate pro
grame speciale pentru realizarea 
în anul 1987 a unor producții 
superioare la toate culturile, ac- 
ționîndu-se în mod deosebit 
pentru a se obține 40 de mii kg 
cartofi la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată, astfel incit 
la această cultură județul Bra
șov să poată candida la înaltul 
titlu de „Erou al noii revoluții 
agrare'1 * * * * * * 8 * * * * * 14.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
amfiteatru) : Arheologia dragostei 
— 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert

20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,33 Copiii României — un glnd de 

pace și de frumusețe. Reportaj 
(color)

20.50 Patrie Română, țară de eroi. Pro
gram artistic pionieresc (color)

21,00 Memoria documentelor (color). 
Cei mal viteji și mal drepți 'din
tre traci

21.20 Invitație tn studiourile Radiotele- 
viziunii (color). Selecțiunl din 
concertul Orchestrei simfonice a 
Radloteleviziunll. Dirijor : Ema
nuel Elenescu. Solist 1 Dan Gri
gors

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

55—45 km pe oră. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre minus 10 șl 
zero grade, mal coborlte In centrul 
țării, și ușor mai ridicate pe Litoral, 
iar cele maxime intre minus 2 și plus
8 grade, mal ridicate In zonele delu
roase șl de munte. Se va semnala 
local ceață, mal ales tn vestul șl cen
trul țării, iar izolat polei. In Bucu
rești : Vremea va fi relativ rece, cu 
cerul noros. Vtntul va sufla stab ptnă 
Ia moderat. Temperaturile minime vor 
oscila Intre minus 4 și minus 1 grad, 
tar cele maxime între 2 șl 5 grade. 
Condiții de ceață, mai ales seara și 
dimineața.

Moscova — Villeurbanne 102—53 ; 
Ostrava — Juventud Badalona 
89—110 ; EFES Istanbul — Scavolini 
(Italia) 87—64 ; Racing Malines (Bel
gia) — Cibona Zagreb 98—-121.

BOB. Noua ediție a „Cupei mon
diale" la bob a debutat pe pîrtia de 
la Wintenberg (R.F. Germania) cu un 
concurs rezervat echipajelor de două 
persoane, ciștigat de Wolfgang Hop
pe și Dietmar Schauerhammer (R.D. 
Germană), cu timpul de 3’50”97/100. 
Pe locul doi s-a clasat echipajul el
vețian Ralph Pichler — Celeste Plo- 
tera. cu 3'51”37/100.

TENIS. în cursul acestei săptă- 
mîni se va desfășura în orașul vest- 
german Stuttgart „Turneul campio
nilor" la tenis pentru tineret, concurs 
rezervat celor mai buni 16 jucători 
(pină la 21 de ani) din lume. Prin
tre participant! se numără vest-ger- 
manul Boris Becker, deținătorul tit
lului, suedezii Jonas Svensson. Johan 
Carlsson. austriacul Thomas Muster, 
americanul Jonathan Canter, argenti
nianul Horacio Pena și italianul 
Paulo Pistolesi.

ȘAH. A început cea de-a 38-a edi
ție a tradiționalului meci de șah prin 
radio Intre Moscova, Arctica și An
tarctica. Denumit pe bună dreptate 
„Maratonul de șah prin eter", meciul 
va dura peste o jumătate de an. 
Aceasta datorită regulamentului ine
dit. care permite participanților șase 
ore de gindire pentru efectuarea unei 
mutări.

simfonic. Dirijor t Petre Sbărcea. 
Solist : Alexandru Moroșanu — 18
• Opera Română (13 18 57) i Povesti
rile Iul Hoffmann — 18
• Teatrul da operetă (14 90 11) > 
Liliacul — 17
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) t 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) 1 Dimineața 
pierdută — 18
• Teatrul Mlo (14 70 81) t Amurgul 
burghez — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) t 
Bărbatul ș!„ femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (18 84 80) 7 
Avea două pistoale cu ochi albi șl 
negri — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazov!! — 17,30; 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 
18,30
• Teatrul satlric-muzlea! „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : pa strune de 
vioară — 18
® Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) t 
Mary Poppins — 9; Vrăjitorul «In Os
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 25 77, sala 
Victoria) : Ileana Stnzlana — 10; 15; 
(sala Cosmonautllor, 1113 04) : Mota
nul Încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) 1 Gala 
surprizelor — 19
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hlrca — 18,30

< Chemarea adresată întregului 
popor de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. la plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și 
a Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste constituie un 
puternic îndemn pentru elimi
narea risipei și a cheltuielilor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Lucrările plenarei Comitetului 

Central, refiectind. prin întregul 
lor conținut, spiritul novator, 
profund științific cu care secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, abor
dează problematica complexului 
proces de edificare socialistă a 

neproductive, reducerea costuri
lor în investiții, aplicarea rigu
roasă a mecanismului econo- 
mico-financiar, a principiilor 
autoconducerii, autogestiunii și 
autofinanțării și asigurăm ple
nara Comitetului Central al 
partidului că vom acționa eu 
maximum de responsabilitate 
pentru creșterea permanentă a 
beneficiilor, a eficientei econo
mice.

Acum, cînd ne pregătim să 
încheiem un rodnic an de mun
că din salba anilor de aur care 
au înscris pentru totdeauna în 
istoria patriei o strălucită epo
că. ce poartă numele marelui 
erou al neamului nostru, vă ru
găm respectuos, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, să 
primiți din partea comuniștilor, 
a puternicului detașament mun
citoresc, a tuturor locuitorilor 
din județul nostru mulțumirile 
cele mai alese pentru ajutorul 
pe care ni-1 acordați, asemenea 
tuturor zonelor țării, împreună 
cu urarea strămoșească de „la 
multi ani". multă sănătate și 
putere de muncă, de noi și gran
dioase împliniri în activitatea 
vastă și neobosită consacrată 
înfloririi patriei, bunăstării șl 
fericirii poporului român, fău
ririi unei lumi a păcii și prie
teniei.

țării, se înscriu ca un moment 
de referință în activitatea ce o 
desfășurăm pentru înfăptuirea 
istoricelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului, pentru dezvoltarea inten
sivă și modernizarea în ritm 
susținut a întregii vieți econo- 
mieo-sociale.

întemeiate pe concepția revo
luționară a partidului nostru, 
pe tezele și orientările de 
excepțională Însemnătate cu
prinse în opera social-politică a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei se constituie intr-un 
amplu program de acțiune con
sacrat realizării unei calități noi. 
superioare, . în toate domeniile 
construcției socialiste. Spiritul 
dinamic, revoluționar, propriu 
gindirii și acțiunii cutezătoare a 
secretarului general al partidu
lui, uriașa sa capacitate de anali
ză a realităților lumii contempo
rane, de descifrare și prospec
tare științifică a evoluției socie
tății românești, de fundamen
tare a obiectivelor creșterii eco
nomice își găsesc o elocventă 
expresie și în opțiunile priori
tare ale planului pe 1987, in so
luțiile adoptate pentru menți
nerea unor ritmuri înalte de 
dezvoltare a forțelor de produc
ție, perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, modelarea 
structurilor economlco-sociale, 
îmbunătățirea conducerii între
gii activități.

Raportez că oamenii muncii 
din Capitală, acționind cu abne
gație pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și cerințelor 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au realizat pe 11 luni 
planul producției-marfă în pro
porție de 101,7 la sută, aceasta 
fiind cu peste 8 la sută mai 
mare decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, întregul spor a 
fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, al cărui 
nivel este cu 1 700 iei mai mare 
pe persoană față de plan. Pon
derea produselor noi și re- 
proiectate in valoarea produc- 
ției-marfă reprezintă 23,5’ la 
sută, cu 7 la sută peste nivelul 
planificat.

în domeniul investițiilor s-au 
pus în funcțiune 22 capacități 
industriale și agrozootehnice, au 
fost date în folosință un număr 
însemnat de apartamente, spații 
comerciale, săli de clasă, se 
execută o serie de lucrări nece
sare sistematizării orașului. Se 
află în stadiu avansat de 
construcție marile ansambluri 
arhitectonice ale noului centru 
politico-administrativ. amenaja
rea complexă a rîului Dîmbo

vița și extinderea metroului — 
obiective de mare anvergură și 
importanță pentru dezvoltarea 
Capitalei noastre.

Vă rog să-ml permiteți să fo
losesc și aoest prilej pentru a 
vă exprima nemărginita recu
noștință a oamenilor muncii din 
municipiul București față de 
tot ce ați făcut și faceți pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
susținută a Capitalei, pentru 
ridicarea ei la cote tot mai 
înalte ale progresului și civili
zației socialiste și să ne îngă
duiți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă adresăm dumneavoastră, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, oele mai fierbinți 
mulțumiri împreună cu ferma 
hotărire că nu vom precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin pe anul 
1987 și pe întregul cincinal.

Analizînd însă rezultatele ob
ținute, cu exigență partinică, în 
spirit critic și autocritic, așa 
cum ne cere secretarul general 
al partidului, trebuie să arătăm 
că ele nu reflectă în totalitate 
marele potențial de care dispun 
unitățile Capitalei, neîmplinirile 
punind In evidență faptul că 
atit comitetul municipal de par
tid. cit și celelalte organe și or
ganizații de partid, consiliile 
oamenilor muncii nu au acțio
nat cu hotărire pentru soluțio
narea operativă șl eficientă a 
problemelor bunului mers al 
producției, pentru îndeplinirea 
planului la toți indicatorii. în 
unele întreprinderi, capacitățile 
de producție și timpul de lucru 
nu sint folosite corespunzător, 
se mențin deficiențe in organi
zarea muncii, în respectarea 
ordinii și disciplinei tehnologice 
și de producfie, cu consecințe 
negative asupra realizării pro
ducției fizice In sortimentele 
planificate, asupra costurilor, 
beneficiilor și eficienței econo
mice.

Asigurăm plenara Comitetului 
Central că am tras toate învăță
mintele din aceste neajunsuri și 
în prezent sîntem angajați cu 
hotărire pentru încheierea cu 

rezultate cit mai bune a planu
lui pe acest an și pregătirea 
desfășurării în condiții supe
rioare a activității economi- 
co-sociale în anul viitor.

în continuare, referindu-se la 
ampla acțiune de modernizare 
și perfecționare a organizării 
producției, vorbitorul a spus : 
Vom acționa stăruitor pentru 
aplicarea integrală a programu
lui de modernizare, factor pri
mordial al creșterii economice, 
eficienței șl calității produselor, 
in condițiile revoluției științifice 
și tehnice contemporane, pentru 
perfecționarea tehnologiilor, 
pentru organizarea științifică a 
producției și a muncii, benefi
ciind de sprijinul generos pe 
care îl primim din partea Con
siliului Național al Științei și 
învățămîntului, organism con
dus cu înaltă competență de 
tovarășa Elena Ceaușescu, re
marcabil om politic și savant 
de largă recunoaștere interna
țională.

în anul 1987, volumul produc- 
ției-marfă va fi cu 11 la sută 
mai mare decît în 1986, iar pro
ductivitatea medie pe o per
soană urmează să Înregistreze o 
creștere însemnată. O atenție 
deosebită vom acorda producției 
destinate exportului. Vom pune 
un accent sporit, în fiecare uni
tate, pe creșterea substanțială a 
eficienței întregii activități, prin 

. reproiectarea produselor și teh
nologiilor mări consumatoare de 
materii prime, materiale și com
bustibili, prin utilizarea, într-o 
proporție mai mare, a pieselor 
și materialelor recuperate.

Referindu-se la stilul și meto
dele de muncă ale comitetului 
municipal de partid, vorbitorul 
a spus : în centrul activității 
organelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și tineret, a 
consiliilor oamenilor muncii, 
vom situa In continuare, cu mai 
multă consecvență, ridicarea ni
velului de pregătire profesio
nală a tuturor oamenilor muncii 
si dezvoltarea conștiinței lor 

politice, revoluționare. întărirea 
simțului de responsabilitate in 
gospodărirea fondurilor mate
riale și bănești, urmărind înca
drarea strictă în normele de 
consum, aplicarea fermă a ce
rințelor noului mecanism eco- 
nomico-financiar.

în investiții, prin mai buna 
organizare a activității pe șan
tiere, prin creșterea gradului 
de industrializare și realizarea 
de prefabricate cu un grad ri
dicat de finisare, se va asigura 
realizarea celor 40 000 aparta
mente prevăzute a fi construite 
■în 1987, precum șl intrarea la 
termen In funcțiune a tuturor 
capacităților de producție. Vom 
pune de îndată In aplicare va
loroasa dumneavoastră indica
ție, mult stimate tovarășe 
secretar general, privind reexa
minarea și revederea proiecte
lor pentru reducerea costurilor 
la obiectivele de Investiții.

în agricultură, ca urmare a 
producțiilor obținute, unitățile 
din Sectorul agricol Ilfov au 
contribuit -în măsură sporită la 
aprovizionarea Capitalei. în 
anul 1987. vom acționa pentru 
consolidarea rezultatelor din 
acest an, prin dezvoltarea in
tensivă șl modernizarea, unită
ților agricole, mai buna gospo
dărire a fondului funciar, creș
terea producției vegetale și 
animale.

Vă rog să-ml îngăduiți, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. ca, exprimîndu-mi acordul 
deplin cu documentele supuse 
dezbaterii plenarei noastre, să 
vă asigur că oamenii muncii 
din Capitală vor acționa cu în
treaga lor pricepere și energie 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal. în acest fel. 
aducem un nou și vibrant oma
giu celui mai iubit fiu al po
porului, care slujește cu ine
galabilă dăruire și patos revo
luționar interesele supreme ale 
națiunii române, cauza socia
lismului. păcii și progresului, 
secretarul general al partidului, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Adunare cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei drepturilor omului46 t V

Miercuri s-au desfășurat In Capi
tală lucrările Camerei legislative a 
consiliilor populare, care a dezbătut 
proiecte de legi privind dezvoltarea 
economico-socială a tării In anul 
1987.

La lucrări au participat tovarășii 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Poliție Executiv al C.C. al 
P>.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Ludovic Fazekaș. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vioeprim-ministru al 
guvernului. Gheorghe Pană, membru 
el Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Comite- 

’ tului pentru problemele consiliilor 
populare, reprezentanți ai unor mi- 

I nistere. instituții centrale și ai unor 
t organizații de masă și obștești.
I Pe ordinea de zi a Camerei au 
| fost înscrise :

1. Completarea Biroului Camerei 
! legislative a consiliilor populare ;

2. Proiectul Planului național unie 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România In 
profil teritorial pe anul 1987 ;

3. Proiectul Planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei alimen
tare pe anul 1987 ;

4. Proiectele bugetelor locale pe 
anul 1987 ;

5. Programul privind autocondu- 
ecrea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1986 — 30 
septembrie 1987 ;

6. Proiectul regulamentului de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
județene pentru industrializarea șî 
achiziționarea produselor agricole.

Lucrările Camerei legislative au 
I fost deschise de tovarășul Manea 

Mănescu,
Camera legislativă a ales In 

! funcția de președinte pe tovarășa 
Maria Bradea. președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al județului Satu Mare.

în continuare. tovarășii 
Ion Ceaușescu. ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării. Ion 
Zipiș. adjunct al ministrului agri
culturii. Gheorghe Picoș, adjunct al 
ministrului finanțelor. Costică Iurea, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, și Stan Țirlea, adjunct al mi
nistrului industriei alimentare si al 
achiziționării produselor agricole, au 
prezentat proiectele importantelor

FĂLCIU : O nouă 
capacitate de producție 
în comuna Fălciu. județul Vas

lui. lucrătorii Antreprizei de con
strucții industriale Vaslui au pus 
în funcțiune un nou obiectiv in
dustrial. Este vorba de fabrica de 
prelucrare a sfeclei de zahăr, care 
va utiliza materia primă produ
să In unitățile agricole din a- 
oeastă parte a țării. De menționat 
că toate utilajele cu care este do
tată noua unitate sint de fabrica
ție românească. O dată cu întreprin
derea s-au ridicat aici primele 
blocuri de locuințe, cărora li se vor 
adăuga alte 120 apartamente. (Pe
tru Necula).

IAȘI : Economii de metal
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de la întreprinde
rea mecanică Nioolina din Iași a 
finalizat un nou lot de încărcătoa
re frontale de 80 CP. utilaje com
plexe pentru construcții și lucrări 
tenasiere cu caracteristici tehnioe 
și funcționale îmbunătățite și cu 
consumuri specifice de metal mal 
mici. De la 12 tone cît cintărea 
Înainte fiecare utilaj de aoest fel 
s-a ajuns în prezent la numai 8.5 
tone. Cu consumuri mai mici de 
metal s-au realizat și primele ru
louri compactoare vibratoare de 25 
tone-forță, alte mașini și instalații

acte normative aflate pe ordinea de
zi a Camerei.

Pe marginea acestor proiecte Rll
luat cuvîntul tovarășii Constantin
Dinu, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al jude
țului Mehedinți. Gheorghe Matei, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Te
leorman. Neculai Ibănescu. președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Iasi. Ma
ria Nitulescu. membru al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
al județului Dîmbovița. directorul 
administrației financiare. Nistor 
Ciortas. prim-vlcepresedinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Bihor. Gheor
ghe Marinoiu. vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Alexandru Diaconu. prim-vicepre- 
sedinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Olt, 
Alexandru Reiner. prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Si
biu. Gheorghe Nicolae. prim-vice- 
presedinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Argeș. Ernest Szotyori. prim-vice- 
presedinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Mures. Niculina Cosma. vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului 
Vîlcea. Niculina Moraru. președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Vrancea, 
loan Popa, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Constanta. Vlai- 
cu Ardelean, membru al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
al județului Arad, directorul direc
ției comerciale.

Cei care au luat cuvîntul au dat 
o înaltă apreciere rolului esențial al 
tovarășului "Nicolae Ceaușescu in 
fundamentarea si înfăptuirea politi
cii de dezvoltare multilaterală a pa
triei. exprimînd înalta prețuire, sen
timentele de recunoștință si profundă 
dragoste pe care întregul nostru po
por le nutrește fată de conducătorul 
înțelept al partidului si statului, 
strălucit strateg si ctitor de tară 
nouă, pentru activitatea sa neobosi
tă dedicată progresului și prosperi
tății României socialiste. ridicării 
nivelului de trai material si spiri
tual al celor ce muncesc din patria 
noastră.

în lumina exigențelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEIV

specializate în operațiile de tasa- 
re a solului, de îmbunătățiri fun
ciare, de nivelare și compactare 
pe șantierele de construcții. (Ma- 
nole Corcaci).

VASLUI : Apartamente 
pentru oamenii muncii
Timpul prielnic din ultima peri

oadă a oferit lucrătorilor între
prinderii antrepriză de construcții- 
montaj Vaslui condiții pentru in
tensificarea activității de finalizare 
a blocurilor de locuințe din planul 
pe acest an. Ca urmare a unei bune 
organizări a muncii pe șantiere, a 
sporirii gradului de mecanizare a 
lucrărilor și a productivității, au 
fost predate beneficiarilor. In ulti
mele zile, 320 noi apartamente. în 
acest fel, numărul total al locuin
țelor înălțate în acest an în județ 
a ajuns la 1 640, alte 460 aflîndu-se 
in stadii înaintate de execuție. Cele 
mai multe blocuri, integrate armo

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în cuvîntările 
rostite Ia plenarele C.C. al P.C.R., 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vorbitorii au ana
lizat sarcinile ce revin consiliilor 
populare pentru sporirea contribuției 
acestora la înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial a tării, a bugetelor lo
cale și a programelor de autocondu- 
cere șl autoaprovizionare a popu
lației pe anul 1987.

Referindu-se la Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a țării Pe 1987, vorbitorii au subli
niat că prevederile sale au la 
bază orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care asigură o vi
ziune unitară a problematicii con
strucției socialiste. Înfăptuirea stra
tegiei dezvoltării Intensive a econo
miei. pe temeiul r» rdlzării unei Înal
te eficiente in twita «ferele activi
tății economlco-sociale, a unei noi ca
lități a muncii șl vieții. S-a relevat 
că. în conformitate cu aceste orien
tări. proiectul de lege pune un 
accent deosebit pe creșterea continuă 
a forțelor de producție, afirmarea cu 
putere a revoluției tehnico-știintifice 
și a noii revoluții agrare, dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime și de 
energie, organizarea superioară a 
producției, perfecționarea în conti
nuare a pregătirii profesionale, a 
personalului muncitor, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produse
lor. sporirea gradului de valorificare 
a resurselor, utilizarea cu eficientă 
maximă a fondurilor de investiții, 
reducerea consumurilor. sporirea 
productivității muncii, mobilizarea 
întregului potențial productiv în ve
derea creșterii susținute a venitului 
national si ridicării continue a 
nivelului de trai al populației.

Vorbitorii au arătat că prevederile 
de plan asigură, în continuare, dez
voltarea armonioasă șl echilibrată a 
tuturor județelor, zonelor și locali
tăților țării, corespunzător hotărîrl- 
lor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, prevederilor Pro
gramului partidului de ridicare mul
tilaterală a patriei pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Luind in dezbatere proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare, participant)! la 
discuții au relevat că acesta asigură, 
prin prevederile sale, mobilizarea 
deplină a resurselor materiale și 
umane în vederea dezvoltării inten

nios liniei arhitectonice locale, au 
fost date tn folosință oamenilor 
muncii in noile cartiere din Blrlad 
și Vaslui. (Petru Necula).

ARAD : Un nou tip 
de vagon

Acționind necontenit pentru În
noirea și modernizarea produselor, 
colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de vagoane din 
Arad a introdus pe fluxurile de fa
bricație un nou tip de vagon-plat- 
formă pe patru osii, destinat ex
portului. Noul tip de vagon este 
conceput pentru transporturi grele 
și pentru a fi exploatat în condiții 
de climă tropicală. Acest lucru a 
presupus adoptarea unor soluții 
constructive specifice. în ceea ce 
privește performanțele tehnico- 
funcționale ale noului produs, con
semnăm faptul că sarcina pe osie 
a vagonului arădean este superioa
ră cu 2,5 tone produselor similare 
din alte țări. (Tristan Mihuța). 

sive și a creșterii eficientei acestor 
ramuri importante ale economiei na
ționale. S-a subliniat faptul că pla
nul — elaborat sub directa îndrumare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
asigură, pe baza introducerii mai 
rapide a progresului tehnico-știin- 
țific în producția agricolă, creșterea 
capacității productive a pămintului, 
folosirea Intensivă a întregului fond 
funciar, extinderea mecanizării pro
ceselor de producție, redarea în .cir
cuitul productiv de noi suprafețe, 
extinderea irigațiilor, modernizarea 
zootehniei, astfel îneît în anul vi
itor să se obțină producții vegetale 
și animaliere mult sporite, care să 
contribuie la buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare.

în ce privește programul de auto- 
conducere si autoaprovizionare. s-a 
relevat că acesta asigură aprovizio
narea corespunzătoare a populației 
cu produse agroalimentare și bunuri 
industriale specifice fiecărui sezon, 
in concordanță cu creșterea produc
ției agricole și a bunurilor de larg 
consum, cu sporirea aportului șl răs
punderii organelor locale la consti
tuirea fondului de stat.

în legătură cu proiectele bugetelor 
locale s-a scos în evidență că aces
tea asigură veniturile necesare fi
nanțării obiectivelor ce revin orga
nelor locale, conținind prevederi 
referitoare la reducerea substanțială 
a cheltuielilor de producție, aplica
rea unui regim sever de economii, 
întărirea ordinii și disciplinei in 
utilizarea fondurilor statului, așe
zarea Întregii activități din toate 
județele și localitățile țării pe prin
cipiile autogestiunii. autoconducerii 
și autofinanțării, ale eficienței eco
nomice superioare.

Vorbitorii s-au angajat. în lumina 
exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu 
toată răspunderea pentru încheierea 
cu rezultate bune a planului pe 
acest an. pentru realizarea în con
diții optime a prevederilor planului 
pe anul 1987, pentru mobilizarea e- 
nergiei creatoare a întregului po
por în vederea înfăptuirii exemplare 
a Întregului cincinal, a programelor 
partidului de dezvoltare economico- 
socială a patriei, pentru ridicarea 
României pe noi trepte de progres 
si civilizație.

în Încheierea lucrărilor. Camera 
legislativă a adoptat in unanimita
te hotărîri prin care au fost apro
bate proiectele de documente în
scrise pe ordinea de zi.

ALBA : Materiale 
recuperate

în acest an, volumul activității 
de recuperare a materialelor refo- 
losibile a cunoscut o importantă 
creștere. Extinderea acestor acțiuni 
este pusă în evidență de cantită
țile de materiale refolosibile recu
perate peste prevederile de plan 
în perioada care a trecut din acest 
an. Astfel, au fost recuperate su
plimentar și reintroduse în circui
tul productiv 7 000 tone oțel, 1 500 
tone fontă, 150 tone cenuși de cu
pru, 3.5 tone alamă, peste 100 tone 
cărămizi refractare și alte mate
riale. (Ștefan Dinică).

CRAIOVA : Generator 
electric

La întreprinderea „Electroputere" 
din Craiova a fost realizat și livrat 
întreprinderii „23 August" din Bucu
rești un generator electric Sincron 
cu putere variabilă de la 400 la 
1 000 kVA. cu turații și tensiuni 
variabile. Noul tip de generator 
produce simultan energie electrică 
pentru funcționarea motorului și 
asigură recuperarea energiei termi
ce care, în tandem, este transfor
mată în energie electrică, fapt ce 
conduce la economisirea unei în
semnate cantități de combustibili. 
(Nicolae Băbălău).

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei drep
turilor omului" și a celei de-a 
XX-a aniversări a adoptării Pactu
lui .universal al drepturilor civile și 
politice ale omului și Pactului uni
versal al drepturilor economice, so
ciale șl culturale ale omului, 
miercuri a avut loc. in Capitală, o 
adunare festivă, desfășurată sub e- 
cida Asociației Române pentru Na
țiunile Unite (ANUROM). Asociației 
Tineretului si Studenților din 
România pentru Națiunile Unite 
(ATSRNU) și Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internațio
nale (ADIRI).

A luat cuvîntul Gheorghe Chivu- 
Iescu, ministrul justiției, cară a rele
vat concepția umanistă 1 promovată 
de România. de președintele 
Nicolae Ceausescu, privind dreptu
rile fundamentale ale omului și 
exercitarea lor efectivă, subliniind 
preocuparea constantă a partidului 
si statului nostru pentru asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor tării si lărgirea con
tinuă a democrației socialiste, a po
sibilității ca fiecare cetățean să ducă 
o viată mai bună si demnă, accesul 
liber la învățămint. cultură si ști
ință, participarea lor, fără deosebire 
de naționalitate, la înfăptuirea poli
ticii interne si externe a partidului 
si statului, la conducerea societății.

Au fost prezentate, totodată, ini
țiativele tării noastre, ale președin

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Meciurile disputate ieri 

în cadrul „șaisprezecimilor" de finală 
ale „Cupei României" s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Industria 
Sirmei Cîmpia Turzii — Rapid Bucu
rești 0—1 (0—1), F.E.P.A. ’74 Birlad 
— Victoria București 0—2 (0—2), 
F.C. Constanța — Universitatea 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Victoria 
I.R.A. Tecuci — S.C. Bacău (1—3 
(0—0), C.S. Tîrgoviște — Sportul 
studențesc București 0—1 (0—1). Jiul 
Petroșani — Corvinul Hunedoara 
4—1 (1—1), I.C.I.M. Brașov — Chi
mia Rîmnicu Vîlcea 3—0 (1—0), Pro
gresul Vulcan București — Petrolul 
Ploiești 1—2 (1—0), Metalul Bocșa — 
F.C. Argeș Pitești 0—1 (după pre
lungiri), C.I.L. Sighet — Oțelul Ga
lați 0—2 (0—2). Automatica Alexan
dria — Gloria Buzău 3—6 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m).

Partidele Minerul Paroșeni — Uni
versitatea Craiova și Flacăra Mo- 
reni — F.C.M. Brașov, din aceeași 
fază a „Cupei României", vor avea 
loc astăzi, cu începere de la ora 13. 
Celelalte trei meciuri (Gloria Bis
trița — Steaua București. Explorări 
Cîmpulung — F.C. Olt și Metalur
gistul Cugir — Dinamo București) 
au fost aminate pentru 28 februa
rie 1987.
• Pe stadionul „1 Mai" din Slati

na. in meci restanță (din etapa a

cinema
• Un oaspete la cină : LUMINA
(14 74 18) — 0: 11; 13,15; 15,30; 17.45; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 0; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15, FLAMURA
(83 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Bătălia din umbră — 19,30, Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13; 
15; 17,15 ; DOINA (16 35 38)
• Liceenii: DACIA (50 35 941 — 9; 
11; 13: 15; 17; 19. VOLGA (79 71 26) 
— 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20
• Răzbunarea haiducilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15
• Masca de argint : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
• Păcală: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
12; 15; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 16; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (1186 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20
• Stagiunea cinematografică de 
Iarnă: SCALA (11 03 72) — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20
• A fost odată un căpitan curajos : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Clntăreața 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
• Bonner fiul : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30
• Luptătorul cu sabia : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 

telui Nicolae Ceaușescu ne nlan in
ternațional pentru promovarea si 
respectarea drepturilor fundamentale 
ale oamenilor și popoarelor, îndeo
sebi a dreptului la viată, la existentă 
liberă si independentă, la pace pe 
planeta noastră.

în cadrul adunării, prof. univ. dr. 
docent Alexandru Bălăci, președin
tele ANUROM. a prezentat mesajul 
secretarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, cu prilejui „Zilei 
drepturilor omului".

Au participat cadre de conducere 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Educației șl învățămin- 
tuiui. reprezentanți ai Comitetului 
Centra] al U.T.C.. ANUROM. ADIRI, 
un numeros public.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comun left timpul probabil pentru 
Intervalul 11 decembrie, ora 20 — 14 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi rece, exceptind zonele deluroase și 
de munte, unde va fi relativ caldă, iar 
cerul mai mult noros. Se vor semnala 
ninsori izolate in regiunile nordice. 
Vîntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu intensificări locale de scurtă du
rată tn estul șl sud-vestul țării, cu

IV-a a campionatului diviziei A), 
F.C. Olt — Dinamo 0—0. Cu o etapă 
înaintea încheierii primei părți a 
campionatului. în clasament conduce 
— detașat ! — Steaua (30 puncte), 
urmată de Dinamo (22 p.), F.C. Olt 
(20 p.). F.C. Argeș (19 p.) etc. 
• Rezultate înregistrate aseară 
în optimile de finală ale competiției 
internaționale de fotbal „Cupa 
U.E.F.A." : Beveren — Torino 0—1 ; 
Hajduk Split — Dundee United 0—0; 
Vitoria Guimaraes — F.C. Groningen 
3—0. Echipele subliniate se califică 
în sferturile de finală.

HANDBAL. în prima zi a Întrece
rilor din cadrul grupelor semifinale 
ale Campionatului mondial feminin 
de handbal (grupa A), competiție ce 
se desfășoară in Olanda, echipa 
României a întrecut cu scorul de 
32—24 (16-10) reprezentativa R.P. 
Chineze, principala realizatoare a 
formației noastre fiind Mariana 
Țircă, autoare a 12 goluri. Alte re
zultate înregistrate : grupa B : Nor
vegia — Coreea de Sud 29—14 ț Ce
hoslovacia — R.F. Germania 19—13 ; 
grupa A : U.R.S.S. — Olanda 27—17 ; 
R.D. Germană — Austria 25—20 ; 
Iugoslavia — Ungaria 19—18.

BASCHET. Rezultate înregistrate 
în sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor" la baschet masculin : Ț.S.K.A.

• Nu ești singur s TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Imperiul contraatacă : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18.30
• Luptătorii din valea misterioasă : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; J8; 20, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Fantomele se grăbesc : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Mal Iubesc, mal sper : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17,15; 19.30
• Pericol de moarte : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17.15: 19.30
• Filmul șl muzica : POPULAR 
(3* * 15 17) — 15: 18,15
• Gheața verde : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17.15; 19.30, MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17.15; 19.30
• Vreau să dansez : FLORF.ASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Un comando pentru apa grea : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 18,15
• Superman : GLORIA (47 46 75) — 
9; 12; 16; 19,30
• Raidul vărgat: FLACARA (20 33 40) 
— 14.30; 16,30; 18,30
• Tangoul tinereții noastre s PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19,30

teatre
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r ANUL INTERNATIONAL ' 
W al păcii în lume
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

A

In întreaga lume are loc o intensificare a mișcărilor de luptă pentru 
pace. Oameni de cele mai diverse convingeri filozofice ji politice, lideri 
ai partidelor politice ji organizațiilor de masă se pronunță deschis si ferm 
impotriva cursei înarmărilor ji a cheltuielilor militare care răpesc în mod 
inutil si periculos omenirii importante mijloace și resurse materiale ce 
ar putea fi utilizate în direcția progresului st ridicării nivelului de civi
lizație al popoarelor.

Ștafeta păcii purtată de-a lungul a 25 000 km
WASHINGTON. - „Făclia păcii" 

— ștafeta inițiată de O.N.U., in ca
drul Anului Internațional al Păcii - 
a ajuns la Washington, unde a 
fost întimpinată de primarul orașu
lui, împreună cu alte oficialități 
locale, precum și de reprezentanți 
ai organizațiilor pacifiste ameri
cane.

„Făclia păcii" a fost aprinsă la 
septembrie in fața sediului din16

*

New York al Organizației Națiuni
lor Unite, străbătind apoi 25 000 
de km prin 45 de țări situate pe 
toate cele cinci continente ale glo
bului. Acțiunea urmează să se în
cheie la 11 decembrie, cind ea va . 
fi readusă la New York, unde va 
fi menținută aprinsă, ca un simbol 
al dorinței de pace a tuturor po
poarelor planetei.

„Armele nucleare - cel mai grav pericol 
la adresa păcii"

DELHI. — Dezarmarea constituie 
principalul deziderat al mișcării de 
nealiniere, a declarat ministrul in- 

4 dian de externe. Narayan Dutt 
’ Tiwari. luînd cuvîntul la o reuniune 
ț a Institutului indian pentru stu- 
. dierea mișcării de nealiniere. Ță-
* rile în curs de dezvoltare, membre 
ț ale mișcării de nealiniere, se pro-

*
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i viețuit exploziilor atomice de la 
' Hiroshima Și Nagasaki arată că 
i majoritatea covîrșitoare a persoa- 
< nelor chestionate și-au exprimat 
ț îngrijorarea fată de pericolul de- 
ț clanșării unui conflict nuclear, ale 
’ cărui consecințe ar fi imprevizibile.

J

Reuniunea general-europeană de la Viena
VIENA 10 (Agerpres). — Problema 

continuității procesului C.S.C.E., a 
organizării de noi reuniuni general- 
europene, precum și a unor noi in- 
tilniri de experti in legătură cu di
feritele aspecte ale colaborării din
tre cele 35 de state participante se 
află, in această etapă a reuniunii de 
la Viena, pe agenda grupului de 
lucru care se ocupă de „urmările 
C.S.C.E.".

Reprezentanții statelor care au luat 
cuvîntul pînă în prezent, îndeosebi 
cei ai unor țări neutre și nealiniate 
— cum sint Finlanda. Iugoslavia, 
Austria. Cipru — au evidențiat că 
asigurarea continuității procesului 
C.S.C.E. este de un interes vital pen
tru absolut toate statele participante. 
In pofida rezultatelor obținute in 
cei peste 11 ani care au trecut de la 
adoptarea Actului final de la Hel
sinki. procesul C.S.C.E. n-a putut 
răspunde multor speranțe pe care 
și le-au pus popoarele conti
nentului și, îndeosebi, n-a con-

tribuit la oprirea cursei înarmă
rilor. la eliminarea imensului pe
ricol pe care îl reprezintă acumu
larea continuă de arme, in primul 
rind de arme nucleare, pe continen
tul nostru și, în general, în lume. 
Subliniind importanța încheierii cu 
succes a primei faze a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa 
de la Stockholm, o serie de vorbi
tori s-au pronunțat pentru adopta
rea în cadrul forumului de la Viena 
a deciziei de continuare a negocieri
lor in vederea încheierii de noi 
acorduri de întărire a încrederii și 
de trecere la înfăptuirea dezarmării.

Reprezentanții mai multor state 
au avansat idei interesante in legă
tură cu organizarea reuniunilor ge- 
neral-europene la intervale de timp 
mai regulate și. in general, mai scur
te. arătînd că întregul proces C.S.C.E. 
trebuie să devină mai dinamic, să 
fie îmbogățit prin noi elemente de 
cooperare.

NATIUNILE UNITE

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demers al Litrii Arabe pentru oprirea ostilităților in țurul 
taberelor de reiupiați palestinieni din Liban • Ședință a Bi
roului de coordonare al țărilor nealiniate • Vn interviu al 
președintelui Franței 9 O hotărîre a plenarei C.C. al P.C. 

din Israel

În sprijinul soluționării 
pe cale pașnică a situației 
conflictuale din America 

Centrală
BOGOTA 10 (Agerpres). — Aflat 

Intr-o vizită oficială in Columbia, 
ministrul guatemalez al relațiilor ex
terne. Mario Quinones, a apreciat că 
incidentele armate de la frontiera 
nicaraguano-honduriană reprezintă 
un semnal de alarmă, fiind necesară 
găsirea urgentă a unor formule de 
pace în America Centrală, cu spri
jinul „Grupului de la Contadora" — 
transmite agenția Inter Press Service. 
„Grupul de la Contadora" — a spus 
el — are un rol decisiv în această 
problemă, fiind singurul for regio
nal uti] și legitim în care se poate 
acționa. în prezent, pentru soluțio
narea stării conflictuale centro-ame- 
ricane.

SAN JOSE 10 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la San Jose, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a reafirmat politica de 
neutralitate a tării sale în problema 
stării conflictuale din America Cen
trală și a chemat la soluționarea 
tuturor controverselor regionale pe 
calea dialogului politic, prin trata
tive.

LONDRA 10 (Agerpres). — Orga
nizația din Marea Britanie intitu
lată Campania de solidaritate cu Re
publica Nicaragua a condamnat, in
tr-un comunicat dat publicității la 
Londra, recentele raiduri agresive 
întreprinse asupra teritoriului nica- 
raguan. Conflictul din această zonă, 
se arată în document, este intre al
tele un rezultat al sprijinului acor
dat de administrația S.U.A. elemen
telor contrarevoluționare care acțio
nează împotriva guvernului nicara- guan.

TUNIS 10 (Agerpres) — In cadrul 
reuniunii extraordinare a Consiliu
lui ministerial al Ligii Arabe, cor» 
s-a desfășurat Ia Tunis, participantii 
au adresat un apel pentru încetarea 
imediată a focului în zona tabere
lor de refugiați palestinieni din Li
ban. ridicarea blocadei din jurul 
acestora și evacuarea răniților. în 
document se subliniază necesitatea 
adoptării unor măsuri pe plan Inter
national pentru încetarea bombarda
mentelor israeliene asupra taberelor 
de refugiați palestinieni din Liban.

Condamnind represiunile israeliene 
împotriva populației arabe din teri
toriile ocupate, participantii au adop
tat o rezoluție în care se cere Con
siliului de Securitate al O.N.U. să-și 
asume responsabilitățile pentru în
cetarea acestor tratamente și instau
rarea păcii și securității în zonă.

BAGDAD 10 (Agerpres). — La 
Bagdad s-au desfășurat lucrările 
unei reuniuni a Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, care a examinat cu, 
precădere luptele din zona taberelor 
de refugiați palestinieni din Liban.

Intr-o declarație prezentată reu
niunii de către Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. se subliniază necesitatea în
cetării atacurilor împotriva tabere
lor palestiniene din Liban și a in
tensificării acțiunilor vizînd crearea 
unui stat palestinian propriu. Comi
tetul Executiv al O.E.P. cheamă 
O.N.U., Consiliul de Securitate și 
alte foruri internaționale să contri
buie la organizarea unei conferințe 
internaționale privind problema pa
lestiniană.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agernres). 
— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate. întrunit la sediul O.N.U. 
din New York într-o ședință de ur
gentă. subliniază într-un comunicat 
necesitatea constituirii grabnice a u- 
nui comitet pregătitor în scopul con
vocării unei conferințe internaționa
le centru pace în Orientul Mijlociu.

Documentul apreciază că organiza
rea unei asemenea conferințe este 
Impusă de necesitatea reglementării 
juste, trainice si atotcuprinzătoare a 
crizei din Orientul Mijlociu, la baza 
căreia se află problema palestiniană.

PARIS 10 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului egip
tean „AI Ahram", președintele 
Franței. Francois Mitterrand, a apre
ciat că problema Orientului Mijlociu 
nu va putea fi reglementată dacă 
părțile implicate nu vor participa 
direct la luarea unei decizii — infor
mează agenția France Presse. Tot
odată. șeful statului francez a arătat 
că „nici un grup nu trebuie exclus. 
Nimeni nu poate nega faptul că Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei este o forță reprezentativă a pa
lestinienilor angajați în război" — a 
spus el.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — In ac
tualele condiții, calea spre obținerea 
păcii în Orientul Mijlociu este una 
singură — convocarea unei conferin
țe internaționale sub egida O.N.U. cu 
participarea membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate și a tu
turor părților interesate, inclusiv a 
Israelului și Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian. subliniază hofărîrea adoptată în 
cadrul plenarei C.C. al P.C. din Is
rael ale cărei lucrări au avut Ioc la 
Tel Aviv. Documentul conține un 
apel la căutarea unei soluții nego
ciate a conflictului din Orientul Mij
lociu pe baza retragerii trupelor is
raeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967 
și creării unui stat palestinian inde
pendent

Numeroase incidente au fost sem
nalate. miercuri, pentru a șaptea zi 
consecutiv, in teritoriile de pe malul 
de vest al Iordanului si Gaza, ocu
pate de Israel. între demonstranți 
palestinieni si forțele israeliene de 
ocupație. Incidentele cele mai grave 
au avut loc In Gaza, unde o tînără 
palestiniană. în vîrstă de 16 ani. a 
fost rănită, la intervenția forțelor 
represive care au deschis focul.

Surse palestiniene, citate de agen
ția A.P.. au informat că acțiuni de 
protest împotriva practicilor repre
sive ale forțelor de ocupație israe
liene au fost organizate în cel pu
țin șapte orașe, tabere de refugiat! 
palestinieni si sate din teritoriile 
menționate.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— în mesajul secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
dat publicității cu prilejul Zilei drep
turilor omului, se subliriiază că De
clarația universală a drepturilor o- 
mului. adoptată Ia 10 decembrie 1948, 
constituie un principiu fundamental 
al Națiunilor Unite. Alături de aceas
ta, Convenția internațională cu pri
vire la drepturile economice, sociale 
și culturale și Convenția internațio
nală cu privire la drepturile civile si 
politice au adăugat obligații juridice 
pentru aproape 90 de state care le-au 
ratificat.

In continuare, secretarul general al 
O.N.U. apreciază că. deși există o 
serie de semne de progres, omenirea 
se află Încă departe de obiectivul 
propus pe planul drepturilor omului. 
In multe părți ale lumii, subliniază 
Penez de Cuellar, ființele omenești

drepturilor omului
sint încă lipsite de mijloacele de 
bază ale supraviețuirii, se comit încă 
acte de agresiune la adresa integri
tății lor.

Ca urmare, nu există un scop mal 
nobil pentru o mișcare mondială de- 
cît schimbarea acestei stări de 
lucruri și curmarea violării dreptu
rilor omului. Organizația Națiunilor 
Unite, guvernele și organizațiile ne
guvernamentale — toate trebuie să-și 
aducă contribuția la acest obiectiv.

în încheierea mesajului se subli
niază că este importantă crearea, in 
cadrul fiecărei țări, a unui sistem na
țional pentru drepturile omului, ca
pabil să asigure exercitarea, nestin
gherită a libertăților fundamentale. 
Astfel de sisteme trebuie să cuprin
dă garanții constituționale și legisla
tive. instituții administrative si ju
ridice, organe de difuzare și educare, 
precum și mecanisme eficiente de 
protecție.
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nunță pentru adoptarea de măsuri 
urgente in direcția dezarmării nu
cleare. pentru combaterea tuturor 
teoriilor, doctrinelor și concepțiilor 
ce ar argumenta, chipurile, menți
nerea armelor nucleare, care 
prezintă cel mai grav pericol 
adresa păcii — a subliniat el.

Pentru măsuri eficiente de dezarmare
TOKIO. — La Tokio s-au des

fășurat lucrările unui simpozion 
convocat din inițiativa organizației 
antimilitariste Comitetul celor 22 
pentru dezarmare nucleară, rela
tează agenția T.A.S.S. Participantii. 
foști prim-ministri. deputati. oa

re
ia

meni de stiintă. personalități 
/Vieții sociale din Japonia au discu
tat diferite aspecte ale problema
ticii încetării cursei înarmărilor si 
trecerii la măsuri eficiente de 
dezarmare și îndeosebi de dezar
mare nucleară.

Nu, extinderii cursei înarmărilor în Cosmos !
OSLO. — Intr-un interviu acor

dat televiziunii norvegiene, primul 
ministru al Norvegiei, Gro Harlem 
Brundtland, a reafirmat poziția tă
rii sale față de problema extinde
rii cursei înarmărilor in Cosmo3.

Primul ministru a arătat că Nor
vegia se opune „Inițiativei pentru 
apărare strategică" și oricăror al
tor cercetări care au ca scop 
crearea unor arme ce ar putea fi 
folosite In spațiul extraatmosferic.

Apel al medicilor militanți pentru pace
ROMA. — Membrii organizației 

..Medicii pentru prelntimpinarea 
unui război nuclear" au adresat un 
apel conducătorilor sovietici si 
americani privind instituirea unui 
calendar al opririi experiențelor 
nucleare si al eliminării armelor 
nucleare. In urma congresului aces
tei organizații, care a avut loc la 
Roma, participantii au arătat că lo
cuitorii Ternei trăiesc sub ..sabia 
lui Damocles". Subliniind că ex-

periențele nucleare nu fac decit să 
alimenteze cursa înarmărilor, orga
nizația a cerut ca S.U.A. să se ra
lieze moratoriului Instituit de 
U.R.S.S. cu privire la aceste teste 
pînă cind va fi realizat un acord i 
in problema armelor nucleare. Par- ‘ 
tlcipanții s-au pronunțat, de ase- l 
menea, pentru abolirea. intr-un in- ’ 
terval de' 10 ani. a tuturor armelor 
nucleare și pentru respectarea În
țelegerilor existente cu privire 
acestea.

la

Fermă condamnare a regimului rasist din R.S.A.
BRUXELLES 10 (Agerpres). — Im

portante centrale sindicale interna
ționale. între care Confederația 
Mondială a Muncii șl Confederația 
sindicatelor (vest-) europene, au dat 
publicității o declarație prin care cer 
autorităților sud-africane să pună 
imediat in libertate toate persoanele 
deținute in baza legislației de ur

gență. In același timp, se cere tu
turor guvernelor europene să exer
cite presiuni asupra guvernujui de la 
Pretoria pentru a-1 determina „să 
abandoneze politica sa inumană și 
să elibereze cele peste 20 000 de 
persoane arestate si deținute fără 
judecată".

Copii deținuți politici

PARIS

Demonstrație împotriva 
represiunilor polițienești
PARIS 10 (Agerpres). — In capi

tala Franței s-a desfășurat, miercuri 
după-amiază, o mare manifestație 
de protest impotriva represiunilor 
poliției față de participantii la' de
monstrațiile studențești prin care se 
exprima dezacordul față de proiectul 
legii privind invățămintul superior. 
Sute de mii de oameni au parcurs 
străzile Parisului, Ia chemarea Co
mitetului de coordonare al studenți
lor. sprijinit de majoritatea sindica
telor franceze. Participantii Ia mani
festație au omagiat și memoria stu
dentului care și-a pierdut viața ca 
urmare a brutalității polițienești In 
incidentele dintre demonstranți și 
poliție de simbăta trecută — Infor
mează agenția France Presse. In 
rindurile demonstranților s-au aflat 
lideri ai organizațiilor studențești și 
sindicale, reprezentanți de frunte ai 
partidelor politice din opoziție. Ma
nifestații de solidaritate au avut loc 
și în alte orașe franceze.

Acord de încetare a 
filipinez

MANILA 10 (Agerpres). — Miercuri, 
tn Filipine a .intrat tn vigoare acor
dul de încetare a focului pe o peri
oadă de 60 de zile, semnat Ia 27 no
iembrie de reprezentanți al guvernu
lui și ai Frontului Democratic Națio
nal. Potrivit agențiilor Reuter și 
France Presse. aplicarea acordului a 
fost anunțată la Manila de negocia
torii celor două părți, care si-au ex
primat speranța că in perioada men
ționată vor continua negocierile pen-

focului între guvernul 
șl F.D.N.

tru a se pune capăt confruntării in
terne. care durează de peste 17 ani.

Intr-o declarație făcută în cadrul 
ședinței guvernului., președintele Co
razon Aquino a salutat intrarea in 
vigoare a acordului.

Dacă perioada de încetare a focu
lui va fi respectată, menționează 
agenția France Presse. la 2 februarie 
se va putea asigura calmul pentru 
desfășurarea referendumului asupra 
noii Constituții filipineze.

unui elev sud-african
Pentru ce a fost, totuși, încarce

rat Zacharia Makhanjane ?
Louis le Grange, fostul ministru 

al legii și ordinii publice de la Pre
toria, a dat explicația sa : „Elevul 
ar fi perturbat menținerea ordinii 
publice, intimidindu-i sistematic pe 
colegii și profesorii săi". Autorită
țile regimului rasist se fac a nu 
înțelege ceea ce ințeleg și copiii : 
teroarea sub toate formele, de la 
presiuni psihologice la maltratări 
fizice, profunda și dureroasa inega
litate, din motive de discriminare 
rasială, umilința la care sint supuși 
nu numai virstnicii, ci și copiii au 
creat o situație care de mult nu 
mai poate fi suportată. Elevul 
Zacharia este doar unul din zecile 
de mii de copii care simt apăsarea 
crudei discriminări rasiale.

Subliniind acest fenomen, agenția 
France Presse notează că dezvălui
rile privind cazul tinărului Zacha
ria Makhanjane au fost facilitate 
de lansarea, săptămîna trecută, in 
R.S.A., a campaniei intitulate „Eli
berați copiii din închisori !", me
nită să atragă atenția opiniei pu
blice mondiale asupra faptului că 
sute de copii se găsesc, in prezent, 
încarcerați in această țară in vir
tutea stării de urgență instaurate 
la 12 iunie.

Copii încarcerați, copii deținuți 
politici 1 Tristă realitate a acestui 
timp, care ar trebui sd fie pretu
tindeni al dreptății și omeniei.

V. P.

Semnificațiile dramei
Zacharia Makhanjane este un 

elev sud-african in virstă de numai 
13 ani. Intr-o singură zi, numele 
lui a fost transmis pe telexurile 
tuturor marilor agenții Internațio
nale de presă, fiind apoi tipărit cu 
litere majuscule in rubricile ziare
lor. O celebritate cu gust amar nu 
numai pentru copilul sud-african 
care poartă acest nume, ci și pen
tru oamenii de bine din lumea in- 
treagă, care au aflat căror „fapte" 
se datorește celebritatea căpătată 
deodată, „fapte" care nu sint ale 
lui, ci ale regimului din țara in 
care trăiește, ale odiosului regim 
rasist de la Pretoria. Pentru că 
numele elevului de 13 ani a făcut 
rapid înconjurul globului cind s-a 
aflat că el, după ce a fost purtat 
prin diferite comisariate ale poli
ției sud-africane, a fost apoi deți
nut intr-o închisoare vreme de 100 
de zile, bătut și torturat de nenu
mărate ori in zilele de detenție.

La conferința de preSă convocată 
de avocatul său — arată agenția 
France Presse, intr-o relatare din 
Pretoria — Makhanjane a declarat 
că a fost spitalizat in închisoare 
vreme de o lună după ce a fost 
maltratat, dar fără să primească 
ingrijirile necesare. Eliberat vine
rea trecută, el a arătat că autori
tățile sud-africane nu i-au spus 
niciodată pentru ce a fost arestat 
și încarcerat. Două cereri de pu
nere in libertate i-au fost inițial respinse !
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________ . I 
latează agenția T.A.S.S. La acțiu- l 
nea ce a avut loc in fata monu- ’ 
mentului închinat victimelor bom- ț 
bardamentului atomic american a- i 
supra orașului Hiroshima au parti- 1

Avertisment al supraviețuitorilor catastrofei 
de la Hiroshima și Nagasaki

la Hiroshima, iar alte 70 000 — 
Nagasaki.
cu aceasta

TOKIO. — Un sondai întreprins 
In rindurile celor care au supra-

■ lui uț cu/tac unt pe ii, iiupi cuictunc,
ț De asemenea, 96 la sută au arătat 
l că și in prezent continuă să sufere, 
| din punct de vedere fizic și psihic, 
) de efectele bombardamentelor ato- 
i mice din 1945.
. Circa 140 000 de persoane și-au 
1 pierdut viata in urma exploziei de

. ... la
reamintește in legătură 
agenția Associated Press.
— Miercuri, un grup deTOKIO.

locuitori ai orașului Hiroshima au 
organizat o manifestație de protest 
impotriva recentei explozii nuclea
re franceze din atolul Mururoa. re-

cipat și reprezentanți ai unor or- l 
ganizații antimilitariste din Noua 
Zeelandă. j

i

Dialogul constructiv, condiție a întăririi securității 
și cooperării europene

De Ia inaugurarea la 4 noiem
brie, la Centrul de conferințe al 
cunoscutului palat Hofburg, a nou
lui forum general-european. a tre
cut mai mult de o lună de zile. 
Este bine știut că reuniunile ini
țiate prin Conferința de securita
te și cooperare în Europa de la 
Helsinki își au propriul lor mod de 
desfășurare, ca și reguli de proce
dură specifice, indiferent că este 
vorba de reuniuni general-europene 
sau de intilniri de experti pe do
menii concrete ale colaborării, 
stipulate în Actul final. Din acest 
punct de vedere nici reuniunea de 
la Viena nu reprezintă o excepție. 
După dezbaterile generale, care au 
debutat prin intervențiile miniștrilor 
de externe ai celor 35 de state parti
cipante, a început mâi întii în ple
nul reuniunii și apoi în cele cinci 
organe de lucru procesul de eva
luare a modului de transpunere in 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki și a documentului final 
al forumului general-european de 
la Madrid. Este ceea ce s-a stabilit 
de altfel prin punctul 5 al ordinii 
de zi a reuniunii de la Viena adop
tat prin consens la întîlnirea pregă
titoare și care prevede desfășurarea 
unui schimb aprofundat de vederi 
privind aplicarea documentelor amin
tite, dezvoltarea relațiilor reciproce 
dintre statele participante, dezvol
tarea cooperării și îmbunătățirea 
securității în Europa, precum și a 
procesului destinderii în anii ce 
vin. „Evaluarea" urmează să conti
nue pînă la 19 decembrie, cind se 
va încheia prima fază a reuniunii. 
Paralel. în săptămînile care urmează, 
va începe și prezentarea de noi pro
puneri, avînd drept scop să contri
buie la înfăptuirea obiectivelor 
amintite șl in același timp să slu
jească ca fundament a] redactării, 
în prima jumătate a anului viitor, 
a documentului final al reuniunii de 
la Viena.

Desigur, ca și celelalte reuniuni 
care au precedat-o, de la Belgrad

și Madrid — nici forumul de la 
Viena nu se desfășoară in vid, izolat 
de ceea ce se petrece in restul lumii. 
Dimpotrivă, se poate spune că ac
ționează ca o adevărată „cutie de 
rezonanță", fiind puternic influențat 
de evoluțiile de pe scena Internațio
nală, de tendințele care se înfruntă 
pe eșichierul politic mondial. Reu
niunea de la Viena, este cunoscut, 
are loc in condițiile in care in viața 
internațională s-au acumulat mul
tiple probleme grave, atit de natură 
politică, cît și economică, în care, in 
lume se confruntă două tendințe 
diametral opuse : tendința tn direc
ția politicii de forță, de încordare, 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, de continuare a înarmă
rilor, îndeosebi nucleare — și ten
dința îndreptată spre destindere, 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace. Practic, se poate 
afirma că desfășurarea reuniunii de 
la Viena este amplu marcată de în
fruntarea dintre aceste tendințe ; 
upele dintre statele participante în
cearcă să limiteze „evaluarea" doar 
la unele principii sau domenii din 
Actul final, „pierzind" din vedere că 
acesta a fost conceput ca un tot uni
tar, că problemele trebuie să fie 
abordate In mod realist și construc
tiv, că însăși experiența trecutului 
a arătat, cum nu se poate mai clar, 
că înfruntările ideologice, polemicile 
sterile, manifestările de amestec in 
treburile interne nu fac decît să ge
nereze stări de animozitate, să de
turneze atenția de la chestiunile 
esențiale ale păcii, destinderii, 
dezangajării militare șl dezarmării, 
ale întăririi securității șl colaborării 
pe continent. Tonuri polemice s-au 
făcut auzite Îndeosebi in ședințele 
plenare, cit și in grupurile de lucru 
care se ocupă de principiile Actului 
final și de colaborarea în domeniul 
culturii, educației, informației și 
contactelor între persoane.

Dincolo de aceste confruntări, de 
învinuirile reciproce, dezbaterile de 
pînă acum au pus In evidență preo

cuparea unui mare număr de țări, 
mici și mijlocii, neutre și nealiniate 
față de necesitatea vitală a întăririi 
securității europene. Este greu, de
sigur. să se facă un inventar al tu
turor ideilor care s-au vehiculat, 
atit in plenara, cît și în organele de 
lucru ale reuniunii și care vizează 
crearea unui climat de adevărată co
laborare și securitate pe continent, 
în care fiecare popor să aibă garan
ția dezvoltării sale libere, la adăpost 
de orice amestec din afară.

Citeva din aceste Idei se cuvin 
însă neapărat amintite. Reprezen
tanții a numeroase state au apre
ciat, astfel, rezultatele obținute la 
conferința de la Stockholm, subli
niind că acestea reprezintă o contri
buție importantă la întărirea încre
derii pe continentul nostru. In ve
derea atingerii obiectivelor prevă
zute în Actul final, un rol de cea 
mai mare importanță II are. după 
cum au arătat diferiți vorbitori, con
tinuarea eforturilor incepute la 
Stockholm, adoptarea in cadrul 
reuniunii de la Viena a deciziei de 
convocare a celei de-a doua etape a 
conferinței, consacrată in principal 
examinării șl adoptării unor măsuri 
concrete de dezarmare, tn acest 
context, o serie de state. Îndeosebi 
mediteraneene, au susținut necesita
tea extinderii măsurilor, stabilite 
la Stockholm, și in zona mării Me- 
diterane. securitatea Europei fiind 
legată direct de securitatea in aceas
tă zonă geografică atit de profund 
afectată de prezența navelor și ba
zelor militare străine, de nu puține 
stări de conflict și tensiune.

O susținută dezbatere se desfășoa
ră atit în plenara, cît și in organul 
de lucru specializat în legătură cu 
problemele colaborării economice, 
științifice și tehnice și In domeniul 
mediului înconjurător.

O opinie larg răspîndită aici este 
aceea că in acest domeniu s-a făcut 
încă prea puțin, că realizările obți
nute nu sînt pe măsura așteptărilor 
popoarelor europene, a potențialului

economic de care dispun statele 
participante. Deși o serie de dele
gații au insistat asupra unor, pro
bleme mai puțin semnificative, ma
joritatea celor ce au luat cuvîntul 
s-au pronunțat cu hotărîre pentru 
eliminarea restricțiilor și măsurilor 
de ordin discriminatoriu din calea, 
schimburilor comerciale, pentru gă
sirea de noi forme și metode de 
natură a contribui la extinderea și 
diversificarea cooperării industriale 
reciproc avantajoase dintre toate 
statele participante la C.S.C.E.

Firește, ținînd cont de situația in
ternațională atit de contradictorie, 
este dificil să se prevadă desfășu
rarea pe care o vor avea. In peri
oada ulterioară lucrările forumului 
de la Viena. Din acest punct de ve
dere. fiecare reuniune general-euro
peană „post-Helsinki" a reprezentat 
o experiență proprie, diferită una 
de alta. Tocmai de aceea asigurarea 
condițiilor pentru ca noua reuniune 
să marcheze, prin rezultatele sale, 
noi pași in direcția dezvoltării co
laborării. înfăptuirii dezarmării și 
întăririi securității pe continent 
preocupă o mare parte din statele 
participante, inclusiv România.

In spiritul mandatului primit, de
legația țării noastre acționează cu 
fermitate, prin intervențiile sale, ca 
și prin multiplele contacte pe care 
le are, ca incâ in această fază lu
crările reuniunii să se desfășoare 
în cele mai bune condiții, să se in
staureze un climat de lucru, con
structiv, In așa fel incit, prin apor
tul comun, al tuturor țărilor parti
cipante, noul forum general-euro
pean să se poată înscrie ca o con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
dialogului și colaborării dintre sta
tele continentului, la trecerea la 
măsuri concrete pe calea dezarmării, 
la făurirea unei Europe unite, a 
păcii și înțelegerii.

Radu BOGDAN 
Viena

[ IN CAPITALA U.R.S.S. au avut 
loc, miercuri, convorbiri intre de- 

I legația P.C.U.S., condusă de Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și delegația U.C.I., 

. condusă de Milanko Renovița, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 

I care întreprinde o vizită în U.R.S.S.
După cum relatează agenția 
T.A.S.S., convorbirea a prilejuit 

I un schimb de informații și păreri
privind activitatea celor două 

I partide, starea și perspectivele re
lațiilor bilaterale și unele probleme 
ale actualității internaționale.

I CONVORBIRI. Președintele R. P.
| Chineze, Li Xiannlan, a avut, la 

Shanghai, convorbiri cu președin- 
Itele Mexicului, Miguel de la Ma

drid Hurtado, care a făcut o vizită 
oficială în China. După cum relatea- 

Iză agenția China Nouă, părțile au 
exprimat dorința de a dezvolta co
laborarea bilaterală, subliniind în
deosebi posibilitățile de extinde- 

Ire a raporturilor economice și co
merciale.

. VIZITA ÎN R.P.D. COREEANA.
Convorbirile desfășurate la Phenian 

I între Kim Ir Sen, secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din 

I Coreea, președintele R.P.D. Coree
ne, și Mathieu Kerekou, președin
tele C.C. al Partidului Revoluției 

. Populare a Beninului, șeful statu
lui și guvernului din Benin, au evi- 

1 dențiat hotărirea celor două țări de 
a întări solidaritatea în lupta pen
tru afirmarea independenței. Im- 

| potriva neocolonialismului și rasis
mului. A fost subliniată importan- 

| ța eforturilor țărilor nealiniate In 
I • direcția întăririi păcii, realizării 

destinderii, consolidării securității 
. Și cooperării internaționale.
I SĂRBĂTORIRE. Miercuri, la

Luanda a fost sărbătorită a 30-a 
I aniversare a constituirii Mișcării
I Populare pentru Eliberarea Angolei

Și a noua aniversare a transfor- 
| mării acestei organizații în M.P.L.A.

— Partidul Muncii. Cu prilejul 
1 aniversării, pe una din arterele 
I principale ale capitalei angoleze a

avut loc o mare demonstrație a oa
menilor muncii, tn tribună se aflau 
Jose Eduardo dos Santos, președin- 

| tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele R. P. Angola, alți con- 

1 ducători angolezi.

LA TORONTO a avut loc o
I plenară a C.C. al P.C. din Canada, 

in cursul căreia au fost examinate

I sarcinile comuniștilor canadieni tn 
etapa actuală a vieții politice in
terne și Internaționale. Secretarul

■ general al P C. din Canada. William 
Kashtan, a prezentat un raport.

1 Plenara a hotărît convocarea viito
rului congres al P.C. din Canada 
la Începutul anului 1988.

ALEGERE. Pe baza principiului
I rotației între membrii Consiliului 

Federal Elvețian (guvernul), cele

două camere ale Adunării federale 
(parlamentul), întrunite la Berna, 
l-au ales pe Pierre Aubert, șeful 
Departamentului pentru Afacerile 
Externe, ca președinte al Confede
rației Elvețiene, Pierre Aubert ii 
succede lui Alphons Egli, al cărui 
mandat expiră la sfîrșitul acestui 
an. Ca vicepreședinte a fost ales 
Otto Stich.

CONSILIUL ECONOMIC SI CO
MERCIAL AMERICANO—SOVIE
TIC și-a început, la New York, lu
crările celei de-a X-a reuniuni 
anuale, informează agenția T.A.S.S. 
Din acest consiliu fac parte 119 
întreprinderi sovietice de comerț 
exterior, uniuni științifice și de 
producție, ministere unionale, pre
cum și 260 corporații americane, 
care realizează 25 la sută din va
loarea produsului național al S.U.A. 
Participanților la reuniune le-au 
fost adresate mesaje din partea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și a 
președintelui Ronald Reagn.

COOPERARE PENTRU ERADI
CAREA FOAMETEI. La Roma au 
loc lucrările reuniunii Consiliului 
Guvernatorilor al Fondului Inter
național pentru Dezvoltarea Agri
colă (F.I.D.A.), care abordează pro
blema identificării posibilităților de 
lărgire a cooperării intre statele 
membre ale acestui organism pen
tru a eradica foametea si sărăcia. 
Ia reuniune participă delegați din 
141 de țări, tn discursul inaugural, 
premierul Bettino Craxi a arătat că 
sărăcia si foametea pot fi combă
tute numai printr-o colaborare efi
cientă si prin solidaritate interna
țională.

PROGNOZE ECONOMICE. Gu
vernul american a revizuit progno
zele privind evoluția economiei 
S.U.A. in 1987, majoritatea datelor 
evidențiind o reducere a optimis
mului manifestat anterior de ad
ministrație. La o conferință de 
presă, șeful consilierilor economici 
ai Casei Albe. Beryl Sprinkel, a 
precizat, astfel, că produsul na
țional brut va cunoaște o creștere 
de 3,2 Ia sută, față da 4,2 la sută 
cit se preconizase. Rata șomajului 
ar urma să fie. în medie, de 6,7 
la sută din totalul forței de muncă, 
iar cea a inflației va Înregistra o 
creștere, ajungînd lâ circa 3,6 la 
sută, respectiv, cu un procent mai 
mult decit in primele trei trimes
tre ale anului in curs.

REUNIUNE. Miniștrii de Interne 
din statele membre ale Pieței 
comune — cu excepția reprezen
tantului Greciei — au adoptat, la o 
reuniune desfășurată la Londra, un 
plan de acțiune in domeniul comba
terii terorismului. De asemenea, el 
au căzut de acord asupra sporirii 
schimbului de informații și a co
laborării în ceea ce privește com

baterea traficului de droguri, pre- i 
cum și a violenței in arenele de 
6port. I

APEL. Mișcarea Democratică 
Populară (M.D.P.) din Chile a lan- . 
sat un apel la unitatea tuturor 
forțelor de opoziție in lupta impo- I 
triva dictaturii generalului Augusto 
Pinochet, pentru revenirea tării la 
democrație. O delegație a Direcțiu
nii naționale a M.D.P.. aflată în
tr-un turneu în Europa occiden- ■ 
tală. a relevat că alături de insecu
ritatea In care trăiesc chilienii, ge- 1 
nerată de valul de represiune lan
sat de autorități, în țară se extin
de sărăcia ce afectează sectoare I
largi ale populației, consecință a 
unei politici economice orientate I
spre a servi un grup restrins de 
privilegiați.

FONDURI INSUFICIENTE PEN
TRU AGRICULTURA. Premierul I 
britanic. Margaret Thatcher, a de
clarat că C.E.E. riscă să nu mai I 
dispună de fondurile necesare pen- | 
tru agricultură dacă nu vor fi duse 
la îndeplinire programele de refor- ■ 
mă preconizate în aoest domeniu. 
Ea a arătat că. în prezent^ Piața ■ 
comună este confruntată cu o „cri
ză financiară dureroasă". Comisia I 
C.E.E. — relevă agenția Reuter — |
urmează să elaboreze un program 
de reformă. i

CHELTUIELILE MILITARE ALE * 
COREEI DE SUD vor crește In . 
1987 cu 14 la sută. In comparație 
cu anul acesta. Potrivit cifrelor I 
prevăzute tn proiectul de buget 
prezentat de regimul de dictatură 
militară în fața parlamentului, a- 
proape o treime dintre cheltuieli 
sînt destinate creșterii forței de . 
luptă a uriașei armate sud-coreene, 
ale cărei efective se ridică la • 
700 000 de oameni — relevă agen
țiile de presă. Cea mal Importantă I 
parte a mijloacelor și instalațiilor | 
militare planificate spre achizițio
nare vor proveni din S.U.A., prin- . 
cipalul susținător al regimului an
tipopular din Coreea de Sud.

PROTEST. Cuba a denunțat vio
larea spațiului ei aerian de către I
un avion-spion ..SR-71" aparținînd 
forțelor armate ale S.U.A. — trans
mite agenția Prensa Latina. In le
gătură cu aceasta, secției de in
terese ale S.U.A. de Ia Havana ■ 
l-a fost prezentată o notă de pro
test adresată guvernului nord-a- I 
merican, precizează agenția.

ACCIDENT. La centrala atomo- 
electrică Sury. din statul american 
Virginia, s-a produs un accident, ■ 
ca urmare a spargerii unei con
ducte de abur, care a provocat 1 
arsuri — unele grave — unui nu- . 
măr de 10 lucrători — a anunțat 
biroul local al serviciilor de ur- I 
gență. Accidentul nu a produs 
scurgeri radioactive și nici alte I 
avarii.
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