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în atmosfera de puternică angajare 
patriotică a întregului popor

i

pentru înfăptuirea neabătută 
a istoricelor hotărîri ale Congresului 

al Xlll-lea al partidului

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

ieri au fost reluate în plen

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului'’ Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, joi, 11 decembrie, au 
fost reluate In plen lucrările, sesiunii 
a IV-a a celei de-a IX-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceausescu au fost 
lntîmpinati. la sosirea In rotonda 
Palatului Marii Adunări Naționale, 
cu vii si Îndelungi aplauze. Cei pre- 
zenti au dat glas celor mal alese 
sentimente de dragoste si stimă cu 
care deputății. întreaga noastră na
țiune îl înconjoară pe conducătorul 
partidului si statului nostru, recu
noștinței pentru exemplara sa acti
vitate pusă în slujba înfăptuirii 
aspirațiilor de pace, progres și pros
peritate ale poporului nostru.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa Elena 
Ceausescu. tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc. Emil Bobu, 
Virgil Câzacu. Una Ciobanu. Ion 
Dincă. Miu Dobrescu. Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe, 
Manea M&nescu. Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Rădu- 
lescu.

In sală se aflau, alături de de
butați. membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de masă 
si obștești, reprezentanți al oame
nilor muncii, ai vieții noastre știin
țifice si culturale.

Erau orezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București,

precum si corespondenți al presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de .președintele Marii Adunări Na
ționale. tovarășul Nicolae Glosan.

La propunerea Biroului -Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
adoptat următoarea ordine de zi :

Ii Validarea alegerii unor deputați 
In Marea Adunare Națională ;

2. Proiectul Legii planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia Pe anul 1987 ;

3. Proiectul Legii planului de dez
voltare a agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii si gospodăririi 
apelor al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987 ;

4. Proiectul Legii bugetului de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987 ;

5. Programul privind autocondn- 
cerea si autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare si bunuri industriale de con
sum ne ’perioada 1 octombrie 1986— 
30 septembrie 1987 ;

6. Proiectul Legii privind organi
zarea Congresului si conferințelor 
județene ale oamenilor muncii, ale
gerea si atribuțiile organelor aces
tora :

7. Proiectul Legii privind organi
zarea Congresului sl conferințelor 
județene ale țărănimii, ale tuturor 
oamenilor muncii din agricultură. 
Industria alimentară, silvicultură si 
gospodărirea apelor, alegerea și atri
buțiile organelor acestora ;

8. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzînd norme

eu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Nicolae Mihalache, pre
ședintele ' Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei comisii 
privind validarea alegerii unor 
deputatl in Marea Adunare Națio
nală.

Marea Adunare Națională a vali
dat. in unanimitate, alegerea tova
rășului Manole Sechl în Circum
scripția electorală nr. 1 Brașov — 
Centru si a tovarășei Elena Vlădue 
In Circumscripția electorală nr. 4 
Constanta Nord-Vest.

Cel doi deputatl au depus apoi 
lurămintul de credință si devota
ment fată de Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, a pre

zentat expunerea asupra proiectelor 
Legii planului național unic de dez
voltare economloo-socială a Repu
blicii Socialiste România oa anul 
1987 si Legii planului de dezvoltară 
a agriculturii, industriei alimentare. 
Silviculturii si gospodăririi apelor pe 
anul 1987 ; tovarășul Dimitrio 
Ancuta. viceprim-mlnlstru al gu
vernului. a prezentat expunerea 
asupra proiectului Legii bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România Pe anul 1987.

în continuare, tovarășul Manea 
Mănescu. vicepreședinte al Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice șl Sociale, a prezentat cora- 
portul Consiliului Suprem privind 
cele trei proiecte de legi.

Raportul comun al comisiilor per
manente ale M.A.N.. care au exa
minat si avizat proiectele de legi 
aflate in discuție, a fost prezentat

Elena Pugna. vice- 
pentru in- 
economico-

de tovarășa 
președinte al Comisiei 
dustrie și activitatea 
financiară.

Pe marginea acestor ______ _ _
legi au luat cuvintul deputății : 
Vaslle Bărbuleț. Vasflc Mutu. Maria 
Bradea. Gheorghe David. Zamfir 
Stancu, Mihalache Mărgean.

In ședința de după-amiază a 
continuat discuția generală coritu- 
nă asupra celor trei 
legi. Au luat cuvintul 
loan Avram, Gligor 
Maria Gyarmathy.
Necula. Ion Florea, Lina Ciobanu, 
Richard Winter, Gheorghe Iile, 
Mihail Florescu, Paula Prioteasa, 
Florea Voinea, loan Petre, Mircea 
Muntean, Cornel Pacoste.

Lucrările sesiunii continuă.

proiecte de

proiecte de 
deputății : 
Urs. Ana 
Alexandru

Strălucită expresie a vitalității 
democrației noastre 

muncitorești revoluționare 
„Problema deosebit de importantă care se pune acum este 

aceea a perfecționării și îmbunătățirii activității de conducere, de 
organizare a întregii activități, de creștere a răspunderii, a spiri
tului revoluționar de muncă din partea tuturor activiștilor, a ca
drelor de partid și de stat, a organizațiilor de partid, a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Viata politică a țării este mar
cată in această săptămînă de lu
crările unor foruri reprezentative 
pentru conducerea democratică a 
societății românești : plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste ; 
plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, lucrările Camerei 
legislative a consiliilor populare, 
sesiunea Marii Adunări Naționale. 
Desfășurate intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm șt înaltă vibra
ție patriotică, de înflăcărată ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului, de fermă angajare 
pentru înfăptuirea ei. de încre
dere profundă în partid. în 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care, de peste 
20 de ani. conduce cu strălucire 
destinele patriei, aceste foruri des
chid noi orizonturi dezvoltării mul
tilaterale a patriei. în concordanță 
cu hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Participant» la dezbateri au evi
dențiat cu pregnantă recunoștința 
față de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul politic sub a cărui conducere 
înțeleaptă, clarvăzătoare, poporul 
nostru a obținut prestigioase suc
cese în toate domeniile de activi
tate. strălucit ctitor al României 
modeme, promotor neobosit al unei 
gindiri politice novatoare privind 
dezvoltarea armonioasă a patriei, 
edificarea democrației muncito
rești revoluționare, cel care dă 
expresie plenară vocației poporu
lui nostru de pace, colaborare, 
prietenie. înțelegere.

Cuvintările rostite in aceste zile 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aduc o contribuție remarcabilă la 
îmbogățirea creatoare a teoriei re
voluționare despre lume și viață, 
ia fundamentarea orientărilor de 
viitor privind dezvoltarea și mo
dernizarea ’ economiei, perfecțio
narea amplului proces de edificare 
a unei economii de mare randa
ment și competitivitate, ridicarea 
intregii activități productive la ni
velul cerințelor și exigențelor noii 
etape a. revoluției tehnico-științifi- 
ce, noii revoluții agrare.

O idee centrală, o idee directoa
re ce străbate ’cuvintările secreta
rului general al partidului este 
aceea a legăturii organice, de fond, 
dintre socialism și democrație, din
tre dezvoltare și democrație. într-o 
viziune de largă deschidere uma
nistă. democrația este concepută 
nu doar ca un sistem de forme si 
instituții democratice, oricît de 
diverse ar fi acestea, nu numai ca 
un climat propice dezbaterii, ci. 
deopotrivă, ca un rezultat de an
samblu al construcției socialiste, ca 
un adevărat sumum al evoluției in 
etapa actuală, în cadrul căreia dez
voltarea economică joacă un rol 
precumpănitor. Democrația noastră 
socialistă, care are drept principii 
fundamentale ale funcționării sale 
egalitatea, bunăstarea, răspunderea, 
nu poate găsi sprijin mai puternic 
în înfăptuirea și afirmarea acestor 
principii decît o dezvoltare eco
nomică susținută si armonioasă, un 
progres constant și durabil.

Din această perspectivă, preocu
parea permanentă a partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru fundamentarea celor mai po

trivite căi șl mijloace de înfăptuire 
a programelor adoptate de către 
Congresul al XIII-lea. pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan constituie o dovadă a consec
ventei cu care secretarul general al 
partidului acționează nu numai 
pentru dezvoltarea țării, ci și a 
democrației, pentru triumful valo
rilor sale.
.. Urmind politica partidului, po
porul nostru a făcut, după cum se 
știe, mari eforturi pentru făurirea 
unei puternice baze tehnico-mate- 
riale, România Socialistă dispunînd 
de fonduri fixe moderne, de înalt 
randament. Dacă in anul pe oare il 
încheiem s-au obținut ritmuri re
lativ înalte de dezvoltare, în con
dițiile dificile ale economiei inter
naționale, aceasta se datorează in 
cea mai mare măsură faptului că 
partidul a acționat din timp și con
secvent pentru dezvoltarea conti
nuă a forțelor de producție, a 
industriei, agriculturii și celorlalte 
ramuri, că in mod constant s-a 
alocat peste o treime din venitul 
național pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a societății noas
tre.

Sînt toate acestea garanții ale 
progresului susținut și în viitor, 
poporul nostru știind că prin mun
că avîntată, prin abnegație și dă
ruire revoluționară. prin bună 
organizare și conducere compe
tentă — sprijinindu-se pe puternica 
și moderna bază tehnico-materială 
— va învinge orice dificultăți, va 
obține noi succese in înfăptuirea 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral
(Continuare in pagina a Vl-a)

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, In 
zilele de 9-10 decembrie a.c. a avut 
loc Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care a 
dezbătut, intr-o atmosferă de înaltă 
responsabilitate și exigență comu
nistă, următoarele probleme înscrise 
la ordinea de zi :

1. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1987.

2. Proiectul Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi 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 consum 
pe perioada 1 octombrie 1986 - 30 
septembrie 1987.

Comitetul Central dă o înaltă 
apreciere magistralei cuvintări rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
lucrările plenarei - document de 
excepțională însemnătate teoretică 
și practică ce face o analiză cuprin
zătoare, profund științifică a rezul
tatelor obținute în realizarea sarci
nilor pe anul 1986, primul an al 
celui de-al 8-lea cincinal, a căilor 
și măsurilor politico-organizatorice 
și tehnico-materiale pentru realiza
rea integrală, la toți indicatorii, a 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe 1987, a hotă- 
rîrilor istorice stabilite de Congresul 
al Xlll-lea al partidului.

Insușindu-și pe deplin tezele, 
ideile și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 

mal iubit fiu al națiunii, Erou intre 
eroii neamului, ctitorul strălucit al 
României moderne, genialul strateg 
și inspirator al tuturor marilor noas
tre victorii socialiste,, participanții la 
plenară hotărăsc, în unanimitate, ca 
acest mobilizator program de muncă 
și acțiune revoluționară să stea la 
baza intregii activități a organelor și 
organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor, a întregului popor.

Cu cele mai vii sentimente de 
mîndrie patriotică și aleasă recu
noștință, participanții la plenară 
evidențiază, și cu acest prilej, rolul 
esențial, contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea șl fundamentarea profund 
științifică, realistă a sarcinilor de 
plan pe 1987 și pe întregul cincinal, 
la mobilizarea largă a tuturor oame
nilor muncii pentru înfăptuirea ne
abătută o cutezătorului Program al 
partidului de edificare pe pămîntul 
României a celei mai drepte și 
umane orînduiri - comunismul.

Plenara relevă rolul deosebit al to
varășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de renume mon
dial, in elaborarea și realizarea pla
nurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, în în
florirea continuă a științei, invăță- 
mîntului și culturii românești.

Participanții la plenară dau glas 
celor mai profunde sentimente de 
satisfacție și de unanimă aprobare 
față de politica externă a ță
rii, inițiată și promovată de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
mare și neobosit Erou al păcii, a 
cărui remarcabilă inițiativă privind 
reducerea unilaterală cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare a fost primită cu o 
deplină șl entuziastă aprobare de 

către toți cetățenii patriei In cadrul 
referendumului de la 23 noiembrie. 
Avem satisfacția că prin această 
măsură poporul nostru a demonstrat 
că trece de la declarații și vorbe 
la acțiuni reale, concrete, hotărirea 
României constituind astfel un simbol 
și îndemn pentru toate statele de a 
acționa pentru înfăptuirea obiectivu
lui fundamental al zilelor noastre, 
dezarmarea generală și, în pri
mul rind, dezarmarea nucleară.

Comitetul Central apreciază că, 
prin rezultatele importante obținute 
in anul 1986 in dezvoltarea industriei 
și a agriculturii, in sporirea produc
tivității muncii, a venitului național, 
in reducerea cheltuielilor materiale, 
în realizarea altor indicatori de plan, 
s-a creat o bază trainică pentru în
făptuirea in cele mai bune condiții 
a planurilor și programelor de dez
voltare econorhico-socială a patriei 
în actualul cincinal. Rod al muncii 
entuziaste, creatoare a clasei munci
toare, țărănimii, Intelectualității, a 
întregului nostru popor, toate aceste 
realizări demonstrează Justețea poli
ticii de dezvoltare în ritm înalt a 
economiei naționale, a forțelor de 
producție, a științei, învățămîntului 
și culturii promovată de partidul 
nostru, care, aplicînd in mod creator 
adevărurile și legitățile obiective la 
realitățile și condițiile concrete din 
România, își îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de a organiza și 
conduce națiunea noastră pe calea 
socialismului și comunismului, a bu
năstării și fericirii. ,

In cadrul plenarei au fost analizate 
in spirit critic și autocritic lipsurile 
manifestate in diferite sectoare ale 
economiei naționale în ceea ce pri
vește folosirea judicioasă a capaci
tăților de producție, a bazei tehnice 
și a forței de muncă, în gospodări
rea cu maximă responsabilitate a 
resurselor materiale șl bănești, a 
materiilor prime, energiei și combus

tibililor, în asigurarea unei înalte 
eficiențe întregii activități economi- 
co-sociale. In lumina sarcinilor șl 
orientărilor secretarului general al 
partidului, plenara cere organizații
lor de partid județene, municipale 
și orășenești, ministerelor și organe
lor de conducere colectivă din fieca
re centrală și unitate economică să 
asigure mobilizarea puternică a co
lectivelor de oameni ai muncii pen
tru realizarea integrală a planului la 
producția fizică, la export, a progra
melor de investiții, astfel incit fie
care zi care a rămas pînă la sfîrși- 
tul anului să se încheie cu rezultate 
maxime în producție.

1. Plenara Comitetului Central al 
partidului a examinat și aprobat în 
unanimitate proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987 și a apreciat că 
prevederile sale - ce exprimă voința 
și gîndirea creatoare a tuturor oa
menilor muncii, a întregului popor — 
corespund pe deplin bazei tehnico- 
materiale de care dispune societatea 
noastră, asigură satisfacerea tuturor 
necesităților economiei naționale și 
a cerințelor pentru export, înfăptu
irea in linii generale, in acest cinci
nal, a obiectivului strategic de tre
cere a României la o nouă etapă de 
dezvoltare. Iar, în perspectiva anilor 
2000, la crearea condițiilor necesare 
afirmării în munca și viața poporului 
român a principiilor comuniste.

Plenara apreciază că puternica 
bază materială, științifică și tehno
logică, de care dispune economia 
noastră națională, asigură înfăptui
rea exemplară. în toate sectoarele, 
a producției stabilite, a ritmurilor 
înalte prevăzute pentru anul 1987, 
a programelor de dezvoltare Inten
sivă, de modernizare a instalațiilor
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere asupra proiectului legii planului național unic 

de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste 
România și proiectului legii planului de dezvoltare 

a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii 
și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România 

pe anul 1987 
prezentată de tovarășul CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, 

prim-ministru al guvernului

Mult stimate si Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Pomân,

Președinte ai Republicii Socialiste 
România,

Stimate tovarășe și stimat! t Jvarăși 
deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca. In nu
mele guvernului, să prezint Marii 
Adunări Naționale proiectele de lege 
pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România și a 
Planului de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor pe anul 1987, 
elaborate in deplină concordantă cu 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, cu prevederile cincinalului 
1986—1990, prin care se asigură rea
lizarea in linii generale a Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, in
trarea României în rîndul țărilor cu 
nivel mediu de dezvoltare.

Cu cea mai aleasă stimă, doresc să 
subliniez contribuția hotăritoare la 
elaborarea proiectelor de plan a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, care a anali
zat în repetate rîndurl, cu mi
nisterele. centralele. întreprinderile 
și organele locale, propunerile de 
plan, orientînd lucrările de fun
damentare a acestora in direcțiile 
determinante pentru dezvoltarea in
tensivă a economiei. Magistralele 
cuvintări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recentele 
plenare ale Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii șl a Comitetului 
Central al partidului constituie pro
grame concrete de acțiune pentru În
tregul popor, călăuze sigure pentru 
Înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
privind dezvoltarea economico-so
cială a tării, ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație. Cu excepționala sa capa
citate de a pătrunde esența fenome
nelor. de a aplica creator legitățile 
și adevărurile general valabile _ale 
socialismului științific la realitățile 
și condițiile concrete ale României, 
conducătorul țării și partidului 
nostru a indicat cu claritate solu
țiile cele mai potrivite pentru con
centrarea preocupărilor în direcțiile 
care asigură o creștere economică 
armonioasă, de înaltă eficientă, rea
lizarea unei noi calități a muncii și 
vieții poporului.

In spiritul largului democratism 
care caracterizează viața economico- 
socială a țării, propunerile din pro
iectele de plan pe 1987 au fost 
elaborate printr-o permanentă și 
strinsă conlucrare intre întreprin
deri, centrale, județe, ministere șl 
organe centrale, fiind dezbătute și 
aprobate în unanimitate in Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, analizate și Însu
șite de Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale. Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, pre
cum și de Camera Legislativă a 
consiliilor populare.

Indicatorii Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
1987 și măsurile care trebuie luate 
de ministere, centrale și unități eco
nomice în vederea înfăptuirii pro
gramelor de organizare și moderni
zare a producției, precum și aplică
rii normativelor economico-finan
ciare vor fi precizați prin Decret al 
Consiliului de Stat.

De asemenea, ministerele, cele
lalte organe centrale, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și centralele vor defalca sar
cinile de plan pe unitățile subordo
nate, iar acestea vor stabili Indica
torii pe secții, ateliere, laboratoare, 
brigăzi, formații de lucru și locuri de 
muncă.

Stimați tovarăși deputați.
Prevederile proiectului planului 

național unic pe 1987 se bazează pe 
rezultatele bune din acest an, pe 
care îl vom încheia cu un ritm de 
dezvoltare de peste 7 la sută In in
dustrie, cu cea mai mare producție 
de cereale din istoria țării și o creș
tere importantă a productivității 
muncii și venitului național. De ase
menea, s-au obținut realizări Însem
nate in dezvoltarea științei și învă- 
țămintului, factori importanți ai pro
gresului economico-social al patriei.

Pornind de la aceste rezultate, de 
la puternicul potențial productiv 
existent in economia noastră, proiec
tul de plan cuprinde prevederi a 
căror înfăptuire asigură — in con
diții de echilibru material, valutar și 
financiar — creșterea dinamică a 
producției materiale, sporirea conti
nuă a avuției naționale.

In întreaga dezvoltare proiectată 
pentru anul 1987, rolul hotăritor 11 
vor avea factorii calitativi ai creș
terii economice, accentuarea cursului 
spre o reproducție de tip intensiv. 
La baza dezvoltării susținute a tu
turor sectoarelor de activitate stau 
programele privind cercetarea știin
țifică și extinderea progresului teh
nic, elaborate sub conducerea to
varășei Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței șj învățămîntului.

Stimați tovarăși deputați.
Dinamismul Înalt, care va carac

teriza dezvoltarea economiei româ
nești în 1987, este ilustrat pregnant 
de sporirea substanțială a venitului 
național. Semnificativ pentru ridi
carea eficienței întregului complex 
al economiei naționale este faptul că 
venitul național devansează produ
sul social, iar producția netă din 
toate ramurilg crește mai rapid de- 
cit producția globală. în industrie, 
creșterea producției se va realiza in 
condițiile modernizării în continuare 
a structurilor de fabricație, dezvol
tării în ritm accelerat a ramurilor de 
virf, sporirii accentuate a gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
combustibililor și energiei, realizării 
de produse de înalt nivel tehnic și 
calitativ, competitive pe plan mon
dial.

în vederea lărgirii In continuare a 
bazei proprii de materii prime mi
nerale și resurse energetice primare, 
o atenție deosebită se va acorda in
tensificării lucrărilor geologice de- 
prospecțiuni și explorări pentru des
coperirea de noi rezerve de sub
stanțe minerale utile. Principalele 
eforturi în industria extractivă vor 
fi îndreptate spre creșterea susținută 
a producției de cărbune, cu deose
bire lignit și huilă. Extracția mine
reurilor neferoase, în special a celor 
de cupru, precum și a minereurilor 
nemetalifere, se va dezvolta prin 
mijloace de mare productivitate, asi- 
gurindu-se îmbunătățirea substan
țială a calității.

în ce privește balanța energetică, 
proiectul de plan prevede sporirea 
aportului cărbunelui, hidroenergiei 
și surselor noi, concomitent cu apli
carea măsurilor stabilite în cadrul 
acțiunii de organizare și moderni
zare a proceselor de producție pen
tru reducerea accentuată a consu
murilor energetice și tehnologice, 
perfecționarea fabricației în toate 
ramurile industriale și introducerea 
de noi tehnologii cu randamente su
perioare.

în metalurgie, producția prevăzută 
asigură consumul intern și creșterea, 
față de acest an, a exportului, într-o 
structură calitativ sortimentală îm
bunătățită, care susține programele 
prioritare din domeniile de înaltă 
tehnicitate ale economiei.

In construcția de mașini va fi in
tensificată reproiectarea și asimi
larea de noi produse, cu performanțe 
ridicate și consumuri reduse de me
tal, energie și manoperă, pe prim 
plan situindu-se creșterea prioritară 
a electronicii, microelectronicii, me
canicii fine, mașinilor-unelte de 
Înaltă performanță. Va spori fabri
cația de utilaje complexe destinate 
lărgirii și valorificării superioare a 
resurselor de materii prime, accele
rării programului nuclear și dezvol
tării aeronauticii.

In chimie și petrochimie accentul 
se va pune pe creșterea substanția
lă a gradului de valorificare a ma
teriilor prime, a țițeiului și gazului 
metan, sporuri importante fiind 
prevăzute la produse macromolecu- 
lare de bază, cauciuc, fibre și fire 
chimice, produse de sinteză fină și 
mic tonaj, de valoare ridicată, rea
lizate lntr-o gamă largă de sorti
mente cu caracteristici superioare.

Sarcini Însemnate pentru îmbună
tățirea calității, diversificarea fabri
cației, folosirea in mai mare măsură 
a materialelor refolosibile revin in
dustriei materialelor de construcții, 
prelucrării lemnului și industriei 
ușoare.

Realizarea obiectivelor privind 
dezvoltarea industriei în anul 1987 
pune în fața guvernului, a ministe
relor, centralelor, întreprinderilor și 
organelor locale sarcina de a ac
ționa cu toată fermitatea pentru uti
lizarea cu randament maxim a între
gului potențial productiv și valori
ficarea superioară a resurselor ma
teriale, astfel incit, în perioada care 
a mai rămas pînă la sfirșitul anu
lui, să se asigure realizarea în cit 
mai bune condiții a sarcinilor pe 
1986, creindu-se premise sigure ca, 
încă din primele zile ale anului vii
tor, să se îndeplinească ritmic pro
ducția fizică în structura planificată 
ți la un nivel calitativ ridicat, acor- 
dînd prioritate producției destinate 
exportului.

Stimați tovarăși deputați,
Proiectele planului național urile 

ți al Planului privind dezvoltarea 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor 
cuprind prevederi care asigură — 
ți in anul viitor — dezvoltarea in
tensivă șl modernizarea agriculturii, 
înfăptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare in vederea asigurării unei 
producții agricole mari, sigure șl 
stabile.

Potrivit orientărilor și indica
țiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
planul privind dezvoltarea agri
culturii în 1987 este fundamentat in 
concordanță cu cerințele economiei 
naționale și posibilitățile de creștere 
a producției agroalimentare la un 
nivel care să asigure livrările stabi
lite la fondul de stat și cantitățile 
prevăzute în programul de autocon- 
ducere și autoaprovizionare.

în planul pe anul viitor se pre
văd sarcini pentru creșterea substan

țială a producției de cereale, plante 
tehnice, legume de cîmp, cartofi, 
fructe și struguri, a efectivelor de 
animale, pentru îmbunătățirea ma
terialului biologic și obținerea unor 
randamente superioare, care să asi
gure producții sporite de carne, lapte 
și alte produse animaliere.

în industria alimentară, proiectul 
de plan asigură folosirea completă și 
valorificarea cu randament maxim a 
materiilor prime agricole, diversifi
carea în mal mare măsură a produ
selor și îmbunătățirea calității aces
tora prin asimilarea de sortimente 
noi cu calități superioare, care să 
răspundă pe deplin cerințelor unei 
alimentații raționale.

Corespunzător indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, vom pune 
în centrul preocupărilor gospodări
rea judicioasă a întregului fond 
funciar și ridicarea potențialului 
productiv al pămîntului. Vom ac
ționa pentru realizarea culturilor în 
structura stabilită, asigurarea unor 
densități optime și îmbunătățirea 
tehnologiilor de cultivare și recol
tare, concentrarea forțelor pentru 
executarea lucrărilor agricole în 
timpul optim și de calitate. în zo
otehnie vom acorda o atenție spori
tă asigurării bazei furajere prevăzu
te in plan, Îmbunătățirii selecției, 
reproducției și ameliorării raselor, 
creșterii natalității și diminuării 
mortalității, modernizării fermelor 
și unităților zootehnice.

în silvicultură, prevederile de plan 
asigură aplicarea măsurilor stabilite 
in scopul menținerii integrității 
fondului forestier, limitării tăierilor 
de masă lemnoasă și creșterii supra
fețelor împădurite, valorificării în 
mai mare măsură a pajiștilor și flne- 
țelor naturale.

Sarcinile cuprinse în proiectul de 
plan în domeniul gospodăririi ape
lor. urmȘiresp . valorificarea, complexă 
a potențialului existent în vederea 
satisfacerii în condiții tot mai bune 
a cerințelor de apă ale industriei, 
agriculturii, populației și pentru alte 
utilizări. Sînt prevăzute măsuri pen
tru prevenirea și combaterea poluă
rii prin îmbunătățirea tehnologiilor 
de protecție și epurare a apelor.

în .transporturi, volumele de acti
vitate stabilite asigură satisfacerea 
necesităților economiei naționale. 
Prin prevederile sale, proiectul de 
plan orientează preocupările în di
recțiile care să asigure moderniza
rea tehnologiilor de transport, repar
tizarea optimă pe mijloace, accentul 
fiind pus pe calea ferată, transpor
tul . fluvial și maritim, optimizarea 
fluxurilor de circulație a mărfurilor, 
sporirea substanțială a indicilor de 
utilizare a capacitățilpr, încadrarea 
strictă în normativele de consum la 
carburanți și energie, reducerea 
costurilor de exploatare.

Stimați tovarăși.
Proiectul de plan dimensionează 

volumul de investiții potrivit cerin
țelor creșterii eficienței în toate 
ramurile și sectoarele economice. 
Fondurile alocate sînt orientate cu 
prioritate pentru realizarea obiecti
velor care contribuie la sporirea 
bazei de materii prime și energetice, 
înfăptuirea programelor privind dez
voltarea agriculturii, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, reducerea importurilor, crește
rea productivității muncii și sporirea 
competitivității produselor românești 
pe piața mondială.

în vederea înfăptuirii programului 
de investiții se impune să luăm 
măsuri energice pentru aplicarea 
Întocmai a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind scăderea 
substanțială a costurilor, a cheltuie
lilor neproductive și eliminarea ri
sipei la obiectivele noi și în curs 
de execuție, adoptarea de soluții 
constructive perfecționate, moderni
zarea tehnologiilor de construcții- 
montaj, creșterea productivității 
muncii și reducerea duratei de 
execuție a lucrărilor.

O atenție deosebită vom acorda 
realizării in termene cit mai scurte 
a indicatorilor tehnico-economlci 
proiectați, executării in bune con
diții a lucrărilor de reparații șl re
vizii. asigurării funcționării irepro
șabile a tuturor mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor.

Proiectul planului pe 1987 conferă 
un rol important cercetării științi
fice. dezvoltării tehnologice și intro
ducerii progresului tehnic. Obiecti
vele planului de cercetare asigură 
Înfăptuirea programelor de organi
zare și modernizare a proceselor de 
producție, elaborarea de tehnologii 
noi pentru realizarea de produse cu 
consumuri reduse de materii prime 
și combustibili, introducerea în fa
bricație de mașini, utilaje și echi
pamente cu fiabilitate ridicată, apli
carea de noi sisteme de mecanizare, 
automatizare a proceselor de pro
ducție, asimilarea de noi materiale 
și produse în vederea reducerii în 
continuare a importurilor.

înfăptuirea exemplară a progra
melor de cercetare științifică impu
ne să aplicăm ferm măsurile stabili
te pentru scurtarea perioadei de 
introducere în producție a rezulta
telor cercetării, adîncirea procesului 
de integrare a cercetării cu invăță- 
mîntul și producția, valorificarea 
deplină a bazei materiale și puter
nicului potențial creativ de care 
dispune știința românească.

Prevederile din domeniul comer
țului exterior asigură participarea 
mai activă, cu eficientă sporită, a 
României la schimburile comerciale 
și cooperarea economică internațio
nală. întreaga construcție a planului 
a fost realizată pe baza sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului 
privind creșterea volumului expor
tului și a gradului de valorificare a 
mărfurilor românești pe piețele ex
terne, gospodărirea cu maximă efi
ciență a fondurilor valutare destina
te importului, realizarea unei balan
țe comerciale excedentare, diminua
rea datoriei externe, consolidarea 
rezervelor valutare ale țării.

Proiectul de plan pe anul 1987 
asigură amplificarea cooperării eco
nomice și specializării in producție 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste, in vederea sa
tisfacerii cit mai depline a nevoilor 
reciproce de . materii prime și pro
duse. de ,bază. energie, mașini și 
utilaje. Totodată, s-a avut în vedere 
lărgirea .relațiilor economice cu 
țările în curs de dezvoltare, promo
varea colaborării. economice și teh- 
nico-științifice cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
indiferent de orânduirea socială.

Așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, guvernul. îm
preună cu ministerele și centralele 
vor acționa energic pentru intensifi
carea prospectării pieței externe, 
contractarea in condiții de eficiență 
sporită a fondului de marfă prevă
zut la export, diversificarea forme
lor de comercializare și lărgirea pie
țelor de desfacere, lansarea din timp 
in fabricație, asigurarea cu prioritate 
a bazei materiale și realizarea ire
proșabilă a produselor destinate ex
portului, livrarea acestora la terme
nele stabilite.

Stimați tovarăși,
In deplin consens cu cerințele 

valorificării la maximum a facto
rilor intensivi ai reproducției, planul 
anului viitor are în vedere creșterea 
accentuată a eficienței în toate ra
murile și sectoarele de activitate. 
Fundamentat pe noile normative 
economico-financiare, proiectul de 
plan prevede creșterea accentuată a 
productivității muncii, economisirea 
strictă și valorificarea superioară a 
resurselor, utilizarea rațională a 
fondurilor fixe, ridicarea rentabili
tății întregii activități economice.

Vom acționa cu toată fermitatea 
pentru ridicarea continuă a pregă
tirii profesionale, tehnico-științifice, 
a nivelului general de cunoștințe al 
întregului personal muncitor, pentru 
funcționarea în cele mai bune con
diții a mecanismului economico-fi- 
nanciar, așezarea fermă a activității 
tuturor unităților pe principiul auto- 
conducerii și autogestiunii, creșterea 
rolului șl răspunderii adunărilor ge
nerale și consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderi, a organelor de 
conducere colectivă din cerftrale și 
ministere in buna gospodărire a în
tregului potențial productiv, pentru 
Întărirea și dezvoltarea proprietății 
socialiste.

Stimați tovarăși.
Creșterea venitului național stabi

lită pentru anul 1987 și repartizarea 
judicioasă a acestuia pentru acumu
lare și consum asigură mijloacele 
necesare . atît dezvoltării și progre
sului continuu al forțelor de produc
ție, cît și ridicării permanente a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

Prin plan sînt asigurate resursele 
pentru sporirea fondului total de 
retribuire a personalului muncitor, 
precum șl a veniturilor țărănimii, in 
condițiile promovării unei politici 
ferme de stabilitate a preturilor și 
tarifelor. Vor spori desfacerile de 
mărfuri prin comerțul socialist șl 
prestările de servicii pentru popu
lație. In anul viitor se vor construi 
din fondurile statului 150 mii apar
tamente noi, din care 20 mii în me
diul rural, șl va continua cu fermi
tate înfăptuirea obiectivelor progra
mului național de sistematizare a 
teritoriului și localităților. Sînt, tot
odată, asigurate mijloacele necesare 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
In continuare a invățămîntului, cul
turii, îmbunătățirea ocrotirii sănă
tății șl asistenței sociale.

Stimați tovarăși deputați.
Prin prevederile sale, planul vi

itor constituie o nouă și elocventă 
expresie a preocupărilor consecvente 
ale partidului și statului, ale Iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru transpu
nerea neabătută In viață a hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului, pentru crearea tuturor condi
țiilor care asigură progresul conti
nuu al economiei noastre și ridicarea 
bunăstării Întregului popor.

Pentru Înfăptuirea planurilor șl 
programelor noastre de dezvoltare, 
poporul român — așa cum a de
monstrat la referendumul național 
din 23 noiembrie, privind reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare — se 
pronunță cu toată energia pentru o 
politică de pace și dezarmare, pentru 
o lume mai bună și mal dreaptă, 
fără războaie, fără arme, pentru o 
lume a colaborării pașnice între 
toate națiunile.

Stimați tovarăși,
în încheiere, asigur Marea Adu

nare Națională, pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. președinte al Re
publicii Socialiste România, că gu
vernul este hotărît să acționeze cu 
toată fermitatea, potrivit indicațiilor 
date la recenta plenară a Comitetu
lui Central, pentru îmbunătățirea in 
continuare a stilului și metodelor de 
muncă, imprimarea unui puterpic 
spirit revoluționar pentru mobilizarea 
Întregului potențial material și uman 
din economie, creșterea răspunderii 
ministerelor, centralelor și între
prinderilor In realizarea exemplară 
a planului pe 1987 și îndeplinirea în
tocmai a hotărîrilor de partid și de 
stat.

Cu convingerea fermă că. sub con- 
duoerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin activitatea 
creatoare a tuturor oamenilor mun
cii. prevederile pentru anul viitor 
vor fi realizate, vă rog, stimați to
varăși deputați, să investiți cu pu
tere de lege proiectele Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României și al Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii șl gospodă
ririi apelor pe anul 1987.

Expunere asupra proiectului legii bugetului de stat 
al Republicii Socialiste România pe anul 1987 

prezentată de tovarășul DIMITRIE ANCUȚA, 
viceprim-ministru al guvernului

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Co

munist Român,
Președinte al Republicii Socialiste România,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți ca. din 

împuternicirea guvernului, să prezint 
Marii Adunări. Naționale proiectul 
de Lege pentru adoptarea bugetului 
de stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1987.

Proiectul de buget, supus dezbate
rii și aprobării dumneavoastră, re
flectă gindirea genială a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a coordonat 
nemijlocit activitatea de fundamen
tare a resurselor financiare ale eco
nomiei naționale și de stabilire a 
destinației acestora. în strinsă core
lare cu sarcinile și obiectivele în
scrise in proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia
lă a României in cel de-al doilea an 
al actualului cincinal.

în spiritul unei înalte exi
gențe revoluționare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stabilit noi mă
suri și acțiuni menite să asigure o 
largă mobilizare a rezervelor de care 
dispune economia noastră, orientarea 
cheltuielilor cu precădere în direc
țiile care promovează factorii inten
sivi ai dezvoltării, utilizarea cu efi
cientă sporită a fondurilor destinate 
ridicării generale a nivelului de trai 
al poporului.

Prevederile proiectului bugetului 
de stat asigură condițiile necesare 
continuării într-un ritm înalt a acti
vității economice, realizării neabătu
te a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului privind dez
voltarea intensivă și armonioasă a 
economiei, ridicarea substanțială a 
eficienței în toate sectoarele de acti
vitate. creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii, asigurarea echilibrului finan
ciar, monetar și valutar.

La stabilirea indicatorilor bugetu
lui de stat, la fundamentarea apor
tului determinant al cercetării știin
țifice in dezvoltarea economico-so
cială. o contribuție deosebită, de 
înaltă competență, a adus-o toyarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de largă reputație mondia
lă. căreia ii adresăm cele mai calde 
mulțumiri.

Informăm Marea Adunare Națio
nală că proiectul de buget a fost 
examinat și aprobat de plenara Co
mitetului Central al. Partidului Co
munist Român, dezbătut și însușit de 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice, și Sociale a României. ' Ca
mera Legislativă a Consiliilor Popu
lare, precum și de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

Stimați tovarăși deputați.
Proiectul bugetului de stat pe anul 

1987 este echilibrat, prevăzînd. atît 
la venituri, cît si la cheltuieli, suma 
de 379,3 miliarde lei. Veniturile bu
getului de stat vor crește cu 17,1 la 
sută și provin in cea mal mare parte 
— aproape 99 la sută — de la unită
țile economice socialiste.

Indicatorii propuși reflectă apli
carea fermă a mecanismului econo- 
mico-financiar. așezarea întregii ac
tivități a unităților din toate sec
toarele pe principiile economice ale 
rentabilității și eficientei, în anul 
1987, toate întreprinderile si centra
lele economice sînt planificate să 
realizeze beneficii, care să le asigu
re autofinanțarea și îndeplinirea 
tuturor obligațiilor față de societate.

Pentru realizarea aoestor preve
deri, pentru sporirea aportului uni
tăților eoonomice la crearea venitu
lui național și la asigurarea venitu
rilor bugetului de stat, guvernul. îm
preună cu ministerele și centralele 
industriale vor lua măsuri hotărîte 
în vederea realizării ritmice a pro
ducției fizice planificate, reducerii 
continue a costurilor de producție, și 
în primul rind a celor materiale, 
prin încadrarea strictă în normele și 
normativele economico-financiare a- 
pnobate.

Dimensionarea veniturilor și a 
cheltuielilor bugetului de stat be 
anul viitor s-a bazat pe obiectivele 
prioritare calitative ale planului, 
respectiv pe creșterea substanțială a 
productivității muncii și reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili, ceea 
ce se reflectă în sporirea venitului 
net la 1000 lei fonduri fixe. în îmbu
nătățirea nivelului rentabilității.

O sarcină prioritară asupra căreia 
ne vom concentra eforturile o con
stituie îndeplinirea integrală și la 
termenele stabilite a producției pen
tru export, asigurarea de produse la 
un nivel calitativ superior, compara
bile cu cele mai bune realizări pe 
plan mondial, care să asigure obți
nerea prețurilor externe și a cursuri
lor de revenire planificate.

Stimate tovarășe si stimați tova
răși deputați,

Cheltuielile prevăzute in proiectul 
de buget asigură finanțarea integra
lă a obiectivelor din Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1987, Dimensionarea tuturor 
cheltuielilor s-a efectuat în confor
mitate cu normele și normativele 
economico-financiare aprobate, ur- 
mărindu-se aplicarea unui regim se
ver de economii, prevenirea oricărei 
risipe, utilizarea cu maximă econo
micitate a tuturor fondurilor ce ur
mează a fi acordate de la buget.

în structura cheltuielilor bugetului 
de stat fondurile destinate finanțării 
economiei naționale însumează 197,5 
miliarde lei. reprezentînd 52 la sută 
din total, fiind alocate. în principal, 
pentru realizarea planului de inves
tiții. menit să propulseze economia 
românească pe noi coordonate de 
dezvoltare intesivă.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, la recenta plenară a 
Comitetului Central, trebuie să ac
ționăm cu fermitate pentru reduce
rea costului investițiilor prin proiec
tarea și reproiectarea pe principii 
eoonomioe a tuturor Obiectivelor, eli
minarea tendințelor de supradimen
sionare a volumelor de construcții, 
orientarea fondurilor cu prioritate 
pentru dotări, modernizări și intro
ducerea de tehnologii noi. limitarea 
la strictul necesar a cheltuielilor pen
tru organizarea de șantier, preveni
rea oricăror forme de risipă în uti
lizarea resurselor materiale și bă
nești.

Avtndu-se în vedere locul deose
bit pe care îl ocupă cercetarea știin
țifică în asigurarea progresului mul
tilateral al țării, în proiectul de bu
get pe anul 1987 a fost prevăzută, 
pentru obiectivele și temele de cer
cetare de importanță deosebită, suma 
de 2,1 miliarde lei. Totodată, din 
fondurile proprii ale unităților eco
nomice vor fi alocate resurse în
semnate pentru obiectivele din ac
tivitatea de ceroetare științifică, dez
voltare tehnologică și extindere a 
progresului tehnic, prevăzute în Pro
gramul pe perioada 1986—1990, apro
bat de Congresul științei și învăță- 
mîntului.

Pornind de la obiectivul primordial 
el politicii partidului și statului nos
tru de ridicare a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului po
por, oglindit în Programul-directivă 
de sporire a calității vieții, proiectul 
bugetului de stat pe anul 1987 pre
vede pentru acțiunile de învățămînt, 
sănătate, cultură și artă, educație fi
zică și sport, alocații pentru copii, 
asistență socială și asigurări sociale 
de stat suma de 98,5 miliarde lei.

Guvernul, consiliul financiar ban
car, ministerele, celelalte organe 
centrale și locale vor acționa cu mal 
multă hotărine pentru utilizarea cu 
eficientă sporită a fondurilor puse 
la dispoziție de societate, a bazei 
tehnico-materiale asigurate unități
lor de Învățămînt și social-culturale. 
astfel Incit de cheltuielile efectuate 
să beneficieze direct și în cea mai 
mare măsură oamenii muncii. întrea
ga populație a țării. Pentru aceasta, 
este necesar să se treacă la îmbună
tățirea normelor și normativelor pen
tru toate cheltuielile care se efec
tuează in acest domeniu de activita
te, precum și la intensificarea preo
cupărilor pe linia realizării integra

le a veniturilor planificate și identi
ficarea de noi surse, in vederea creș
terii gradului de autofinanțare a uni
tăților.

Reflectind strălucita inițiativă de 
paoe a președintelui României socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind reducerea armamentelor, 
electivelor si cheltuielilor militare, 
inițiativă de larg răsunet internațio
nal. unanim aprobată de întreaga 
națiune în cadrul referendumului de 
la 23 noiembrie a.c.. cheltuielile pen
tru apărare au fost reduse cu suma 
de 1 350 milioane lei. Subliniem fap
tul că sumele alocate pentru întreți
nerea armatei, precum și cele pentru 
dotare nu depășesc 3 la sută din 
venitul național, ceea ce reprezintă 
încă o dovadă elocventă a opțiunii 
poporului nostru pentru dezarmare 
și pace.

Pornind de la rolul Însemnat pe 
care îl au consiliile populare in dez
voltarea producției, a prestărilor de 
servicii și a tuturor activităților eco
nomice din municipii, orașe .și co
mune, în administrarea si buna gos
podărire a patrimoniului, proiectul 
bugetului de stat pe anul 1987 cu
prinde distinct și bugetele locale, ale 
căror venituri proprii sînt. de 24.9 
miliarde lei. iar cheltuielile sînt pre
văzute în sumă de 16.0 miliarde lei, 
cu un excedent de 8,9 miliarde lei. 
Pentru anul 1987 s-a prevăzut ca 
toate Hugetele locale să funcționeze 
in condițiile autofinanțării integrale 
a fiecărei unități administrativ-teri- 
toriale. ceea ce impune eforturi sus
ținute din partea consiliilor populare 
pentru sporirea veniturilor proprii si 
utilizarea eficientă a fondurilor ma
teriale și bănești. .

Stimați tovarăși deputați,
întreaga construcție a proiectului 

bugetului de stat pe anul 1987 are 
la bază principiul conform căruia 
toate veniturile' reprezintă limite 
minime. îar cheltuielile planificate 
sînt dimensionate ca niveluri ma
xime.

Profundele transformări revolu
ționare pe care le înfăptuim in toa
te domeniile de activitate pe baza 
gindirii științifice a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. determină în 
egală măsură mutații radicale și In 
activitatea aparatului finandar-ban- 
car. care trebuie să se implice 
profund în înfăptuirea proceselor 
economico-financiare. să asigure 
realizarea tuturor sarcinilor de efi
ciență, a prevederilor planului finan
ciar centralizat al statului. Ca ur
mare, activitatea de prevenire a fe
nomenelor negative, a risipei, a pier
derilor sub orice formă, a creării de 
stocuri peste necesar dobîndește un 
caracter hotăritor si de aceea vom 
orienta eforturile in direcția spriji
nirii unităților economice pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în uti
lizarea resurselor materiale și bă
nești date în administrare de so
cietate.

Stimați tovarăși deputați.
Așa după cum rezultă din proiectul 

de lege, indicatorii prevăzut! In bu
getul de stat șl in planul financiar 
centralizat pe anul 1987, precum șl 
măsurile pentru realizarea norma
tivelor economico-financiare se vor 
preciza pe ministere și celelalte or
gane centrale si locale prin decret al 
Consiliului de Stat.

Vă rog să-mi permiteți ca. in con
formitate cu prevederile Legii finan
țelor. să supun spre aprobare Marii 
Adunări Naționale contul general de 
încheiere a exercițiului bugetar pe 
anul 1985, care cuprinde la venituri 
300.1 miliarde lei. la cheltuieli 282,0 
miliarde lei. cu un excedent de 18,1 
miliarde lei. din care la bugetul re
publican 15,6 miliarde lei. iar la bu
getele locale 2,5 miliarde lei.

Exprimind convingerea fermă că, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întregul nostru popor își va concen
tra întreaga activitate creatoare pen
tru realizarea prevederilor olanului 
și a bugetului de stat pe anul 1987, 
ridicind România pe noi culmi de 
progres economico-social. vă rog. sti
mați tovarăși deputați, să investiți 
bugetul de stat cu putere de lege.
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Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României la proiectele de legi privind Planul național unic 

de dezvoltare economico-socială, Planul de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor 

x și Bugetul de stat pe anul 1987
prezentat de tovarășul MANEA MÂNESCU, 

vicepreședinte al Consiliului Suprem
Onorați Mare Adunare Națională,
Ponorul român a primit cu viu 

Interes. In aceste zile, expunerile de 
o excepțională însemnătate, teore
tică si practică, prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu în fo
rurile democrației muncitorești re- 

! volutionare. Tabloul luminos înfăți
șat națiunii cuprinde. într-o viziune 
unitară, direcțiile fundamentale ale 
organizării si conducerii întregii 
economii, ale perfecționării continue 
a societății noastre socialiste. Se 
disting, prin cea mal înaltă tinută 
politică si științifică, tezele, căile si 
mijloacele concrete, trasate de pre
ședintele României, eminent om 
politic si erudit gînditor revoluțio
nar. cu privire la întreaga proble
matică a dezvoltării economico- 
sociale. în condițiile afirmării pu
ternice a revoluției tehnico-stilnți- 
fice si a revoluției agrare.

Elaborate în mod creator și realist, 
liniile directoare ale progresului 
multilateral al patriei, în anul vii
tor, sînt in deplină concordantă cu 
obiectivele cutezătoare stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
cu prevederile celui de-al optulea 
plan cincinal, prin care s-a inaugu
rat o etapă hotăritoare a edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate si a înaintării României spre 
coipunismul atotbiruitor.

Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice șl Sociale dă o înaltă a- 
preciere contribuției decisive a to
varășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea proiectelor planului national 
unic și bugetului de stat pe anul 
1987, expresie a prerogativelor parti
dului și statului, ale președintelui 
României, de a stabili, în deplin 
consens cu voința liberă și suverană 
a întregului popor, coordonatele po
liticii de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România, 
garanție sigură a libertății, indepen
denței și prosperității națiunii noas
tre socialiste.

Dezbaterile care au avut loc la 
plenara Comitetului Central al parti
dului în toate organismele democra
ției noastre socialiste au evidențiat 
cu deosebire faptul că direcțiile pro
gresului economico-social al patriei 
în anul 1987, elaborate cu clarviziu
ne politică și științifică de Înțe
leptul nostru președinte, reprezintă 
un exemplu de aplicare creatoare 
a cerințelor legilor dezvoltării so

ciale, ale legilor generale economice 
îrx condițiile concrete ale României. 
Planul național unic, instrument efi
cient al conducerii științifice a so
cietății noastre socialiste, asigură 
dezvoltarea accentuată a forțelor de 
producție, intensificarea procesu
lui reproducției socialiste lărgite, 
creșterea venitului național și a 
bunăstării Întregului popor, direcții 
de importanță hotărîtoare pentru ri
dicarea României pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Stimate tovarășe. 
Stimați tovarăși.
Consiliul Suprem apreciază că pre

vederile pentru anul viitor conferă 
științei, introducerii tehnologiilor 
moderne un rol de cea mai mare în
semnătate în ansamblul activității 
desfășurate pentru dezvoltarea cali- 
tativ-intensivă a societății, pentru 
aplicarea fermă a măsurilor cu pri
vire la perfecționarea organizării șt 
modernizarea proceselor de produc
ție, creșterea eficienței economice in 
toate sectoarele de activitate. Se 
asigură astfel, prin plan, condițiile 
concrete pentru înfăptuirea obiecti
velor programelor de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică ela
borate sub conducerea și cu con
tribuția directă a tovarășei academi
cian Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Științei și In- 
vățămîntului, proeminentă persona
litate a vieții noastre politice, ști
ințifice și culturale, ilustru savant 
de reputație mondială.

Consiliul Suprem consideră că pla
nul pe 1987 asigură, în continuare, 
dezvoltarea calitativ superioară a in
dustriei. Sînt prevăzute, în condițiile 
aplicării largi a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, substan
țiale creșteri în domeniile producției 
de resurse energetice și materii pri
me, ale industriei extractive; în ace
lași timp, ritmuri accelerate vor cu
noaște ramurile industriei prelucră
toare, de înaltă tehnicitate, producti
vitate, calitate și eficiență, a căror 
importanță pentru dezvoltarea multi
laterală a țării este esențială.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde realizării integrale a sarcini
lor de plan, a producției fizice la 
toate sortimentele. Ministerele, Comi
tetul de Stat al Planificării, celelalte 
organe de sinteză economică, centra
lele și Întreprinderile ' industriale. 

adunările generale si consiliile oa
menilor muncii au datoria de a asi
gura folosirea la întreaga capacitate 
a fondurilor fixe, a tuturor mașini
lor. utilajelor si instalațiilor, perfec
ționarea continuă a tehnologiilor de 
fabricație, extinderea mecanizării si 
automatizării proceselor de produc
ție. Trebuie să luăm, în continuare, 
toate măsurile pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii 
și Îmbunătățirea calității produselor, 
respectarea riguroasă a normelor de 
consumuri materiale, a normelor de 
muncă, generalizarea si aplicarea 
fermă a acordului global, reducerea 
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție. recuperarea si refoloeirea 
materiilor prime și energetice, per
fectionarea pregătirii profesionale a 
oamenilor muncii, valorificarea su
perioară a tuturor resurselor țării, 
condiții hotărîtoare ale sporirii avu
ției naționale, ale dezvoltării și în
floririi neîncetate a patriei noastre 
socialiste.

Consiliul Suprem apreciază. în mod 
deosebit, opțiunea politică-economică 
realistă a președintelui tării, cu pri
vire la repartiția științifică a veni
tului național, la menținerea ratei 
înalte a acumulării — legitate a pro
gresului societății umane — a căror 
importantă este decisivă pentru dez
voltarea economico-socială armo
nioasă și echilibrată a tării, pentru 
prezentul și viitorul României.

Pe baza programului de dezvolta
re a investițiilor din actualul cinci
nal, planul pe 1987 prevede intensi
ficarea lucrărilor la obiectivele noi 
și a celor în curs de construcție, a 
reparațiilor capitale, â modernizări
lor, livrarea Ia timp, în condițiile 
respectării criteriilor calitative, a 
utilajelor. Instalațiilor și mașinilor, 
execuția ireproșabilă și intrarea în 
producție, la parametrii tehnico-eco- 
nomici stabiliți, a tuturor obiective
lor. Ministerele, organele de sinteză 
economică, institutele de proiectări, 
unitățile de construcții, centralele si 
întreprinderile, consiliile populare 
trebuie să acționeze cu hotărîre pen
tru reducerea costului construcții
lor, eliminarea risipei, a cheltuielilor 
neproductive, gospodărirea cu maxi
mă răspundere a fiecărui leu in
vestit, în spiritul planului, al legilor 
țării, al cerințelor creșterii avuției 
generale a poporului.

In domeniul comerțului exterior șl 
cooperării economice, planul pe 1987 

prevede realizarea, la un înalt nivel 
calitativ, a producției pentru ex
port, asigurarea contractelor și livra
rea cu maximă operativitate a pro
duselor. Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, celorlalte ministere, orga
nelor de sinteză, centralelor și în
treprinderilor de comerț exterior, 
unităților producătoare le revin im
portante sarcini în ceea ce privește 
creșterea cu prioritate a exportului, 
a competitivității produselor româ
nești pe piețele externe, dimensio
narea la strictul necesar a impor
turilor și buna gospodărire a fon
durilor valutare, intensificarea coope
rării în producție, asigurarea unei 
balanțe comerciale excedentare, fac
tori de cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea economioo-socia- 
lă a țării.

Stimați tovarăși,
Consiliul Suprem apreciază câ 

obiectivele noii revoluții agrare șl 
ale programului național pentru rea
lizarea unor producții agricole si
gure și stabile, magistral fundamen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă baza planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare, silviculturii și gospodăririi 
apelor. Pentru anul 1987, princi
palele sarcini sînt amplificarea 
proceselor de dezvoltare complexă și 
intensivă a agriculturii, sporirea 
producțiilor vegetale și animale. In 
acest scop, se impune mobilizarea 
puternică a harnicei noastre țără- 
nimi pentru executarea la timp și 
de bună calitate a lucrărilor agri
cole pe pămîntul roditor al țării, așa 
Incit agricultura, ramură de bază a 
economiei, să aibă o tot mai mare con
tribuție la creșterea venitului națio
nal, la prosperitatea României socia
liste.

Stimați tovarăși.
Consiliul Suprem consideră că 

proiectul bugetului de stat pe anul 
1987 asigură mijloacele financiare 
necesare pentru îndeplinirea sarcini
lor cuprinse în planul național unic 
de dezvoltare econortiico-soaială. 
Pentru ridicarea eficienței întregii 
activități, o mare însemnătate o are 
introducerea normelor și normative
lor economioo-financiare și aplicarea 
fermă a noului sistem de finanțare- 
creditare în întreaga economie na
țională.

Realizarea prevederilor bugetului 
de stat impune. în spiritul unui 
regim sever de economii, al prin
cipiilor autofinanțării, intensificarea 
activității desfășurate de întregul 
sistem financiar-bancar, de Ministe
rul Finanțelor, de toate ministerele, 
centralele și întreprinderile, de con
siliile populare, de celelalte unități 
economico-sociale pentru gospodări
rea cu eficientă maximă a mijloace
lor materiale și bănești, reducerea 
accentuată a cheltuielilor de produc
ție, pentru creșterea venitului națio
nal. a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului.

Stimați tovarăși,
înfăptuirea integrală a planului 

național unic, a planului de dezvol
tare a agriculturii și a bugetului de 
stat pe 1987 impune, pe toate trepte
le organizatorice, aplicarea cu fermi
tate a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii economico-financiare. 
Ministerele, organele de sinteză, cen
tralele. Întreprinderile, adunările 
generale și consiliile oamenilor mun

cii poartă răspunderea directă pen
tru îndeplinirea planului, pentru 
întărirea și dezvoltarea continuă a 
proprietății socialiste, baza edificării 
unei economii modeme, a creșterii 
avuției naționale, a progresului 
neîncetat al patriei noastre socialiste.

Planul național unic, bugetul de 
stat, ale căror prevederi se înteme
iază pe mărețele înfăptuiri din anii 
cei mai rodnici ai istoriei noastre 
naționale de după Congresul al IX- 
lea al partidului, pe realizările bune 
din acest an, reflectă concepția re
voluționară. creatoare a președinte
lui României cu privire la creșterea 
intensivă, în ritm accelerat, a indus
triei și agriculturii, a întregii econo
mii, progresul susținut al științei. în- 
vățămîntului, culturii și ocrotirii să
nătății, sporirea în continuare a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor. Prevederile 
cuprinse in aceste documente co
respund pe deplin oonoepției uma- 
nist-revoluționare a tovarășului

Raportul comisiilor permanente ale Marii
prezentat de ELENA PUGNA, 

vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiari
Mult stimata tovarășa 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați.
In baza atribuțiilor care le revin, 

comisiile permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale au ana
lizat și discutat proiectele de legi 
privind Planul național unic de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, Planul de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii, gospodăririi 
apelor și Bugetul de stat pentru anul 
1987.

Examinarea proiectelor de legi s-a 
desfășurat sub semnul puternicului 
ecou al magistralei cuvîntări a se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
în care se face o strălucită analiză a 
rezultatelor obținute în primul an al 
actualului cincinal și o amplă și 
multilaterală caracterizare a obiecti
velor prevăzute pentru anul 1987. 
Dezbaterile în comisii au scos în evi
dență deplina concordanță care s-a 
asigurat în elaborarea obiectivelor 
înscrise în proiectele de legi cu ho- 
tărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului, care au stabilit direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării țării 
noastre în actuala etapă, cu orien
tările și sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
concentrarea și îndreptarea energi
ilor întregului popor spre menți
nerea dinamismului economiei ro
mânești, asigurarea echilibrului ma
terial, valutar și financiar, în con
textul unei economii mondiale de
osebit de complexe.

Planul pe anul 1987 reflectă, astfel, 
ca imperative majore ale progresu
lui economiei românești în actuala 
etapă creșterea susținută a venitului 
național și realizarea unei . calități 
superioare a muncii și vieții întrggu- 

Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia, 
în societatea noastră — societate a 
dreptății sociale, a eticii șl echității 
socialiste — omul, afirmarea perso
nalității lui, nivelul vieții sale mate
riale și spirituale constituie țelul 
suprem al întregii politici a Partidu
lui Comunist Român.

Stimate tovarășe deputate.
Stimați tovarăși deputați.
Consiliul Suprem propune Mari! 

Adunări Naționale să confere, prin 
votul său, putere de lege acestor do
cumente de importanță națională.

Avem convingerea fermă că toți 
oamenii muncii, strins uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, vor acționa cu maximă răspun
dere pentru îndeplinirea exemplară a 
planului și bugetului pe 1987, pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, a prevederilor ce
lui de-al optulea plan cincinal. Pen- 

lul popor, bazate pe utilizarea cu 
maximă eficiență a resurselor mate
riale și de forță de muncă.

Comisiile subliniază că Industria 
va cunoaște și în anul 1987 o dez
voltare susținută, așa cum rezultă 
din proiectele de legi, constituind 
factorul hotărîtor al modernizării 
economiei naționale și al asigurării 
unei înalte eficiente în toate ramu
rile de activitate, o atenție deose
bită fiind acordată ramurilor de 
înaltă tehnicitate care valorifică su
perior materiile prime, resursele 
energetice și munca socială.

Comisiile își exprimă deplinul 
acord cu prevederile referitoare la 
creșterea aportului cercetării științi
fice și extinderea progresului tehnic, 
potrivit programelor elaborate sub 
îndrumarea directă a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și Invățămîn- 
tului. Se jalonează astfel în mod clar 
sarcinile ce revin acestei activități în 
amplul șl complexul proces al noii 
etape a revoluției tehnico-științifice 
contemporane, al modernizării tu
turor proceselor tehnologice, In sco
pul amplificării influenței factorilor 
de producție asupra dezvoltării mul
tilaterale a patriei.

Exprimîndu-și deplinul acord cu 
prevederile din plan privind dezvol
tarea intensivă, modernizarea șl 
organizarea agriculturii pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, comisiile apreciază că sînt 
create condiții pentru sporirea pu
ternică a producției agricole vegetale 
și animale, asigurarea unor pro
ducții sigure și stabile, transforma
rea condițiilor de muncă și de via
ță ale țărănimii» în concordanță cu 
conținutul noii revoluții agrare.

Reflectînd condițiile superioare ale 
etapei viitoare, planurile pe anul 
1987 creează cîmp larg aplicării și 
întăririi autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii, generalizării rezul
tatelor și experiențelor pozitive, pu- 
nîndu-se accent deosebit, în toate 
sectoarele de activitate, pe in

tru toate acestea, poporul nostru ar 
nevoie de pace. In spiritul politici 
externe constructive a țării noastre 
a președintelui României, vor fi in 
tensificate acțiunile pentru dezarma 
re nucleară și convențională, pentr 
făurirea unei lumi fără arme și făr 
războaie, fapt ilustrat și de refe 
rendumul de la 23 noiembrie. în ca 
drul căruia națiunea română a dat • 
puternică expresie vocației și voințe 
sale de pace.

întregul nostru popor este hotărî 
să muncească — și în anul ce vine - 
cu abnegație și dăruire patriotici 
pentru a-și făuri un viitor măreț, aș; 
cum îl prefigurează Programul d' 
edificare a societății socialiste mul 
tilatenal dezvoltate șl Înaintarea spr< 
comunism a României, așa cum est* 
proiectat de geniala operă revoluțio 
nară a conducătorului înțelept a 
partidului și al țării, tribun al na 
țiunii române, proeminentă persona
litate a vieții internaționale contem
porane, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

fluența 1 factorilor Intensivi, crește 
rea productivității muncii, reducere; 
continuă a costurilor de producție 
sporirea eficienței în folosirea fon 
durilor. în cadrul amplului proces d< 
aplicare fermă și neabătută a noulu 
mecanism economico-financiar.

Examinînd proiectul de Lege pri 
vind Bugetul de stat pe anul 1987 
comisiile permanente constată con 
cordanța deplină a prevederilor 6al< 
cu indicatorii planului de dezvolta 
re economico-socială a României 
consolidarea în continuare a finan 
țelor țării. Bugetul; de stat pe anu 
1987 reflectă, totodată, așa după cun 
s-a subliniat în comisii, preocupare; 
pentru folosirea mai intensă ș 
eficientă a pîrghiilor financiare îx 
Întreaga economie națională, di
mensionarea riguroasă a tuturo; 
cheltuielilor, gospodărirea rațional; 
a fondurilor, întărirea ordinii și dis
ciplinei financiare, perfecționare, 
sistemului de finanțare și ereditar» 
a activității economice, a normati
velor economico-financiare, astfe 
Incit unitățile să-și asigure finanța
rea din venituri proprii, reducînd îr 
mod radical solicitarea unor credi
te bancare.

Stimate tovarășe șl stimați tovarăși 
deputați,

Avlnd convingerea că proiectel» 
de legi, prin prevederile pe care le 
conțin, asigură condițiile și căile de 
acționare pentru mersul nostru ferm 
pe calea înfloririi și modernizării h> 
continuare a economiei naționale, 
ridicării calității vieții poporului, 
țelul suprem al politicii partidului 
nostru, comisiile permanente de 
specialitate au avizat favorabil, în 
unanimitate, proiectele de legi aflate 
în dezbatere și propun adoptarea lor 
în forma în care au fost prezentate.

Deputății — membri ai comisiilor 
— asigură, totodată. Marea Aduna
re Națională că vor acționa neabătut 
pentru Înfăptuirea cu succes a tu
turor obiectivelor prevăzute pentru 
anul 1987.

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUV1NTUL DEPUTATULUI 

VASILE BĂRBULEȚ
Mult stimate și iubite tova

rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Importantele proiecte de legi 

supuse dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, elabo
rate cu contribuția decisivă a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reliefează, încă o dată, uriașa 
capacitate a eminentului con
ducător al partidului și statului 
nostru de a prospecta direcțiile 
evoluției fenomenelor economice 
și social-politice românești, ja
lonează căile și mijloacele a- 
dincirii și perfecționării, în anul 
viitor, a vastului proces de e- 
dificare a unei economii mo
derne și eficiente, care să asi
gure întărirea suveranității și 
independenței patriei, continua 
ridicare a României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Planul pe 1987, prin prevede
rile sale științific fundamenta
te, ne dă certitudinea și încre
derea că. prin munca eroică a 

poporului român, sub condu
cerea înțeleaptă a gloriosului 
nostru partid comunist, vom 
îmbogăți mărețul patrimoniu al 
împlinirilor-socialiste din epoca 
cea mai fertilă în realizări care 
poartă, spre mindria și satisfac
ția tuturor fiilor tării, numele 
genialului ei ctitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la realizările obținute de 
colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile industriale, a- 
gricole, de construcții, din cele
lalte domenii de activitate din 
județul Maramureș în îndepli
nirea sarcinilor de plan, a ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

In lumina exigențelor formu
late de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
la plenara Comitetului Central, 
a sous vorbitorul, sintem ferm 
hotărîți să lichidăm cit mai 
grabnic neajunsurile existente, 
să asigurăm înfăptuirea inte
grală a sarcinilor de plan la un 
înalt nivel calitativ.

Acționăm cu toată răspunde

rea pentru promovarea fermă a 
celor mai noi cuceriri în știință 
și tehnică, pentru îmbunătățirea 
calității și sporirea competitivi
tății produselor la export, pen
tru creșterea veniturilor, redu
cerea cheltuielilor și asigurarea 
unei eficiente superioare în 
toate unitățile constructoare de 
mașini, de prelucrare a lemnu
lui, de industrie ușoară, în toa
te domeniile de activitate din 
județ.

In agricultură, pe baza unor 
rezultate mai bune înregistrate 
în acest an, acordăm toată a- 
tenția înfăptuirii obiectivelor 
noii revoluții agrare, militînd 
— așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu — 
pentru folosirea mai bună a 
fondului funciar, dezvoltarea 
intensivă a producției de ce
reale, fructe și legume, a zoo
tehniei, atît în unitățile agrico
le, cît și în gospodăriile popu
lației, pentru a ne îndeplini 
întocmai prevederile de plan.

Vă raportez, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că — așa cum ne-ați cerut 
dumneavoastră la plenara Co
mitetului Central al partidului 

— comitetul județean de partid 
va manifesta maximă exigență 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire. politico-ideologică, 
pentru sporirea spiritului de răs
pundere al cadrelor de conduce
re. de partid și de stat, al tu
turor oamenilor muncii, pentru 
realizarea integrală, la un nivel 
calitativ superior a sarcinilor 
economico-sociale pe anul 1987.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
VASILE MUTU

Mult Iubite $1 stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați șl 
invitați,

Noua și strălucita inițiativă a 
conducătorului partidului si sta
tului nostru de reducere cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ale 
României s-a bucurat de un 
deosebit interes în întreaga 
lume, prilejuind aprecieri elo
gioase la adresa politicii noas
tre externe, a poporului român, 
singurul care, in Anul Inter

Declarîndu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale, ne an
gajăm solemn, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să 
acționăm cu toată energia pen
tru realizarea exemplară a pre
vederilor pe acest an și pregăti
rea tuturor condițiilor pentru 
Îndeplinirea planului pe anul 
1987.

național al Păcii, a hotărît sâ 
treacă la măsuri concrete de 
dezarmare, oferind o pildă de 
cum trebuie acționat pentru 
oprirea cursei iraționale a 
înarmărilor, pentru asigurarea 
viitorului pașnic al omenirii.

în contextul general al rezul
tatelor obținute în primele 11 
luni ale anului pe ansamblul 
economiei naționale se înscriu 
și unitățile Centralei industriale 
de utilaj metalurgic și prese 
Iași, care au acționat în spiritul 
indicațiilor și orientărilor for
mulate de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, cu prilejul vizite

lor de luaru efectuate In între
prinderile centralei.

In această perioadă am asimi
lat noi mărci de oțeluri înalt 
aliate și vidate, am extins fa
bricația de instalații de ardere 
pentru cuptoare de încălzire și 
tratamente termice, cu consu
muri reduse de gaz metan. Vă 
raportăm, în acest sens, că pro
gramul pe anul 1986 a fost rea
lizat integral, obținînd o econo
mie de 9 milioane mc gaz me
tan. prin modernizarea cuptoa
relor din dotarea C.U.G. Iași. 
Totodată, am livrat și pus în 
funcțiune linia nr. 3 mori cu bile 
și autogene de la exploatarea 
minieră Roșia Poeni. iar linia 
nr. 4 este în prezent în probe 
tehnologice. Vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general. că am trecut la 
executarea presei de 12 000 tf.

Toate acestea au fost posibile 
ca urmare a realizării măsuri
lor cuprinse în programele de 
modernizare care au condus la 
obținerea, în acest an. a unor 
importante sporuri la producția- 
marfă, la ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, 
reducerea costurilor de produc
ție și creșterea productivității 
muncii. Trebuie să arăt însă, în 
spirit autocritic, că și în unită

țile centralei noastre s-au ma
nifestat unele fenomene de for
malism în aplicarea programe
lor de modernizare si organiza
re a producției și mai ales în 
stabilirea măsurilor privind în
cadrarea în noile normative 
economico-financiare.

Planul național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pentru cel de-al doi
lea an al actualului cincinal, a 
spus în continuare vorbitorul, 
evidențiază. cu pregnantă, 
orientările și indicațiile secreta
rului general al partidului, con
tribuția sa inestimabilă la ana
liza și fundamentarea științifi
că a nivelurilor de dezvoltare 
armonioasă a tuturor ramurilor 
industriale, care marchează in
trarea tării noastre intr-un nou 
stadiu, cel de tară mediu dez
voltată din punct de vedere 
economic.

Incadrîndu-se în ritmurile 
înalte de creștere stabilite pen
tru 1987. sarcinile ce revin cen
tralei noastre cunosc niveluri 
importante în domeniul dezvol
tării fabricației de utilaje me
talurgice și de presare, in con
cordantă cu capacitățile de pro
ducție de care dispunem, cu po
tențialul tehnic și uman exis
tent, în așa fel Incit să contri

buim într-o măsură mal mare 
Ia sporirea avuției naționale.

Acționînd cu hotărîre pentru 
înfăptuirea indicațiilor dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. vom situa 
permanent în centrul atenției 
realizarea unor produse de înalt 
nivel tehnic și calitativ, compe
titive cu cele mai bune produ
se similare pe plan mondial, 
sporindu-ne astfel contribuția la 
participarea tot mai activă si 
avantajoasă a patriei noastre la 
diviziunea internațională a 
muncii și la schimbul mondial 
de valori.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimindu-ne deplinul 
acord cu conținutul șl preve
derile proiectelor de legi supuse 
dezbaterii și aprobării actualei 
sesiuni, ne angajăm în fata 
Marii Adunări Naționale să ri
dicăm întreaga noastră activi
tate la un tot mai înalt nivel 
de calitate si eficientă economi
că. sporindu-ne contribuția la 
înfăptuirea neabătută a hotărî- 
rîlor Congresului al XIII-lea al 
partidului, la ridicarea patriei 
noastre socialiste pe noi trepte 
ale progresului si civilizației.

(Continuare in pag. a IV-a)
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.UCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVlNTUL

MARIA
lult stimate tovarășe 
?olac Ceaușescu,
lult stimată și iubită to- 
■ășă Elena Ceaușescu, 
itimați tovarăși,
n numele tuturor oamenilor 
meii din județul Satu Mare 
1 expresie celor mai alese 
itdmente de profundă stimă, 
■țuire șl inaltă recunoștință 
ă de cel mai iubit fiu al 
torului român, strălucit ctitor 
epocii de aur din istoria 

ii. înflăcărat patriot revolu- 
nar. personalitate proeminen- 
a lumii contemporane, marele 
ou între eroii neamului, care, 
peste cinci decenii, iși con- 

ră cu neasemuită dăruire 
reaga viață și activitate in- 
>tuirii idealurilor de liberta- 
independențâ și suveranitate 
națiunii noastre. înălțării 

triei pe noi trepte de progres 
civilizație socialistă, tovarășul 
colae Ceaușescu.
iîntem sub puternica lmpre- 

a tezelor, ideilor și arien
ilor de o deosebită însemnă- 
e teoretică și practică cuprin- 
în magistralele cuvintări ale 

■arășului Nicolae Ceaușescu, 
;tite la recenta Plenară a Co
tețului Central al partidului și 
Înaltele forumuri ale demo- 
iției noastre muncitorești re- 
luționare. care ilustrează gin- 
ea novatoare, profund știin- 
ică. a secretarului general al 
rtidului. marea sa capacitate 
a descifra esența fenomene- 
politice și economice, de a 

ibili într-o viziune prospecti- 
revoluționară, obiectivele 

ijore. fundamentale, ale fiecă- 
etape, căile concrete, efici- 

te pentru înfăptuirea lor. 
Exprimăm înaltul omagiu, 
mărginită noastră recimostin- 

față de tovarășa Elena 
.■aușescu, militant de frunte al 
rtidului și statului, strălucită 
rsonalitate a științei, care a 
it parte la toate momentele 
tăritoare ale istoriei contem- 
rane a patriei, aducindu-și o 
atribuție remarcabilă la ela- 
rarea și înfăptuirea mărețe- 
• programe de dezvoltare 
xltilaterală a României so- 
îliste.
Proiectele Planului național 
.ic de dezvoltare a României

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE DAVID

Mult stimate Și Iubite 
vârâse Nicolae Ceaușescu, 
Mult stimată tovarășă 
ena Ceaușescu.
Stimate tovarășe si stimați 
varăsi deputat!.
Sesiunea Marii Adunări Na- 
male isi desfășoară lucrările 
tr-un moment in care inlre- 
il nostru popor este ferm 
igaiat in înfăptuirea obiecți
ilor si sarcinilor stabilite pen- 
u actualul cincinal de către 
jngresul al XIII-lea al parti- 
tlui. a orientărilor si indica
tor de mare valoare teoretică 

practică date de tovarășul 
icolae Ceaușescu. secretarul 
■neral al partidului, președin
te Republicii, pentru dezvol- 
rea susținută a economiei na- 
onale. pe baza înfăptuirii re- 
tluției tehnico-științifice si a 
esterii necontenite a produc- 
ei si productivității muncii, a 
ilitătii si eficientei în toate 
imurile de activitate. în acest 
tdru. agricultura se Înscrie 
:rm pe coordonatele noii re- 
alutii agrare.
Producțiile record obținute 

i acest an la toate culturile 
in județul Olt, județ „Erou al 
oii Revoluții Agrare", demon- 
rează din plin justețea poli- 
cii agrare a partidului nostru, 
aptul că un județ intreg. pre- 
im si un număr mare de uni- 
iti din aproape toate județele 
irii au realizat, in acest an. 
roductii deosebite relevă din 
lin marile posibilități ne care 
s avem de înfăptuire a oro- 
ramelor privind creșterea pro- 
uctiei vegetale si animale, 

obiectivelor noii revoluții 
grare.
Vă rog să-mi permiteți ca, 

1 numele tuturor oamenilor 
luncii din agricultură, să vă 
lultumesc din toată inima, 
lult stimate tovarășe 
iicolae Ceaușescu. pentru spri- 
inul deosebit si permanent pe 
are ii acordați dezvoltării 
griculturii. creșterii aportului 
i la progresul general al țării.
Aducem si cu acest prilej 

iile si respectuoasele noastre 
lultumiri tovarășei academician 
ioctor inginer Elena Ceaușescu, 
iresedinte al Consiliului Na- 
ional al Științei si învățămin- 
ului. sub a cărei directă in-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
ZAMFIR STANCU

Muit iubite și stimate to- 
rarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult ' stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi îngăduiți ca de 
a această inaltă tribună să-mi 
exprim totala adeziune și de- 
□llnul acord fată de documen
tele supuse dezbaterii sesiunii 
Marii Adunări Naționale și să 
apreciez importanța deosebită a 
acestora pentru înfăptuirea ho- 
lăririlor Congresului al XIII-lea 
și a Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Perspectivele dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei carac
terizate în proiectul planului na
țional unic și cel al bugetulyi de 
stat pe anul 1987 poartă am
prenta personalității creatoare, 
gindirii științifice și spiritului 
revoluționar al celui care con
duce destinele partidului si po
porului nostru pe calea socialis
mului și comunismului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președin
tele Republicii.

Acționind în spiritul hotărâri
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului, al orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră.

DEPUTATEI 
BRAD EA

pe anul 1987 șl Bugetului de 
stat, care poartă pecetea gindi
rii strălucite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, stabilesc 
obiective de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării în cel 
de-al doilea an al cincinalului, 
pe baza promovării largi a cu
ceririlor revoluției tehnico-ști- \ 
ințiflee, în strinsă concordanță. 
cu marile resurse materiale și 
umane de care dispune societa
tea noastră. cu posibilitățile 
reale. științific determinate, 
pentru accentuarea laturilor in
tensive. de eficientă în toate 
sectoarele economiei.

în continuare vorbitoarea s-a 
referit ia rezultatele obținute 
de oamenii muncii din județ in 
1986 — care sînt superioare ce
lor din 1985 — evidențiind reali
zările înregistrate in creșterea 
producției industriale si agrico
le. în domeniul investițiilor, in 
sporirea productivității muncii 
și a eficientei economice, in re
ducerea cheltuielilor materiale, 
a consumurilor de energie și 
combustibil, in aplicarea fermă 
a mecanismului economico-fi- 
nanciar. a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii. In a- 
celași timp, au fast relevate 
neajunsuri manifestate la unele 
unități in realizarea ritmică, 
integrală, a sarcinilor de plan. 
Totodată, s-a subliniat că au 
fost luate toate măsurile ce se 
impun pentru lichidarea grab
nică a lipsurilor și îmbunătă
țirea întregii activități, pentru 
încheierea cu succes a primului 
an al actualului cincinal si pre
gătirea temeinică a producției 
prevăzute pentru 1987.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Asigur Marea Adunare 
Națională. pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu toată răspunderea, vom 
întări controlul înfăptuirii pla
nului. vom organiza mai bine 
întreaga activitate de conducere 
și producție, mobilizind exem
plar toate forțele de care dis
punem pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin in cel de-al 
doilea an al cincinalului actual, 
din documentele istoricului 
Congres al XIII-lea al partidu
lui.

drumare cercetarea științifică 
asigură promovarea continuă a 
progresului tehnic în întreaga 
economie.

Relevînd că în acest an pro
ducțiile medii au crescut la 
majoritatea culturilor, iar in 
zootehnie au sporit efectivele 
la toate speciile de animale, 
precum si livrările la fondul 
de stat. îndeplinindu-se sl de- 
pășindu-se planul la producția - 
marfă. precum și planul pri
vind producția pentru export, 
vorbitorul a menționat totodată 
că la o serie de indicatori 
realizările obținute nu se ridică 
totuși la nivelul posibilităților 
existente.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare pe anul 
1987. elaborat sub conducerea 
si cu contribuția hotăritoare a 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. are la bază 
obiectivele stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
de creștere continuă a produc
ției agricole la un nivel care să 
asigure atit realizarea fondului 
de stat si a programelor de 
autoconducere Si autoaorovizio- 
nare. cit și a celorlalte nevoi 
ale economiei naționale.

Vorbitorul a înfățișat apoi 
principalele măsuri vizind În
deplinirea sarcinilor deosebite 
ce revin colectivelor de muncă 
din agricultură in lumina orien
tărilor formulate de secretarul 
general al partidului, a preve
derilor planului pe 1937.

Vă rog să-mi îngăduiți — a 
spus în incheiere vorbitorul — 
să exprim totala noastră ade
ziune la politica internă și ex
ternă a partidului si statului, 
inițiată si promovată cu con
secventă revoluționară de se
cretarul general al partidului, 
președintele tării, si să asigur, 
totodată. Marea Adunare Na
țională. pe dumneavoastră per
sonal. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru ca 
agricultura noastră socialistă 
să-si sporească substantial con
tribuția la dezvoltarea econo
miei naționale, la continua în
florire a patriei.

mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. date cu 
ocazia vizitei de lucru pe care 
ați efectuat-o. împreună cu 
mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. la Combinatul 
Petrochimic Brazi. oamenii 
muncii din unitățile Centralei 
industriale de rafinării și pe
trochimie Brazi, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au de
pus eforturi.susținute pentru în
făptuirea obiectivelor planului 
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială pe acest an.

Realizările unităților noastre 
puteau fi insă și mai bune dacă 
reușeam să ne mobilizăm in 
mai mare măsură pentru lichi
darea răminerilor in urmă, pe 
care le avem in principal la 
activitatea de investiții, la pro
ducția fizică și in domeniul ex
portului. în acest scop am luat 
măsurile necesare și acționăm 
cu hotărire pentru îmbunătă
țirea ritmului lucrărilor de in
vestiții pe șantiere, in vederea 
scurtării perioadei de atingere 
a parametrilor proiectați, per
fecționării conducerii procese
lor tehnologice și reducerii 
timpului de staționare a instala
țiilor. prin respectarea cu rigu
rozitate a normelor tehnice de 
exploatare. .

Arătind că și în viitor Centra
la industrială de rafinării și pe

trochimie Brazi va beneficia de 
importante fonduri de investiții, 
vorbitorul a subliniat faptul că 
întreaga dezvoltare și moderni
zare a capacităților de produc
ție existente se va realiza pe 
baza cercetării și concepției pro
prii românești, elaborată cu 
sprijinul și contribuția directă a 
tovarășei Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-rpinistru al guvernu
lui. președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămin- 
tului. căreia ii ‘ aducem din 
toată inima, și cu acest prilej, 
omagiul nostru.

Permiteți-mi să asigur Marea 
Adunare Națională, a spus în 
încheiere vorbitorul, că lucrăto
rii din unitățile Centralei in
dustriale de rafinării și petro-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
MIHALACHE MĂRGEAN

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Forumul suprem legislativ al 

tării iși desfășoară lucrările în 
atmosfera de puternică emulație 
generată de referendumul de la 
23 noiembrie — nouă și puter
nică expresie a profundului 
democratism al orindudrii noas
tre. a democrațied muncitorești 
revoluționare — de unanimă 
adeziune a Întregului popor la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
politică ce poartă pecetea genia
lei dumneavoastră gîndiri, mult 
iubite și stimate tovarășe pre
ședinte al Republicii. ilustru 
conducător, strălucit vizionar și 
strateg, ctitor al României mo
derne, marele Erou al păcii, 
destinderii și colaborării inter
naționale.

Cu deosebită bucurie și mln- 
drie patriotică, vedem și de 
această dată realismul noilor 
orientări cuprinse în proiectele 
planurilor de dezvoltare econo
mico-socială a patriei și a buge
tului de stat pe 1987. contribuția 
dumneavoastră determinantă, 
mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general al partidului, 
în fundamentarea riguros știin
țifică a acestor documente de 
mare însemnătate in procesul 
înfăptuirii istoricelor hotăriri 
adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, menite să 
ridice România socialistă pe noi 
trepte de progres și civilizație.

In concordanță deplină cu 
politica partidului și statului 
nostru privind continuarea pro
cesului de dezvoltare a forțe
lor de producție si ridicarea 
economico-socială a tuturor zo
nelor tării, proiectele documen
telor supuse dezbaterii și apro
bării forumului legislativ al 
tării cuprind prevederi impor
tante și pentru județul Brăila.

Conștient! că realizarea mari
lor obiective stabilite pentru 
anul viitor depinde numai și 
numai de noi. vă raportez, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că în unitatea în

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
IOAN AVRAM

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
• Elena Ceaușescu, 

Stimate tovarășe deputate, 
stimați tovarăși deputați.

Planul național unic de dez
voltare economico-socială a 
României și bugetul pe anul 
1987, elaborate sub conducerea 
directă și cu aportul determi
nant al secretarului general al 
partidului, prevăd continuarea 
și adincirea procesului de dez
voltare Intensivă a economiei 
naționale, creșterea gradului de 
valorificare a resurselor mate
riale și energetice, îmbunătă
țirea calității și nivelului tehnic 
al produselor, sporirea in toate 
sectoarele a eficienței econo
mice.

Acționind în lumina indicați
ilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
.general, colectivele de muncă 
din cadrul Ministerului Ener
giei Electrice au reușit să reali
zeze la producția-marfă indus
trială o creștere de peste 10 la 
sută fată de anul 1985. livrind 
economiei naționale cu 4 692 
mil. kWh mai mult ca în anul 
1985, ceea ce reprezintă o creș
tere de 7 la sută.

Totodată, ne-am preocupat In 
mai mare măsură de Virilizarea 
resurselor energetice secundare, 
reușind să asigurăm o produc
ție de energie electrică pe bază 
de resurse energetice refolosi- 
bile cu peste 38 la sută mal 
mare față de anul trecut.

în prezent se înfăptuiesc, sub 
directa coordonare a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. remarcabil om 
politic, președinte al Consiliu
lui Național al Științei si învă- 
țămîntului. o serie de programe 
speciale privind folosirea re
surselor energetice refolosibile 
de pe platformele industriale, a 
noilor surse de energie, drept 
pentru care li aducem alesele 
noastre mulțumiri.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, că. 
asa cum ați subliniat și la 
plenara Comitetului Central, 
vom acționa'cu înalt spirit de 
răspundere pentru o funcțio-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
GLIGOR URS

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputat! și 
invitați,

îmi revine înalta cinste ca. în 
numele colectivului de oameni 
ai muncii de la Combinatul me
talurgic din Cimpia Turzii. să 
aduc un fierbinte .omagiu secre
tarului general al partidului și 
să dau expresie sentimentelor 
lor de nețărmurită dragoste, a- 
leasă stimă și profundă gratitu
dine pentru neobosita sa activi
tate consacrată progresului și 
propășirii României socialiste.

Vă rog să-mi permiteți șă a- 

chimie Brazi vor acționa cu ho
tărire pentru îndeplinirea indi
catorilor planului și a bugetului 
de stat pe anul 1987, aducindu-și 
o contribuție sporită la înfăptui
rea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
a orientărilor și sarcinilor tra
sate de dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu ; 
ne angajăm să răspundem prin 
noi fapte de muncă strălucitei 
activități pe care o desfășurați 
in fruntea partidului și statului, 
in interesul fericirii națiunii 
noastre socialiste, pentru pace 
pe întreaga planetă. pentru 
viitorul fericit și luminos al ge
nerațiilor de azi și de miine.

care îmi desfășor activitatea — 
I.A.S. Urleasca — am analizat 
cu răspundere. Împreună cu toți 
oaînenii muncii, modul în care 
am acționat în acest an, neajun
surile manifestate, precum si 
sarcinile ce ne revin în 1987, 
stabilind, totodată, măsuri teh
nice și organizatorice privind 
perfecționarea întregii noastre 
activități. întărirea ordinii și 
disciplinei, creșterea contribu
ției fiecărui lucrător la obține
rea unor producții agricole la 
nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare.

Referindu-se la succesele ob
ținute în aoest an. vorbitorul a 
arătat că rezultatele obținute 
nu se ridică la nivelul cerințe
lor șl exigențelor actuale, dato
rită. in principal, propriilor 
lipsuri în organizarea și desfă
șurarea muncii. in aplicarea 
celor mai adecvate tehnologii, 
executarea la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor, exploata
rea corespunzătoare a sisteme
lor de irigații.

în numele oamenilor mun
cii din I.A.S. Urleasca. a 
spus deputatul, mă angajez 
în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și a Marii 
Adunări Naționale, ca în viitor 
să depunem toate eforturile 
pentru obținerea unor producții 
agricole. vegetale și animale, 
care să ne situeze în riadul 
unităților fruntașe din țară. Vă 
încredințăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru Înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin pe 1987 și pe întregul 
cincinal și vă adresăm din 
toată inima cele mal calde 
mulțumiri pentru sprijinul per
manent acordat agriculturii, 
ramură de bază a economiei 
noastre naționale, pentru strălu
citele dumneavoastră demersuri 
în favoarea păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare.

în încheiere. vă rog să-mi 
permiteți să exprim acordul 
deplin cu proiectele Planului 
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, al Buge
tului de stat, precum și al Pla
nului de dezvoltare a agricultu
rii si industriei alimentare pe 
1987.

nare cît mai sigură a sis-’ 
ternului energetic național, pen
tru eliminarea lipsurilor din 
activitatea noastră. pentru 
creșterea răspunderii și ope
rativității in toate centra
lele electrice, pentru întări
rea disciplinei tehnologice, pen
tru funcționarea controalelor in 
schemă completă, pentru înca
drarea tuturor consumatorilor in 
cotele și puterile orare aproba
te. evitarea vârfurilor neecono- 
micoase și costisitoare, pentru 
aplicarea și generalizarea tu
turor măsurilor de reducere a 
consumurilor energetice.

Sarcinile ce revin energiei 
electrice in anul 1987 se concre
tizează in indicatori inalți. sta
biliți în deplină concordanță cu 
cerințele actualei etape. Produc
ția de energie va crește intr-un 
ritm ridicat, de peste 6 la sută 
atit la energia electrică, cit și 
la energia termică, se va asigu
ra sporirea producției în termo
centrale pe cărbune cu 17 la 
sută, față de realizările din 
anul 1986. punindu-se accentul 
pe folosirea intensivă a instala
țiilor existente și pe punerea in 
funcțiune a noi capacități.

Ne concentrăm eforturile pen
tru creșterea gradului de dis
ponibilitate a termocentralelor 
pe cărbune prin optimizarea 
tehnologiilor. îmbunătățirea ali
mentării cu cărbune omogeni
zat. prin întărirea ordinii și 
disciplinei de exploatare și în
treținere a utilajelor.

în anul 1987, sectorul energe
tic beneficiază in continuare de 
un volum sporit de investiții, 
mai mare decit realizările din 
acest an cu peste 30 la sută.

Acordăm o deosebită atenție 
valorificării cît mai complete a 
resurselor energetice refolosibi- 
le și extinderii utilizării surse
lor noi de energie.

Vă asigur, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom folosi întreaga noastră 
putere de muncă pentru reali
zarea sarcinilor de plan din 
anul 1987. cu ferma convingere 
că aceasta servește in cel mai 
inalt grad intereselor întregii 
noastre națiuni, prosperității 
patriei noastre socialiste.

dresez. totodată, tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu respectuoase și alese 
mulțumiri pentru sprijinul per
manent pe care ni-1 acordă, 
pentru activitatea prodigioasă și 
abnegația revoluționară pe care 
le consacră progresului științei, 
tehnicii, culturii, puse în slujba 
vieții și păcii in lume.

Noi. metalurgicii din Cimpia 
Turzii, vă datorăm dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. puternica 
dezvoltare și modernizare a 
combinatului nostru. Acționind 
cu răspundere comunistă, am 
îndeplinit și depășit planul pe 
11 luni la producția de export, 
producția-marfă și netă, pro

ductivitatea muncii șl Investi
ții, incadrindu-ne in costurile 
de producție planificate. Am a- 
similat un număr mare de noi 
mărci de oțeluri și sortimente 
de înalt nivel tehnic și calitativ 
pentru ramurile de vîrf ale eco
nomiei naționale, contribuind la 
reducerea importurilor.

Deplin conștient! de marile 
răspunderi ce ne revin în înfăp
tuirea planurilor și programelor 
speciale, nu putem fi mulțumiți 
de ceea ce am realizat. De aoeea 
am pășit in ultima lună a anu
lui cu hotărîrea fermă de a nu 
ne precupeți forțele, de a pune 
in valoare întreaga noastră 
pricepere și capacitate, pentru 
îndeplinirea în condiții cît mai 
bune a prevederilor de plan la 
■toți indicatorii. Sîntem pe deplin 
conștienți că cea mai bună pre
gătire pentru 1987 este încheie
rea acestui an cu realizări de
osebi te.

în contextul dezvoltării puter
nice a industriei metalurgice în 
anul 1987, ne regăsim și noi cu 
însemnate sporuri la producția 
de oțel și In mod special la pro
dusele de prelucrare avansată 
și valorificarea superioară a 
metalului. Vom pune un accent 
mai mare pe îmbunătățirea 
structurii producției, pe spori
rea producției de oțeluri aliate 
și superioare, cu un ridicat grad 
de prelucrare, și a otelurilor 
carbon de calitate, cu tratamen
te superioare, folosind moderna 
bază tehnică de care dispunem 
și punînd în valoare întregul 
potențial uman. O atenție cu 
totul deosebită, prioritară, vom

CUVlNTUL
ANA MARIA

Muli stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați 
tovarăși deputați.

Orientările dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de excepțio
nală valoare .teoretică și prac
tică. formulate la înaltele foruri 
ale democrației noastre munci
torești revoluționare, precum și 
în magistrala cuvintare rostită 
la plenara C.C. al P.C.R.. pun 
Încă o dată în evidentă excep
ționala capacitate de analiză și 
sinteză, remarcabilul spirit de 
previziune care vă caracteri
zează pe dumneavoastră, emi
nent om politic și strălucit 
strateg, ctitorul României mo
deme.

Folosesc acest prilej pentru a 
da glas sentimentelor de aleasă 
prețuire față de mult sti
mata și iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu, președintele Consi
liului Național al Științei și în- 
vâțămln/tului, care, prin exem
plara sa activitate, aduce o 
Inestimabilă contribuție la În
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
științei, Învățămintului șl cul
turii. la progresul general al 
patriei noastre socialiste.

Conducînd nemijlocit — P« 
baze științifice, realiste — elabo
rarea proiectului Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a României pe 
anul 1987. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a orientat 
prioritățile celui de-al doilea an 
al cincinalului în direcția dez
voltării și mai puternice a for
țelor de producție, extinderii 
bazei de materii prime și ener
getice. sporirii gradului de va
lorificare a acestora, ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, utilizării cu eficien
ță maximă a fondurilor de. in
vestiții. reducerii consumurilor 
și extinderii utilizării resurse
lor refolosibile. sporirii mai ac
centuate a productivității mun
cii și reducerii cheltuielilor 
materiale.

Proiectul planului pe 1987 
pune un accent deosebit pe 
creșterea continuă a forțelor de 
producție, afirmarea cu putere

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
ALEXANDRU NECULA

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși deputați.

Purternlcul detașament mun
citoresc din industria electro
tehnică. ramură de vîrf a eco
nomiei naționale, creată și dez
voltată impetuos în epoca ce cu 
mindrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". acționează, 
cu inaltă răspundere si devota
ment revoluționar, pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de mare răspundere ce i-au 
fost încredințate. întărind, prin 
noi și remarcabile fapte de 
muncă, votul dat la marele re
ferendum din 23 noiembrie, 
strălupită Inițiativă de pace a 
României, a președintelui ei, 
exprimindu-și astfel întreaga 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

Elaborat sub conducerea 
directă și cu contribuția hotări
toare a secretarului general al 
partidului. Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1987 pune 
accentul pe creșterea continuă 
a forțelor de producție, afirma
rea noii revoluții tehnico-știin- 
țifioe, dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime, ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, sporirea mai 
rapidă a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor mate
riale. în vederea creșterii veni
tului național si ridicării nive
lului de trai, material și spiri
tual. al poporului.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că, 
acționind în spiritul orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră, 
oamenii muncii din industria 
electrotehnică, electronică, ma
șini unelte si mecanică fină 
depun eforturi stăruitoare pen
tru aplicarea în viată — așa 
cum ne-ați indicat — a noului 
mecanism economico-financiar, 
pentru încheierea acestui prim 
an al cincinalului cu rezultate 
cit mai bune, conștienți fiind tă 

acorda realizării exemplare a 
planului la export.

Așa cum ne-ați 
dumneavoastră, mult 
tovarășe secretar

indicat 
stimate 
general

Nicolae Ceaușescu, vom ac
ționa cu perseverență pentru 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al producției, ca primă 
îndatorire a întregii noastre ac
tivități. Sîntem hotărîți ca in 
anul ce vine să realizăm numai
și numai produse de cea mai 
înaltă calitate, la nivelul a tot 
ceea ce este mal bun pe plan 
mondial, pentru a răspunde 
exigențelor mereu mai mari 
care se manifestă pe piața in
ternă, cît și cerinței de a le 
asigura o competitivitate supe
rioară pe piața externă.

Declarindu-mă de acord cu 
proiectul planului pe anul 1987, 
supus dezbaterii, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom fi la înălțimea încrederii 
cu care ne-ați onorat, îndepli- 
nindu-ne cu Cinste și înaltă 
răspundere sarcinile ce ne revin 
pe 1987, contribuind prin a- 
ceasta la dezvoltarea multilate
rală a patriei.

Acum, în prag de An 
Nou, permiteți-mi, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, să 
vă adresez urarea fierbinte de 
multă sănătate șl putere de 
muncă, spre binele șl prosperi
tatea poporului, spre Înflorirea 
României socialiste. Să ne trăiți 
întru mulți ani I

DEPUTATEI 
GYARMATHY
a noii revoluții tehnico-științi- 
fioe și a noii revoluții agrare, 

■ obiective de majoră importan
ță a căror realizare, așa 
cum ne-ați indicat, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. impune ne
cesitatea de a se. acționa cu cea 
mai mare hotărire, eu inaltă 
răspundere, pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a tu
turor prevederilor stabilite. a 
programelor de perfecționare a 
organizării si modernizării pro
ceselor de producție.

în oontinuare. vorbitoarea a 
arătat că întreprinderea de con
fecții din Tirgu Secuiesc, jude
țul Covasna, a realizat lună de 
lună' planul producției marfă și 
fizioe, livrind produse de bună 
calitate pentru partenerii ex
terni.

Sintem pe deplin oonștieriți 
că aceste rezultate bune ne obli
gă și in oontinuare să acționăm 
și mai susținut pentru continua 
ridicare a oalității produselor, 
aceasta fiind calea principală de 
afirmare a produselor românești 
în confruntarea eoonomică mon
dială, de menținere a piețelor 
existente si de găsire a altora 
noi.

In oancordanță cu principiile 
generale ale politicii partidului 
și statului nostru, de dezvoltare 
echilibrată și multilaterală a 
tuturor zonelor țării, de reparti
zare rațională a forțelor de pro
ducție, proiectul planului preve
de realizarea unui volum de 1,7 
miliarde lei investiții, menite să 
asigure consolidarea pe mai de
parte a bazei tehnioo-materiale 
a economiei județului nostru, 
modernizarea dotării tehnice a 
unităților economice, potrivit 
programelor adoptate.

Vă rog să-mi permiteți ca 
acum, cind ne pregătim cu toată 
răspunderea, cu deplină anga
jare patriotică, pentru un nou 
an de muncă, de noi împliniri, 
să vă adresez dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. mult 
stimatei și iubitei tovarășe 
Elena Ceaușescu urarea de ani 
mulți și fericiți, multă sănătate 
și putere de muncă pentru a 
conduce poporul român cu a- 
ceeași clarviziune. cutezanță 
revoluționară și dăruire pe calea 
înfăptuirii socialismului si co
munismului in patria noastră.

aceasta constituie o bază traini
că a înfăptuirii cu succes a 
prevederilor pe 1987.

Comparativ cu anul precedent, 
producția-marfă industrială a 
crescut. în acest an. cu circa 
10 la sută, .exportul cu 12,5 la 
sută, productivitatea muncii cu 
peste 10 la sută, iar cheltuielile 
de producție au fost reduse cu 
1 336 milioane lei.

în spiritul indicațiilor dum
neavoastră, mult stimate și 
Iubite tovarășe secretar general, 
am acordat o atenție deosebită 
înfăptuirii programelor privind 
perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de pro
ducție. ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, redu
cerii consumurilor de materii 
prime și materiale, folosirii ra
ționale a mașinilor și utilajelor 
și a forței de muncă.

Permiteți-mi să exprim și cu 
acest prilej un cald și res
pectuos omagiu mult' stimatei 
tovarășa Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămîn- 
tului, pentru sprijinul perma
nent și neprecupețit pe care 
ni-1 acordă în efortul nostru de 
promovare a progresului tehnic, 
pentru activitatea generoasă pe 
care o desfășoară în vederea 
afirmării puternice a științei, 
învățămintului și culturii româ
nești.

Corespunzător cerințelor ac
tualei etape de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale, 
am situat în centrul preocupă
rilor noastre creșterea mai 
accentuată a producției de ma
șini. utilaje și linii tehnologice 
cu performante ridicdte, în do
menii de virf. cum sint micro
electronica. tehnica de calcul, 
mecanica fină și optica, echipa
mente de automatizare com
plexă. care asigură valorifica
rea superioară a resurselor ma
teriale. Vă informăm că vom 
onora In totalitate contractele 
la export pentru acest an.

Analizînd activitatea ' noastră 
în lumina înaltelor exigente 
formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu. la Plenara 
C.C. al partidului și la recen
tele forumuri ale democrației 
noastre muncitorești revoluțio
nare. trebuie să spunem că re
zultatele din acest an nu s-au 
situat în totalitate la nivelul 
bazei tehnico-materiale moder
ne de care dispunem.

Vă încredințăm, mult sti
mate și iubite tovarășe

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
ION FLOREA

Mult Iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Permiteți-mi să dau glas ade

ziunii totale a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Olt la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, să exprim cele mai alese 
sentimente de adîncă recunoș
tință și fierbinte prețuire față 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. strălucit cti
tor al României de azi și de 
miine, pentru contribuția inesti
mabilă pe care o aduceți la 
mersul victorios al patriei noas
tre pe drumul socialismului șl 
comunismului.

Cu toată căldura inimilor, ne 
exprimăm profundul respect și 
via gratitudine față de tovarășă 
Elena Ceaușescu. pentru abne
gația și dăruirea cu care con
duce știința, învățămîntul. pro
gramele de organizare și mo
dernizare a proceselor de pro
ducție.

Pentru noi toți ne este încă 
viu în memorie momentul cind, 
cu prilejul sărbătoririi zilei re
coltei pe 1986, la Slatina, dum
neavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe secretar ge
neral, ați înminat județului Olt 
înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare", primul județ 
care a primit această distincție 
de mare prestigiu ce răsplătește 
producțiile obținute la grîu, orz. 
porumb și floarea-soarelui.

Vă mulțumim din suflet pen
tru inalta cinstire adusă muncii 
noastre, pentru valoroasele in
dicații și orientări pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate in județ. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru ajutorul per
manent acordat în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii.

Organizîndu-ne mal bine mun
ca. efectuînd- la timp și în con
diții de calitate lucrările agri
cole, aplicînd cele mai bune 
tehnologii. Consiliul agroindus-

CUVlNTUL
LINA CIOBANU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și Iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Proiectelo de legi pe care le 

dezbatem, elaborate sub îndru
marea și cu contribuția esen
țială, decisivă a secretarului 
general al partidului, pun cu 
forță și strălucire în lumină 
rolul hotăritor pe care il are 
in făurirea noii istorii a patriei 
noastre marele Erou între eroii 
neamului, ctitorul de geniu al 
României socialise, Eroul luptei 
pentru pacea omenirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Dumneavoastră vă datorăm, 
mult 'stimate tovarășe secretar 
general, amplele programe care 
au asigurat dezvoltarea im
petuoasă a economiei naționale, 
mărețele realizări în toate do
meniile vieții țării, minunatele 
condiții de muncă și viață, pros
peritatea poporului în anii glo
rioși ai epocii pe care cu vi
brantă mindrie patriotică și 
profundă recunoștință o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Gindirea, acțiunea dumnea
voastră novatoare, vizionară au 
îmbogățit cu noi teze de ex
cepțională valoare tezaurul so
cialismului științific. Noua în
fățișare a țării, a vieții poporu
lui pune cu strălucire în lumi
nă justețea tezei formulate de 
către dumneavoastră privind 
aplicarea creatoare a legităților 
generale ale dezvoltării societă
ții la condițiile concrete ale 
țării noastre.

In perioada de cind vă aflațl 
în fruntea partidului și a țării, 
România a cunoscut un ritm 
de dezvoltare care a stirnit 
admirația întregii lumi, au avut 
loc schimbări înnoitoare în 
structura producției bunurilor 
materiale, in concordanță cu 
marile exigențe ale noii revolu
ții tehnico-științifice mondiale.

Cu întreaga simțire a cugete
lor și inimilor noastre, vă adu
cem omagiul fierbinte, res
pectuos al milioanelor de oa
meni ai muncii, membri ai 
sindicatelor, recunoștința lor 
nemărginită pentru tot ce ați 
făcut și faceți încă din anii ti
nereții, cu exemplară dăruire și 
cutezanță revoluționară pentru 
libertatea, demnitatea și feri
cirea poporului român, pentru 
independentă, suveranitatea si 
progresul patriei, pentru pace și 
înțelegere in lumea întreagă.

Exprimînd sentimentele de 
profund respect și prețuire ale 
membrilor sindicatelor, aducem 
un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitate de 
frunte a conducerii partidului 
și statului, pentru contribuția 

CUVlNTUL DEPUTATULUI
RICHARD

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din ramurile 
industrializării lemnului și ma
terialelor de construcții, sticlei 
și ceramicii fine, să exprim a- 
cordul deplin cu conținutul lo- 
cumentelor supuse dezbaterii, 
precum șt cu ideile, orientările 
și indicațiile din magistralele

Nicolae Ceaușescu. că am tras 
toate învățămintele din neajun
surile ce s-au manifestat și 
sintem ferm hotărîți să impri
măm întregii noastre activități 
un caracter mai organizat, un 
înalt spirit de răspundere și 
exigență, astfel incit prevederi
le de plan pe 1987 să fie în
deplinite ritmic, exemplar, din 
primele zile ale anului.

trial Vișina a realizat în acest 
an pe întreaga suprafață culti
vată cu porumb o producție 
medie la hectar de 24 500 kg de 
porumb știuleți. 6 409 kg griu, 
7 568 kg orz. 51 000 kg sfeclă de 
zahăr.

Sintem pe deplin conștienți 
însă că aceste recolte puteau fi 
și mai mari dacă foloseam mai 
bine întregul potențial uman și 
material de care dispunem, 
dacă la fiecare unitate ■ exista 
mai multă ordine și disciplină, 
învățînd din experiența acestui 
an, a unităților agricole frun
tașe, am luat măsurile cores
punzătoare pentru eliminarea 
neajunsurilor și deficientelor 
constatate.

Proiectul de Lege privind 
planul de dezvoltare a agricul
turii, industriei alimentare, sil
viculturii șl gospodăririi apelor 
pe anul 1987, supus spre adop
tare Marii Adunări Naționale, 
cuprinde noi căi și soluții care 
vor asigura îmbunătățirea, in 
continuare, a activității în agri
cultură. îndeosebi in zootehnie, 
pentru creșterea producției și a 
calității produselor, pentru un 
aport sporit al oamenilor mun
cii de pe ogoare la ridicarea ni
velului de trai al poporului.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Oamenii muncii din Con
siliul unic agroindustrial Viși
na se angajează să muncească 
fără preget pentru sporirea 
producțiilor agricole pe măsura 
tot mai bunelor condiții create, 
a grijii permanente pe care 
partidul și statul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu o a- 
cordă dezvoltării agriculturii, 
creșterii nivelului de viață și 
civilizație al-întregului popor.

Acum, cind ne mai desparte 
puțin timp de aniversarea Re
publicii și de Anul nou. în nu
mele tuturor locuitorilor de pe 
plaiurile Oltului, vă rog să-mi 
permiteți să vă adresez dum
neavoastră. mult Iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu cele mai calde urări 
de ani mulți și fericiți, de să
nătate și nutere de muncă, pen
tru a conduce în continuare pa
tria spre noi și noi victorii.

DEPUTATEI

sa excepțională Ia elaborarea șl 
traducerea în viață a progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a țării, la înflorirea ști
inței. învățămintului și culturii 
românești și universale, la cauza 
păcii și Înțelegerii între po
poare.

Magistralele cuvintări ale 
secretarului general al partidu
lui la recentele Întruniri ale 
înaltelor foruri ale partidului, 
ale democrației muncitorești 
revoluționare au subliniat reali
zările de seamă obținute in 
1986, necesitatea punerii mal 
puternic în valoare a resurselor 
de care dispune societatea noas
tră. au jalonat obiectivele ma
jore și căile de urmat pentru 
realizarea exemplară a planului 
pe 1987.

Vă asigurăm, mult stimata 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. a 
spus în continuare vorbitoarea, 
că sindicatele, sub conduce
rea partidului. își vor organiza 
și mobiliza toate forțele pentru 
realizarea tuturor indicatorilor 
de plan. în primul rind a pro
ducției fizice. sortimentale, a 
sarcinilor de export.

în spiritul tezei programatice, 
formulate de către dumnea
voastră. că înfăptuirea marilor 
obiective ale etapei actuale im
pune o adevărată revoluție în 
modul de gindire și acțiune al 
oamenilor muncii, vom desfă
șura. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, o in
tensă activitate pentru ca fie
care unitate să devină o citadelă 
a muncii și spiritului revoluțio
nar. pentru realizarea exem
plară a planului și angajamen
telor în întrecerea socialistă, 
pentru dezvoltarea puternică, 
intensivă a avuției naționale, 
baza progresului tării si bună
stării poporului.

Aprobînd întru totul proiec
tele de legi supuse dezbaterii, 
ne angajăm solemn în fata 
dumneavoastră să mobilizăm 
energiile tuturor membrilor 
sindicatelor la obținerea unor 
producții maxime, de înaltă ca
litate în fiecare unitate.

în încheiere, deputata a spus: 
Cu sufletele încărcate de emo
ție. cu inimile pljne de recu
noștință. vă urăm. acum. în 
prag de An nou. dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, călăuzitorul 
destinelor poporului român, 
mult stimatei și iubitei tovarășe 
Elena Ceaușescu. să ne trăiți 
întru mulți ani. în marea și 
veșnica tinerețe a tării, spre 
gloria patriei străbune si feri
cirea fiilor ci. spre triumful 
socialismului și comunismului 
in România, spre pacea șt liniș
tea întregii omeniri.

WINTER
cuvintări rostite de secretarul 
general al partidului la plena
rele Comitetului Central al 
partidului. Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, împreună cu senti
mentele de aleasă stimă, de dra
goste , și recunoștință, de pro
fund atașament și admirație 
față de ilustrul conducător al 
partidului și statului nostru, re
voluționarul ferm și clarvăzător, 
cutezător și înțelept, luptător 
neobosit pentru asigurarea păcii
(Continuare în pag. a V-a)
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și tehno'ogiilpr, de ridicare a cali
tății și nivelului tehnic al producției, 
de creștere puternică a productivi
tății muncii, a eficienței și rentabili
tății întregii activități.

Plenara cere guvernului, ministere
lor și instituțiilor centrale, organelor 
și organizațiilor de partid să facă 
totul pentru a asigura îndeplinirea 
ritmică, integrală, la toate sortimen
tele, în condiții de eficiență sporită, 
a producției fizice, cu prioritate a 
celei destinate exportului, a tuturor 
indicatorilor de plan pe anul viitor.

Plenara a subliniat cu deosebită 
fermitate necesitatea de a se lua 
toate măsurile tehnice și organi
zatorice în vederea asigurării pro
ducției de cărbune, de minereuri, 
petrol și energie electrică, reducerii 
substanțiale a consumurilor energe
tice și materiale.

Plenara pune în fața organelor șl 
organizațiilor de partid, a organelor 
de conducere colectivă sarcina de a 
acționa cu inaltă răspundere pentru 
încadrarea riguroasă a fiecărei uni
tăți, a fiecărui produs in normele de 
consum științific fundamentate, pen
tru diminuarea continuă a acestor 
consumuri, chiar sub nivelurile pla
nificate, pentru eliminarea oricăror 
forme de risipă și utilizarea în mai 
mare măsură a resurselor refolosibiie.

Plenara cere guvernului, ministe
relor - în primul rînd ministerelor 
construcțiilor de mașini, metalurgiei 
și industriei ușoare — centralelor și 
întreprinderilor să ia, în continuare, 
măsuri hotărite pentru transpunerea 
în viață a programelor de perfecțio
nare și modernizare a tehnologiilor, 
pentru aplicarea unor soluții con
structive avansate, eficiente, astfel 
încît produsele românești din toate 
sectoarele să fie realizate la un 
înalt nivel calitativ și tehnic, să fie 
competitive cu cele mal bune pro
duse pe plan mondial.

Analizînd cu înaltă răspundere co
munistă, revoluționară, obiectivele 
planului pe 1987, plenara cere gu
vernului, ministerelor, organelor de 
sinteză să ia toate măsurile pentru 
traducerea exemplară în viață a In
dicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind afirmarea 
tot mai puternică a laturilor calitative 
ale dezvoltării, a obiectivelor noii 
revoluții tehnico-științifice și ale noii 
revoluții agrare.

în vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a planului de investiții,

plenara cere ministerelor să întoc
mească programe riguroase de lucru, 
care să ducă la întărirea ordinii și 
disciplinei pe șantiere, să pună 
capăt risipei, realizării unor con
strucții supradimensionate și cu 
cheltuieli nejustificate, orientînd cea 
mai mare parte a fondului de dez
voltare pentru creșterea intensivă a 
tuturor ramurilor, perfecționarea și 
elaborarea de noi tehnologii, spori
rea eficienței economice și valorifi
carea superioară a materiilor prime 
și a muncii întregului nostru popor.

S-o cerut, totodată, ca importan
tele mijloace destinate fondului de 
consum să fie folosite realmente in 
direcția ridicării nivelului general de 
viață al poporului, a apropierii con
dițiilor de muncă și de viață de Ia 
sate de cele de la orașe, a omoge
nizării societății noastre socialiste.

Plenara dă o inaltă apreciere po
liticii juste, izvorită din concepția 
revoluționară, profund științifică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
alocare a unei părți însemnate din 
venitul național — peste o treime, în 
ultimii douăzeci de ani - in scopul 
dezvoltării bazei tehnico-moteriaie 
a societății noastre, subliniind că 
viața, realitățile au demonstrat 
cu puterea faptelor de netăgăduit 
că tocmai pe această bază se asigu
ră progresul neîntrerupt al forțelor de 
producție, viitorul liber și inde
pendent al poporului nostru, creșterea 
continuă o nivelului său de trai ma
terial și spiritual - scopul suprem al 
întregii politici a Partidului Comunist 
Român.

In spiritul Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a subliniat ne
cesitatea de a se face totul pentru 
situarea întregii activități de comerț 
exterior la un nivel superior de ca
litate și eficiență, să se ia măsuri 
hotărite pentru valorificarea cit mai 
bună a produselor românești pe 
piețele externe, pentru aplicarea fer
mă a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii și în acest sector. 
Plenara cere Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, celorlalte ministere, cen
tralelor și întreprinderilor să pună 
capăt cu desăvîrșire unor stări de 
lucruri negative, atitudini necores
punzătoare din activitatea de comerț 
exterior, să acționeze cu hotărîre și 
răspundere comunistă pentru reali
zarea la un nivel tehnic și calitativ 
ridicat a întregii producții de ex
port, pentru dezvoltarea unui cadru 

larg și de lungă durată de colabora
re și cooperare economică interna
țională.

Plenara își însușește întru totul 
teza de o excepțională importanță a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia participarea la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori reprezintă o parte 
inseparabilă a activității de dezvol
tare generală a patriei noastre, a po
liticii de colaborare cu toatș statele 
lumii, a politicii de pace și înțele
gere.

Plenara Comitetului Central ol 
partidului apreciază că prin preve
derile sale Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1987 asigură continuarea și adîncirea 
procesului de modernizare și dezvol
tare intensivă a tuturor ramurilor și 
sectoarelor, valorificarea cu inaltă 
eficiență a resurselor de care dis
pune economia noastră națională, 
înaintarea fermă a României pe 
culmile progresului și civilizației so
cialiste și comuniste.

2. Plenara a dezbătut și a aprobat 
In unanimitate proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor pe anul 1987, apreciind 
că sarcinile ce revin acestei ramuri 
de bază a economiei naționale co
respund pe deplin posibilităților și 
condițiilor de care dispune agricul
tura noastră socialistă, cerințelor și 
obiectivelor noii revoluții agrare. 
Plenara cere organelor și organiza
țiilor de partid, organelor agricole 
și de stat, tuturor lucrătorilor din 
acest domeniu să acționeze cu cea 
mai mare răspundere pentru dezvol
tarea intensivă și modernizarea 
agriculturii, creșterea mai accentua
tă a producției, folosirea cb eficien
ță sporită a fondului funciar ți a 
bazei tehnico-materiale, introduce
rea mai rapidă în producție a rezul
tatelor cercetării științifice, ridicarea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime și diversificarea producției in 
industria alimentară, utilizarea com
plexă a potențialului hidrologic, re
ducerea consumurilor materiale și 
energetice, sporirea eficienței in 
toate sectoarele de activitate.

Pornind de la rezultatele bune sl 
foarte bune obținute de județul Olt 
și ale unităților agricole distinse cu 
înaltul titlu de ,„Erou al Noii Revolu
ții Agrare", plenara cere organelor 
și organizațiilor de partid, comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii de la 

sate să acționeze cu și mal mare 
răspundere, intr-un spirit de înaltă 
ordine și disciplină, pentru obținerea 
unor producții agricole, vegetale și 
animale, la nivelul cerințelor și exi
gențelor noii revoluții agrare, astfel 
încît, încă din anul viitor, la produc
ția de cereale să se realizeze nive
lurile stabilite pentru anul 1990. S-a 
subliniat că se impun măsuri hotă- 
rîte pentru o mai bună organizare și 
desfășurare a muncii, pentru răspin- 
direa largă a experienței înaintate ți 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională și tehnică, de cunoștințe 
ol tuturor oamenilor muncii din agri
cultură.

Subliniind că agricultura noastră 
dispune de tot ce este necesar pen
tru realizarea integrală a prevede
rilor planului pe 1987, Comitetul 
Central adresează țărănimii, specia
liștilor, tuturor lucrătorilor ogoarelor 
chemarea de a intensifica eforturile, 
de a acționa cu întreaga lor price
pere și putere de muncă pentru ca 
această importantă ramură a eco
nomiei naționale să-și sporească 
contribuția la progresul general al 
țării, la creșterea avuției și a veni
tului național, la ridicarea continuă 
o bunăstării întregului popor.

3. Plenara Comitetului Central a 
dezbătut și aprobat in unani
mitate proiectele Planului financiar 
centralizat al economiei naționale și 
al Bugetului de stat pe anul 1987, 
apreciind că ele reflectă valorificarea 
superioară o potențialului de core 
dispune economia noastră, creșterea 
continuă, în ritmuri înalte, a produc
ției materiale, pe baza dezvoltării 
intensive a industriei, agriculturii ți 
a celorlalte ramuri, sporirea mal pu
ternică a eficienței în toate dome
niile de activitate, aplicarea consec
ventă și cu fermitate a noului meca
nism economico-financiar. Proiectele 
Planului financiar și Bugetului de 
stat au în vedere realizarea unei 
balanțe comerciale și de plăți ex
terne excedentare, asigurarea mijloa
celor financiare pentru reducerea în 
continuare a datoriei externe șl pen
tru consolidarea rezervelor valutare.

Plenara cere ministerelor, consili
ilor populare, unităților economice, 
precum și organelor financiar-banca- 
re să ia toate măsurile în vederea 
creșterii eficienței și rentabilității fie
cărei unități economice, întăririi per
manente a autogestiunii economico- 
financiare, instaurării unei discipline 
financiare desăvîrșite și eliminării 
cheltuielilor neeficiente, constituirii 

resurselor proprii destinate autofinan
țării și cointeresării materiale, pre
cum și realizării fondurilor generale 
ale dezvoltării economiei naționale.

Plenara cheamă pe toți lucrătorii 
din domeniul financiar-bancar să ac
ționeze cu fermitate și consecvență 
pentru întărirea spiritului de răspun
dere în apărarea, consolidarea și în
florirea proprietății socialiste, de stat 
și cooperatiste, baza orinduirii noas
tre, a ridicării nivelului de trai al po
porului, a propășirii generale a țării.

4. Plenara a dezbătut și aprobat 
In unanimitate Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri industriale de 
consum pe perioada 1 octombrie 
1986 — 30 septembrie 1987, care, 
prin conținutul ți orientările sale, 
reflectă grija statornică a partidului, 
a secretarului său general, tovarățul 
Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea 
permanentă a bunăstării și prospe
rității întregului popor, afirmarea 
puternică a personalității umane și 
crearea celor mai £une condiții de 
viață pentru toți cetățenii patriei.

Participanțli la plenară apreciază 
că obiectivele programului, științific 
fundamentate, se înscriu în ansam
blul măsurilor de perfecționare a 
organizării ți conducerii activităților 
dlrr industrie și agricultură, de gos
podărire rațională a resurselor și 
repartizare judicioasă a fondului de 
marfă pe întreg teritoriul țării, cores
pund pe deplin posibilităților eco
nomiei naționale, asigurînd o bună 
aprovizionare a populației, precum șl 
necesitățile de materii prime ale eco
nomiei naționale.

Plenara relevă că factorul esențial, 
hotăritor în realizarea unei bune 
aprovizionări cu produse agroali- 
mentare îl constituie asigurarea pro
ducțiilor planificate în sectorul ve
getal șl zootehnic, precum și livra
rea la fondul de stat a tuturor can
tităților prevăzute în plan.

Plenara cere tuturor oamenilor 
muncii din industrie și agricultură, 
consiliilor populare, unităților eco
nomice să acționeze cu hotărîre pen
tru asigurarea unei aprovizionări co
respunzătoare a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum, contribuind, în 
acest fel, la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xlll-lea privind creș
terea permanentă a bunăstării între
gului popor, țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialis

te multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm în România.

Analizînd proiectele Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe 1987, Planu
lui de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii șl 
gospodăririi apelor, Planului finan
ciar centralizat al economiei națio
nale și al Bugetului de stat și Pro
gramul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea, participanții la 
plenară iți exprimă profunda convin
gere că documentele dezbătute șl 
aprobate vor întruni adeziunea una
nimă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, a întregului partid 
și popor.

Plenara dă cea mai înaltă aprecie
re orientărilor ți sarcinilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la necesitatea întăririi activi
tății practice, organizatorice, pentru 
înfăptuirea in cele mai bune con
diții a planurilor șl programelor pe 
anul viitor ți in perspectivă.

Membrii Comitetului Central se 
angajează cu fermitate să acționeze 
într-un spirit nou, revoluționar, de 
înaltă răspundere comunistă pentru 
a îndeplini în cele mal bune condiții 
sarcinile încredințate de partid, de 
popor, pentru a-și aduce contribuția 
activă la dezvoltarea generală a pa
triei noastre socialiste.

Plenara a subliniat că anul 1987 
trebuie să determine o schimbare 
radicală în activitatea organelor de 
partid ț| de stat, în ridicarea muncii 
organizatorice șl politico-educative 
la nivelul rolului hotăritor pe care 
partidul îl are, de centru vital al 
societății noastre. In acest sens, 
plenara cere organizațiilor de partid, 
din toate unitățile, organelor de 
partid județene, municipale, orășe
nești șl comunale să acționeze pen
tru perfecționarea ți îmbunătățirea 
activității de conducere, planificare 
ți organizare a muncii, pentru creș
terea răspunderii și spiritului revolu
ționar ale tuturor activiștilor, ale ca
drelor de partid ți de stat, ale tuturor 
colectivelor de oameni al muncii.

S-a subliniat că teza făuririi so
cialismului și comunismului cu po
porul și pentru popor Impune parti
ciparea activă șl conștientă a tuturor 
oamenilor muncii la elaborarea șl 
înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, întă
rirea răspunderii cadrelor șl a activu
lui de partid, din toate domeniile, 
în fața maselor populare, a poporu
lui, dezvoltarea șl adîncirea continuă 

a democrației noastre muncitorești 
revoluționare.

Comitetul Central adresează în
tregii noastre clase muncitoare vi
branta chemare de a munci în con
tinuare cu abnegație și eroism pen
tru a încheia cu rezultate cit mai 
bune planul pe anul în curs și rea
lizarea cu succes a sarcinilor pe 
1987 și pe întregul cincinal, pentru 
ridicarea activității economice la un 
nivel superior de caritate și efi
ciență, asigurînd înfăptuirea obiecti
vului strategic fundamental stabilit 
de Congresul al Xlll-lea pentru pe
rioada 1986-1990 - trecerea Româ
niei la un stadiu nou, superior de 
dezvoltare.

Plenara cere țărănimii, tuturor oa
menilor muncii de la sate să-și spo
rească eforturile pentru realizarea 
la timp a tuturor lucrărilor agricole 
de sezon șl predarea integrală a 
produselor la fondul de stat, pentru 
pregătirea temeinică a recoltei 
anului viitor, astfel încît agricultura 
noastră socialistă, aflată într-o 
nouă etapă de profunde transfor
mări revoluționare, să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la dezvolta
rea intensivă a economiei naționale, 
la buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare și la sa
tisfacerea cerințelor crescînde de 
materii prime ale industriei.

Plenara adresează oamenilor de 
știință, tuturor cadrelor din dome
niul cercetării științifice chemarea 
de a acționa cu întreaga putere de 
muncă și creație pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a întregii so
cietăți, pe baza tehnicii celei mai 
moderne, a celor mai noi cuceriri 
ale științei, tehnologiei, ale cunoaș
terii umane în general.

Comitetul Central al partidului își 
exprimă deplina convingere că orga
nele și organizațiile de partid își 
vor afirma tot mai puternic rolul 
conducător, acționînd cu înalt spirit 
revoluționar pentru mobilizarea for
țelor și energiilor creatoare ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, pentru transpunerea exem
plară în viață a planurilor ți pro
gramelor de dezvoltare multilaterală 
a patriei adoptate de plenară, pen
tru îndeplinirea ritmică șl la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor pe 1987 - 
an hotăritor în realizarea cu succes 
a obiectivelor celui de-al 8-lea cin
cinal, a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xlll-lea al partidului șl 
ridicarea patriei noastre socialiste 
pe trepte tot mai înalte de progres 
și civlizație.

_ ______________ y

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IV-a)
și colaborării între popoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți să 
aduc, totodată, un respectuos 
omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
și profunda noastră recunoștință 
pentru modul în care ne-a în
drumat, cu înaltă competență, in 
așezarea întregii noastre activi
tăți pe baze științifice, in creș
terea roiului cercetării științifice 
în activitatea noastră, în cadrul 
vastei acțiuni de organizare și 
modernizare a producției.

Vorbitorul s-a referit apoi, pe 
larg, la succesele obținute de oa
menii muncii din Ministerul In
dustrializării Lemnului și Ma
terialelor de Construcții, la im
portantele creșteri înregistrate 
față de anul 1985, la ridicarea 
gradului de valorificare a ma
teriilor prime, arătînd că, da
torită deficiențelor ce s-au mai 
manifestat în activitatea de con
ducere din întreprinderi și cen
trale industriale, din consiliul de 
conducere al ministerului, rezul
tatele nu se situează la nivelul 
posibilităților.

Sîntem mobilizați — a spus 
vorbitorul — ca în zilele cîte au 
mai rămas pină la sfirșitul a- 
nului să recuperăm cit mal 
mult din restanțele pe care 
le-am înregistrat pe 11 luni și 
să realizăm integral contractele 
la export.

Menționînd că proiectul de 
plan pe anul 1987 prevede pen
tru această ramură creșteri im
portante față de 1986, vorbito
rul a subliniat că. în scopul 
realizării prevederilor sale, se 
va acționa hotărît pentru fina

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE ILIE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși deputați.
Ca reprezentant al sondorilor 

Gorjului in acest înalt forum 
legislativ al tării. îmi exprim 
acordul deplin față de conținu
tul bogat, insuflețitor, al docu
mentelor pe care le dezbatem 
și aduc. în numele lor. un vi
brant omagiu muncitoresc celui 
ce le-a inspirat și fundamentat 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, înflăcărat patriot 
și militant revoluționar, care 
și-a identificat, încă din anii 
tinereții, viața, activitatea șl 
lupta exemplare cu interesele 
vitale ale clasei muncitoare, 
ale întregului popor român și 
ne călăuzește visul dintotdea- 
una al muncitorilor acestei ve
tre milenare — comunismul.

Aducem, totodată, un respec
tuos și cald omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de 

lizarea acțiunilor din cea de-a 
doua etapă a organizării 1 mo
dernizării producției, se vor a- 
sigura mai buna funcționare a 
utilajelor și instalațiilor, atra
gerea in sfera producției a ma
terialelor și resurselor energeti
ce refolosibiie. combaterea fer
mă a oricărei tendințe de risipă 
sau de cheltuieli neeconomicoa- 
se, îmbunătățirea normativelor 
economico-financiare.

Un loc deosebit în activitatea 
noastră — a spus vorbitorul — 
îl va ocupa problema creșterii 
calității produselor, constienți 
fiind că realizarea unor produse 
de calitate este decisivă în valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, in nivelul 
costurilor, in desfășurarea unei 
activități economice eficiente, in 
creșterea prestigiului industriei 
noastre.

Asigur Marea Adunare Națio
nală, pe dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că sîn
tem hotăriți să ridicăm calita
tea muncii noastre la nivelul 
sarcinilor stabilite de Congresul 
al Xlll-lea al partidului, a in
dicațiilor și orientărilor pe care 
ni le-ați dat cu prilejul nu
meroaselor analize de care am 
beneficiat, fiind convinși că 
numai muncind cu pasiune re
voluționară, cu dăruire și devo
tament, ridicînd continuu cali
tatea muncii noastre pe trepte 
tot mai înalte, ne exprimăm 
dragostea și nemărginita stimă, 
recunoștință și atașamentul față 
de partid, față de marele con
ducător al națiunii noastre, pro
eminentă personalitate a istoriei 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu.

frunte al partidului și statului 
nostru, strălucit om de știință, 
care desfășoară o prestigioasă 
activitate creatoare dedicată 
dezvoltării științei, Invățămîn- 
tului și culturii. înfloririi con
tinue a patriei noastre so
cialiste.

Ferm angajați în Înfăptuirea 
• mobilizatoarelor dumneavoas
tră îndemnuri, mult stimate 
tovarășe președinte al Republi
cii. privind înfăptuirea riguroa
să a programelor speciale con
sacrate întăririi continue a ba
zei energetice și de materii pri
me a patriei — condiție esen
țială a intrării României în rin- 
dul țărilor cu un nivel mediu 
de dezvoltare economică — pe
troliștii din schelele Trustului 
de foraj-extractie Tîrgu Jiu, 
unde imi desfășor activitatea, 
acționează hotărît pentru a-și 
face pe deplin datoria către 
țară.

Raportăm Marii Adunări Na
ționale. dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că în acest an. acționînd 

mai ferm pentru modernizarea 
proceselor tehnologice. creș
terea vitezelor de foraj, inten
sificarea ritmului de extracție 
din zăcămîntul vechi, am reușit 
să realizăm, ia nivelul trustu
lui, pe 11 luni, planul prodttc- 
ției-marfă industriale în pro
porție de 101 la sută, planul ia 
gaze in proporție de 118,3 la 
sută — în condițiile reduoerii 
costurilor de producție și spo
ririi productivității muncii.

In continuare, referindu-se 
la măsurile luate pentru lichi
darea unor lipsuri manifestate 
in aoest an și pentru ridicarea 
întregii activități la un nivel su
perior de calitate și eficiență, 
vorbitorul a spus: Realizarea rit
mică a planului la producția de 
țiței și gaze naturale depinde, 
fără îndoială, in primul rind. de 
eforturile noastre, ale petroliș
tilor de la foraj și extracție, de 
felul cum știm să ne mobili
zăm. de gradul de răspundere, 
ordine și disciplină pe care le 
imprimăm muncii de fiecare zi. 
Firește, o contribuție importan
tă o au în acest sens și colecti

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
MIHAIL FLORESCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate și stimați tovarăși 
deputați.

Așa cum s-a subliniat și la 
recenta Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, planul pe anul 1987, 
rodul acțiunii și gîndirii to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, a fost larg dezbătut și 
aprobat în adunările generale 
din toate unitățile economiei 
noastre socialiste. în toate orga
nismele democrației muncito
rești revoluționare.

Acționînd pentru înfăptuirea 
indicațiilor și sarcinilor din 
cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu la recenta Plenară a 
Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului. oamenii 
muncii care lucrează în dome
niul științei și tehnologiei au 
acționat pentru realizarea pla
nului pe anul 1986, obținînd re
zultate importante, contribuind 
la realizarea prevederilor pro
gramelor privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea mai rapidă 
a productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de produc
ție. acționînd pentru îndeplini
rea măsurilor prevăzute în pro
gramele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a pro
ducției. Numai în perioada ia- 
nuarie-noiembrie din acest an 
au fost asimilate și introduse 
în fabricație 2 264 mașini, uti
laje. instalații șl aparate. 640 

vele întreprinderilor producă
toare de utilaj petrolier, ale 
unităților de reparații. Tuturor 
acestora le adresăm de la a- 
ceastă inaltă tribuna chemarea 
de a ne uni mai strîns forțele 
pentru a asigura. in primul 
rînd acum, in sezonul rece, toa
te condițiile materiale și teh
nologice care să ne permită, 
încă din primele zile ale anului 
viitor, ritmuri intense de lu
cru, obținerea unor producții 
sporite de țiței.

Asigur Marea Adunare Națio
nală. pe dumneavoastră perso
nal. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că petro
liștii gorjeni sint hotăriți să 
acționeze cu dăruire Și abnega
ție. in spirit revoluționar, ală
turi de toți oamenii muncii, 
pentru realizarea tuturor sarci
nilor ce le nevin din planul pe 
1987, contribuind astfel la 
transpunerea in viată a hotărî- 
rilor istorice ale Congresului al 
Xlll-lea al partidului, la în
florirea continuă a scumpei 
noastre patrii.

materiale noi, 349 bunuri de 
consum și au fost aplicate în 
producție 1 117 tehnologii noi și 
sisteme de mecanizare și auto
matizare. Totodată, s-a realizat 
o producție de peste 21 miliarde 
lei cu aportul unităților de cer
cetare științifică și inginerie 
tehnologică.

Planul de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de in
troducere a progresului tehnic 
pe anul 1987 are la bază sar
cinile rezultate din hotărârile 
Congresului al Xlll-lea pentru 
cincinalul 1986—1990, precum șl 
cele trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ce urmăresc 
creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea consumu
rilor materiale și energetice, a 
costurilor de producție și de 
circulație, sporirea eficientei 
fondurilor fixe, a rentabilității 
economice. în scopul creșterii 
continue a venitului național, al 
ridicării necontenite a nivelului 
de trai al poporului. Arătînd că 
în proiectul de plan sînt cuprin
se 3 775 obiective principale de 
cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a 
progresului tehnic, din care 
1 797 se vor finaliza în produc
ție în anul viitor, vorbitorul a 
evidențiat principalele direcții 
ale acestei activități, subliniind 
că ponderea produselor noi și 
modernizate va reprezenta. în 
ramurile prelucrătoare ale in
dustriei. peste 30 la sută din 
totalul producției-marfă plani
ficate ne 1987. Pe seama mo
dernizării tehnologiilor de fa
bricație. mecanizării și automa

tizării proceselor de producție, 
introducerii metodelor moderne 
de organizare și conducere, ur
mează să se asigure 57 ,1a sută 
din sarcina de creștere a pro
ductivității' muncii planificate 
pentru anul 1987. în vederea 
îmbunătățirii nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, se pre
văd sarcini de reproiectare și 
modernizare a acestora, astfel 
încît ponderea produselor la ni
vel mondial să ajungă în 1987 
la 80 la sută.

O atenție deosebită s-a acor
dat reducerii consumurilor ener
getice prin modernizarea teh
nologiilor de fabricație, extin
derea valorificării resurselor 
energetice noi și refolosibiie. 
funcționarea instalațiilor la ca
pacitate si atingerea parametri
lor proiectați.
' Pentru traducerea în prac
tică a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a se face

CUVlNTUL DEPUTATEI 
PAULA PRIOTEASA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată șl Iubită to
varășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
Prin prevederile lor, planul 

național unic și planul de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare, fundamentate 
și elaborate cu contribuția de
terminantă și sub îndrumarea ne
mijlocită a strălucitului conducă
tor al partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asigură înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor de înflorire multi
laterală a patriei prin dezvolta
rea unei baze materiale puter
nice, dotată cu tehnică moder
nă, care să corespundă nu nu
mai intereselor de moment, cl 
și ale celor de perspectivă.

In numele oamenilor muncii 
care-și desfășoară activitatea in 
industria alimentară, permite- 
ți-mi să aduc, și cu acest prilej, 
un respectuos omagiu și să ex
prim profunda noastră recunoș
tință celui mai prețuit și stimat 
fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, prin 
înalta responsabilitate față de 
înfăptuirea celor mai nobile 
idealuri ale națiunii noastre, a 
determinat cea mai dinamică și 
viguroasă ascensiune din întrea
ga istorie a României.

Adresăm, de asemenea, un 
respectuos și cald omagiu tova
rășei Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămîn- 
tului, personalitate care înmă
nunchează în chip strălucit ca
litățile omului politic cu cele ale 
omului de știință, care oferă un 
luminos exemplu prin presti
gioasa activitate consacrată ști

o importantă reducere a impor
turilor. Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie, sub 
nemijlocita îndrumare a tova
rășei Elena Ceaușescu. împreună 
cu ministerele economice, insti
tutele centrale și unitățile de 
cercetare au analizat pentru 
fiecare produs destinația, ne
cesarul. capacitățile existente, 
baza de materii prime și posi
bilitățile tehnologice de asimi
lare, concluziile analizelor fiind 
concretizate în programe de 
dezvoltare a unor capacități 
existente și. cercetări tehnologi
ce in vederea unor asimilări 
noi.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim acordul deplin față de 
prevederile Planului național 
unic de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1987 și ale celor
lalte documente supuse spre 
aprobare Marii Adunări Națio
nale.

inței. învățămîntului și progre
sului general al patriei.

Analizînd activitatea in an
samblu a industriei alimentare 
in spiritul exigentelor revolu
ționare și al cerințelor actuale, 
rezultă că mai sint încă rezer
ve nefructificate de specialiști 
din acest domeniu, că nu am 
răspuns eforturilor materiale și 
financiare făcute de statul nos
tru pentru continua dezvoltare 
și modernizare a acestei ramuri. 
Se impune să acționăm mai 
ferm pentru preluarea operati
vă a materiilor prime agricole 
de la producători și pentru a- 
tragerea In circuitul industrial 
a unor noi resurse și să folosim 
In mal bune condiții cadrul 
organizatoric creat și rolul în
credințat de coordonator unic al 
preluărilor la fondul de stat și 
al industrializării produselor a- 
groalimentare.

Planul pe anul 1987 prevede 
niveluri de creștere care să asi
gure dezvoltarea economică a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale, în contextul cărora șl 
industria alimentară va cunoaș
te o nouă și importantă dezvol
tare, accentul punîndu-se pe la
tura intensivă și mai ales pe cea 
calitativă, pe înfăptuirea pro
gramelor stabilite privind mo
dernizarea tehnologică si orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii.

Pentru realizarea în bune con
diții a prevederilor programelor 
prioritare, vom antrena în mare 
măsură unitățile de cercetare 
proprii pentru îmbunătățirea 
continuă a calității si prezentă
rii produselor, a ambalajelor, 
pentru a grăbi materializarea a- 
cestor programe, îndeosebi cele 
privind preparatele culinare, 
produsele dietetice, sucurile și 
băuturile răcoritoare.

Exprlmindu-ml deplinul a- 
cord cu documentele supuse 
dezbaterii, doresc sâ vă asi
gur, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din industria alimenta
ră, însuflețiți de munca neobo
sită și de dăruirea cu care ac
ționați in fruntea partidului și

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
FLOREA VOINEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși 
deputați.

Noi. tinerii României de azi, 
mindri de a trăi. învăța si 
munci în epoca cea mai bogată 
în impliniri revoluționare din 
multimilenara istorie națională. 
Intrată în conștiința tuturor 
fiilor țării drept ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu", folosim și 
acest prilej pentru a exprima, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, profunda noas
tră recunoștință pentru grija și 
preocuparea statornică pe care 
le acordați formării multilate
rale. pentru muncă și viață, a 
generațiilor tinere.

Adresăm, totodată, tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului, respectuoase 
și alese mulțumiri pentru aten
ția permanentă pe care o acordă 
educării și formării comuniste, 
revoluționare a tineretului pa
triei. pentru contribuția remar
cabilă la realizarea programe
lor de dezvoltare econonrico- 
«ocială a României socialiste.

Urmînd neabătut indicațiile 
dumneavoastră. mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Uniunea Ti
neretului Comunist situează în 
centrul activității sale educarea 
tineretului în spiritul muncii, al 
respectului față de făuritorii 
bunurilor materiale, astfel incit 
6ă-și sporească contribuția sa 
la Înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei. In anul 1986, a spus în 
continuare vorbitorul, tinerii 
patriei au contribuit la realiza
rea ritmică a planului de pro
ducție in toate ramurile econo
miei naționale, la punerea în 
funcțiune a noi capacități, cu 
deosebire In industria extracti
vă și energetică. în agricultură, 
construcții de locuințe și social- 
edilitare, realizînd pină in pre
zent lucrări în valoare to
tală de peste 22,1 miliarde lei. 
Si In acest an tineretul pa
triei s-a implicat activ în efor
turile consacrate sporirii con
tribuției științei si tehnologiei 
In realizarea programului dez
voltării economico-sociale. asi
gurarea bazei de materii prime 

a țării, sînt ferm hotărîțl să facă 
totul pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1987 și în
tregul cincinal, pentru ca aceste 
mărețe și însuflețitoare obiecti
ve să fie realizate întocmai, 
sporind astfel contribuția lor la 
creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregii națiuni.

si energetice a tării, a noii re
voluții agrare, introducerea, pe 
scară' largă, a automatizării, ci- 
bernetizării si robotizării pro
ceselor de producție.

O atenție deosebită a fost 
acordată activității celor 208 
șantiere naționale, județene și 
locale ale tineretului, care ofe
ră largi posibilități de mani
festare plenară a elanului si 
inițiativei specifice vîrstei tine
re. autentice scoli de pregătire 
pentru muncă si viată a tine
rilor. de însușire a competen
tei profesionale, responsabilită
ții comuniste si romantismului 
revoluționar, realizindu-se un 
volum de lucrări in valoare to
tală de peste 33 miliarde lei.

Avind în vedere că in anul 
1986 s-au Înregistrat si unele 
neîmpliniri în unele sectoare 
ale economiei noastre, ținînd 
cont de ponderea pe care o de
ține tineretul în totalul perso
nalului muncitor, sîntem pe de
plin conștienti că acdstea se 
datorează si neajunsurilor din 
activitatea organelor si organi
zațiilor U.T.C. De aceea. în an
samblul activităților pe care le 
desfășurăm, acordăm o atenție 
deosebită acțiunilor menite să 
asigure formarea si dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinerilor.

Tînăra generație a patriei, a 
spus în continuare vorbitorul, 
acționează consecvent în con
sens cu înaltele valori si obiec
tive ale politicii externe a 
partidului si statului nostru, 
pentru sporirea aportului tine
retului de pretutindeni la lupta 
generală a popoarelor pentru 
pace, dezarmare, independentă 
si libertate, pentru făurirea 
unei lumi mai bune si mai 
drepte.

Avind mereu In min
tea si Inimile noastre, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. îndemnurile 
si chemările pe care ni le-ați 
adresat de a ne Însuși cele mai 
noi cuceriri ale științei si teh
nicii contemporane, ale cunoaș
terii umane, astfel incit să ne 
îndeplinim în cele mai bupe 
condiții sarcinile încredințate, 
tinăra generație se angajează 
să fie întotdeauna prezentă a- 
colo unde patria, popcfrul. par
tidul o cer. contribuind activ sl 
responsabil la înfăptuirea Isto
ricelor hotărîri ale Congresului 
al Xlll-lea al partidului.
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Strălucită expresie a vitalității 
democrației noastre 

muncitorești revoluționare
(Urmare din pag. I)
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

In contextul strălucitei analize a 
specificului pe care îl îmbracă pro
cesul dezvoltării țării noastre în 
etapa actuală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază ce
rințe de cea mal mare însemnă
tate, aflate în directă legătură cu 
ceea ce am putea numi comDonenta 
subiectivă a dezvoltării, deci cu 
democrația, răspunderea, compe
tența, dăruirea pentru Înflorirea 
patriei, cu perfecționarea neconte
nită a stilului și metodelor de or
ganizare și conducere. Examinarea 
exigentă a cauzelor unor neajunsuri 
și rămineri în urmă relevă cu preg
nantă adevărul că multe din 
stările negative, din nerealizări 
se situează în perimetrul organi
zării. al stilului de lucru, al ac
tivității practice pentru înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare a patriei noastre. „Se poa
te spune — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că se mani
festă o anumită rămînere in urmă 
tocmai in domeniul activității prac
tice, organizatorice. Față de nivelul 
dezvoltării forțelor de producție, 
al bazei materiale, al științei, al 
tehnicii, am rămas in urmă cu or
ganizarea și conducerea in bune 
condiții a Întregii activități**.

Firește, procesul complex ăl dez
voltării în condițiile contemporane 
formulează exigențe deosebite în 
fața omului, a pregătirii sale. Așa 
cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, învățămîntul, 
cercetarea și-au adus contribuții de 
cea mai mare importanță la pro
gresul economic, Ia formarea ca
drelor pentru fiecare domeniu al 
construcției socialiste, la promo
varea unor soluții creatoare, de 
mare eficiență și randament. Rit
mul progresului fiind trepidant, si 
pregătirea profesională trebuie să 
beneficieze de niveluri cel puțin 
egale, pentru că, pînă la urmă, 
omul trebuie să stăpînească, să 
orienteze procesul complex al dez
voltării.

Cînd vorbim de pregătire nu pu
tem avea în vedere numai pregăti
rea profesională în sensul strict al 
cuvîntului. Este vorba deopotrivă și 
de lărgirea orizontului de cunoaș
tere, de dezvoltarea capacității de 
înțelegere și interpretare a feno
menelor etc. Mai ales la nivelul 
diferitelor trepte de conducere și 
decizie această componentă joacă 
un rol extrem de important. întru- 
cît aici este nevoie de capacitatea 
de sinteză și orientare, încît obiec
tivele politicii partidului să fie 
exemplar înfăptuite. Mai ales in 
acest perimetru, al pregătirii ge
nerale. politico-ideologice. se si
tuează cauzele adevărate ale deca
lajului amintit. „Această rămînere 
in urmă in domeniul conducerii, 
planificării și organizării muncii — 
sublinia secretarul general al parti
dului — este, de fapt, un rezultat 
ai unei anumite rămineri in urmă 
a activității nolitico-educative, 
ideologice, de ridicare a nivelului 
de cunoștințe generale".

O idee de cea mal mare Însem
nătate ce se desprinde din cuvin- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este aceea privitoare la raportul 
dintre legile generale și activitatea 
concretă de edificare a noii socie
tăți, dintre teorie și practică. „Nu 
există , niște modele sau niște legi 
sau adevăruri — sublinia secreta
rul general al partidului — care 
pot acționa de la sine, in orice 
condiții, iar factorul subiectiv — 
partidul, clasa muncitoare, poporul 
— să aștepte rezultatele acțiunii 
acestor legi și adevăruri obiective. 
Oricit de bune ar fi acestea, ele 
nu pot da rezultate decit in mă
sura in care oamenii, partidul 
nostru, poporul știu să le folo
sească și, plecind de la ele, să 
asigure mersul ferm înainte al 
patriei pe calea socialismului și 
comunismului".

Diversitatea de condiții In care 
are loc construcția socialistă, des
fășurarea rapidă a revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, care 
pune în termeni noi forțele de 
progres ale societății, rolul hotă- 
ritor, în ultimă instanță, pe care 
îl au oamenii, colectivele de 
muncă. în succesul oricărei activi
tăți conferă mereu atribuții spo
rite sistemului de conducere de
mocratică, participării maselor la 
conducere.

Așa cum se arată in Hotărirea 
publicată astăzi. Plenara C.C. al 
P.C.R. a subliniat că anul 1987 tre
buie să determine o schimbâre 
radicală in activitatea organelor de 
partid și de stat, în ridicarea mun
cii organizatorice și politico-cdu- 
cative la nivelul rolului hotăritor 
pe care partidul il are, de centru 
vital al societății noastre. In acest 
sens, plenara a cerut organizațiilor 
de partid din toate unitățile, orga
nelor de partid județene, munici
pale, orășenești și comunale să ac
ționeze pentru perfecționarea și 
îmbunătățirea activității de condu
cere. planificare și organizare a 
muncii, pentru creșterea răspunde
rii și spiritului revoluționar al tu
turor activiștilor. cadrelor de 
partid și de stat, al tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii.

Teza făuririi socialismului și co
munismului cu poporul si pentru 
popor deschide largi și generoase 
orizonturi participării active si 
conștiente a tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, solicită 
întărirea răspunderii cadrelor și a 
activului de partid din toate do
meniile in fata maselor populare, 
a poporului, dezvoltarea si adinci- 
rea continuă a democrației noastre 
muncitorești revoluționare.

Acum, cînd prin hotărîrile foru
rilor de conducere democratică a 
țării au fost aprobate programe de 
mare Însemnătate pentru progresul 
țării în noul an — 1987 —. supre
mul legămînt al Întregului partid, 
al întregului popor este acela 
de a urma îndemnul și che
marea înflăcărată a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru a înscrie 
noi succese în cronica eroică a con
strucției socialiste in patria noastră.

Cronica zilei
Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de 

la crearea UNICEF, reprezentantul 
rezident al P.N.U.D. la București, 
Noel Eichhorn, a oferit, joi, o 
recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi

nisterului Afacerilor Externe, al u- 
nor instituții centrale și organizații 
obștești.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 decembrie, ora 20 — 15 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi rece, îndeosebi noaptea și di
mineața, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Izolat, in nordul țării, vor că
dea ninsori slabe. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale.

de scurtă durată in sud. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre mi
nus 13 și minus 3 grade, mai coborîte 
in centrul țării, iar cele maxime in
tre minus 5 și plus 5 grade, mai ri
dicate in zonele deluroase și de munte. 
Local se va produce ceață, asociată și 
cu depunere de chiciură. In Bucu
rești : Vremea va fi rece, mai ales 
noaptea șl' dimineața. Cer mai mult 
noros. Temperaturile minime vor oscila 
între minus 7 și minus 3 grade, iar 
cele maxime intre zero și 4 grade. 
Dimineața condiții de ceață.
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INFORMAȚII
HANDBAL. Rezultate înregistrate 

în grupele semifinale ale Campio
natului mondial feminin de handbal, 
competiție ce se desfășoară în mai 
multe orașe din Olanda : Grupa 1 : 
Olanda — Austria 22—17 (9—9) ;
U.R.S.S. — Ungaria 19—18 (8—7) ; 
R. D. Germană — Iugoslavia 27—27 
(14—7) ; Grupa a 2-a : Cehoslovacia
— România 22—21 (12—11) ; Coreea 
de Sud — R. P. Chineză 19—19 
(12—8) ; Norvegia — R. F. Germa
nia 19—14 (9—8). • In cadrul tra
diționalului turneu internațional mas
culin de handbal de la Tbilisi, selec
ționata României a întrecut cu sco
rul de 32—26 (17—15) echipa R.S.S, 
Gruzine. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Polonia 24—23 (15—15) ; Iugoslavia
— U.R.S.S. (tineret) 23—18 (10—10).

FOTBAL. Joi s-au desfășurat două 
partide din cadrul „16-imilor“ de fi
nală ale „Cupei României" la fot
bal. La Paroșeni, Universitatea Cra
iova a eliminat cu 6—5 (după pre
lungiri și executarea loviturilor de la 
11 m) formația locală Minerul, care 
activează în divizia B. După 120 de 
minute de joc, scorul a fost egal : 
1—1. La Morenl, F.C.M. Brașov a 
Învins cu scorul de 2—1 (0—0) for
mația Flacăra Moreni. • Meciu
rile • din cadrul celei de-a doua 
manșe a optimilor de finală ale 
competiției internaționale de fotbal 
„Cupa U.E.F.A." — încheiată în ge
neral cu rezultate scontate — au 
stabilit doar șapte dintre cele opt 
formații calificate în ..sferturi". în- 
trucît partida Internazionale Milano
— Dukla Praga a fost întreruptă in 
minutul 77, din cauza ceții, în mo-

SPORTIVE
mentul în care echipa italiană (în
vingătoare în întilnirea tur cu 1—0) 
conducea cu 1—0. Intre rezultatele 
înregistrate se remarcă victoriile de
tașate obținute de I.F.K. Goeteborg 
(4—0 cu La Gantoise) și Vitoria 
Guimaraes (3—0 cu echipa olandeză 
Groningen). Totodată, două întîlniri 
s-au încheiat cu un scor alb : 0—0 
— Hajduk Split — Dundee United 
(s-au calificat scoțienii, care ciști- 
gaseră în tur cu 2—0) și Borussia 
Moenchengladbach — Glasgow Ran
gers, echipa vest-germană obținînd 
calificarea datorită golului înscris în 
deplasare în prima manșă, încheiată 
cu rezultatul de 1—1. De remarcat 
că în meciul-retur. formația scoțiană 
a terminat meciul în 9 jucători, 
Munro și Cooper fiind eliminați 
pentru joc dur. Celelalte calificate 
sînt F. C. Tyrol (2—0 cu Spartak 
Moscova), A. C. Torino (care a cîș- 
tigat și în deplasare, 1—0 cu Be- 
veren), precum și F. C. Barcelona, 
care a înregistrat o nouă victorie, 
tot cu 2—0, în fața lui Bayer Uer- 
dingen.

TENIS. La Londra a început „Tur
neul campionilor" pentru proba de 
dublu, in prima zi înregistrîndu-se 
următoarele rezultate : John Fitz
gerald, Tomas Smid — Christo Steyn, 
Danie Visser 7—6, 6—4, 4—6. 6—2 ; 
Hans Gildemeister, Andres Gomez 
— Stefan Edberg. Andres Jarryd 
7—6, 6—3. 3—6, 7—6 ; Gary Donnelly, 
Mike Depalmer, — Sergio Casai, 
Emilio Sanchez 3—6, 6—1, 3—6, 7—6, 
6—4 ; Yannick Noah, Guy For
get — Mats Wilander, Joakim Nys- 
troem 2—6, 7—5, 6—2, 7—5.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYAPrecizări privind statutul 
bazelor militare N.AJ.O.

din Turcia
ANKARA 11 (Agerpres). — Pre

mierul Turciei, Turgut Ozal, a de
clarat în parlament că țara sa nu 
va permite ca bazele N.A.T.O. de pe 
teritoriul național să fie folosite de 
aliații nord-atlantici pentru acțiuni 
Împotriva unor terțe state, informea
ză agențiile Reuter și Taniug. Pre
mierul turc a sprijinit astfel poziția 
Partidului Populist, de opoziție, care 
recomandă o atitudine de reținere a 
Turciei față de eventuale cereri ale 
S.U.A. și N.A.T.O. care ar depăși 
prevederile acordurilor încheiate ofi
cial.
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

tn lumea de astăzi nu există problemă mal importantă decit salvgar
darea păcii, evitarea unui război nuclear nimicitor, trecerea de la decla
rații de intenții la acțiune in procesul înfăptuirii dezarmării. Popoarele 
au nevoie de pace pentru a se dezvolta liber și independent, fără nici 
un amestec din afară, prin intensificarea cooperării multilaterale, in 
vederea angajării ferme a tuturor țărilor pe calea progresului economic 
și social. Acestea sînt, din nou, ideile fundamentale care se desprind din 
dezbaterile ce au loc în diverse foruri internaționale si regionale, in 
luările de poziții ale factorilor de decizie politică, in cadrul manifestărilor 
pentru pace și dezarmare semnalate de agențiile Internationale de presă 
de pe toate meridianele globului.

Demersuri pentru oprirea experiențelor în vederea 
creării de noi sisteme de arme

HAGA 11 (Agerpres). — Organi
zațiile de luptă pentru pace din 
Olanda au cerut Statelor Unite să 
pună capăt experiențelor nucleare, 
iar Uniunii Sovietice să continue 
aplicarea moratoriului său unilate
ral in acest domeniu. Consiliul na
țional al organizațiilor de luptă, 
pentru pace (L.O.V.O.) a adresai 
mesaje guvernului și parlamentului 
cerîndu-le să facă demersuri in 
acest sens, arătind ci interzicerea

experiențelor ar încetini creșterea 
arsenalelor nucleare și dezvoltarea

conjurător și activitățile umane, 
absorbind resurse economice si na
turale care ar putea fi folosite 
alte scopuri, pașnice, se arată 
documentele amintite.

L.O.V.O. grupează organizații 
luptă pentru pace de diferite orien
tări.

Apel la reținere, pentru a se evita o relansare 
a cursei înarmărilor

WASHINGTON 11 (Agerpres). —
Majoritatea democrată a Camerei 

i Reprezentanților din Statele Unite
* a cerut guvernului american să 
i respecte Tratatul SALT-2 privind 
’ limitarea armamentelor strategice, 
ț Grupul parlamentar democrat a 
i adoptat un document inițiat de 
' Norman Dicks, reprezentant al sta- 
i tului Washington, care a declarat

că această problemă va fi „una din 
ț prioritățile majore" ale democrați- 
i lor în cursul anului viitor. Agenții-
* le internaționale de presă subli- 

niază că înainte de decizia Admi-

in 
în

de

nistrației S.U.A. de a depăși preve
derile Tratatului SALT-2, semnat 
cu U.R.S.S. în 1979. dar neratificat 
de Senat, cele două camere ale 
Congresului ceruseră guvernului să 
continue respectarea acordului pen
tru a evita o relansare a cursei 
înarmărilor strategice.

După cum s-a mai anunțat, 
urmă cu două săptămîni, S.U.A. 
decis depășirea limitelor impuse
tratat prin intrarea în stare ope
rațională a celui de-al 131-lea bom
bardier B-52 echipat cu rachete de 
croazieră cu încărcături nucleare.

FILIPINE
în sprijinul acordului 

de încetare a focului
MANILA 11 (Agerpres). — Zeci de 

mii de persoane au manifestat în 
diferite orașe din Filipine pentru . a 
saluta intrarea în vigoare a acor
dului de încetare a focului încheiat 
între guvern si Frontul Democratic 
Național — transmit agențiile inter
naționale de presă. Comandantul-șef 
al forțelor armate fiiipineze. Fidel 
Ramos, și-a exprimat sprijinul total 
față de încetarea focului și a decla
rat că a cerut tuturor „conducătoti- 
Idr militari ai armatei să se confor
meze spiritului și literei" acestui 
acord.

în 
au 
de

ÎN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

Franța a efectuat o nouă experiență 
nucleară în atolul Mururoa

WELLINGTON 11 (Agerpres). — 
Franța a efectuat joi o nouă expe
riență nucleară subterană în atolul 
Mururoa, din sudul Oceanului Pa
cific. Detonația a fost înregistrată 
de stația seismologică de la Raroton
ga, în Insulele Cook (teritoriu au
tonom, în asociație liberă cu Noua

★
CANBERRA 11 (Agerpres). — 

Guvernul australian a condamnat 
experiența nucleară efectuată de 
Franța în atolul Mururoa. din Paci
ficul de Sud, informează agenția 
France Presse. Un purtător de cu- 
vint al guvernului a subliniat, in 
acest sens, că toate statele din Paci
ficul de Sud și-au exprimat opoziția 
față de continuarea unor asemenea 
teste nucleare, opoziție înscrisă și în 
Tratatul de la Rarotonga, prin care 
regiunea respectivă este proclamată 
zonă liberă de arme nucleare.

WELLINGTON 11 (Agerpres). — 
Noua experiență nucleară franceză 
din atolul Mururoa nu va face decit 
să sporească și mai mult resenti
mentul popoarelor din regiunea Pa
cificului de Sud față de programul 
de experiențe nucleare, a declarat 
primul ministru al Noii Zeelande, 
David Lange. „Nu mai departe de
cit săptămina trecută, a arătat el. 
Adunarea Generală a O.N.U. a apro
bat cu o majoritate covîrșitoare de 
voturi o rezoluție — sprijinită de 
Noua Zeelandă și de Australia — care 
adresează apelul de a se pune capăt 
tuturor experiențelor nucleare, de 
către toate statele și pentru totdea
una". In timp ce Noua Zeelandă și 
toate celelalte state independente

Zeelandă). Ea a avut o putere de 30 
kilotone de trotil, fiind cea mai pu
ternică din cele opt efectuate de 
Franța în 1986. Din 1975 și pîriă în 
prezent, această țară a procedat la 
81 de teste nucleare pe atolul Mu
ruroa, precizează agenția United 
Press International.

★
din sudul Pacificului și-au făcut cu
noscută opoziția lor fermă față de 
experiențele nucleare din această re
giune, Franța a fost singura țară 
care s-a opus, rezoluției — a relevat 
David Lange. Exprimîndu-și deza
măgirea față de continuarea acestui 
program de experiențe, premierul 
neozeelandez a reafirmat că oprirea 
testelor nucleare ar fi de natură să 
contribuie considerabil la eforturile 
desfășurate în domeniul dezarmării 
și la menținerea in zonă a unei si
tuații internaționale armonioase — 
relatează agenția United Press Inter
national.

SUVA 11 (Agerpres). — La numai 
cîteva ore după ce Franța a efec
tuat *pe atolul Mururoa o nouă ex
periență nucleară subterană, a intrat 
în vigoare tratatul semnat de opt 
state din sudul Pacificului prin care 
aoeastă regiune este proclamată zonă 
fără arme nucleare. Referindu-se la 
aoest aspect. înaltul Comisar al Aus
traliei, John Piper, declara : „Este 
acum rîndul statelor posesoare de 
arme nucleare de a-și demonstra 
respectul și acceptarea preocupărilor 
profunde ale statelor din zona Pa
cificului de Sud cu privire la securi
tatea și apărarea mediului înconjură
tor, așa cum sînt ele exprimate , în 
tratat".

Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Cu prilejul aniversării proclamării Independenței Republicii Kenya lml 

este plăcut să vă adresez sinoere felicitări și oele mai bune urări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 

țările noastre, precum și conlucrarea lor pe plan internațional vor cunoaște 
o tot mal largă dezvoltare.

Vă doresc sănătate și fericire personală. Iar poporului kenyan prieten 
pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

5 milioane tineri 
șomeri în țările 
vest-europene

BONN 11 (Agerpres). — Cinci mi
lioane din cele 45 milioane de tineri 
între 15 și 25 de ani din țările vest- 
europene se află în căutarea unui 
loc de muncă, numărul șomerilor 
fiind de trei ori mai mare în rîndul 
tineretului decît al adulților. eviden
țiază cotidianul, vest-german „Frank
furter Rundschau".

Nairobi. capitala 
Kenyel — Btat care 
sărbătorește, la 12 de
cembrie. 23 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței naționale — 
este unul dintre cele 
mai moderne orașe a- 
fricane. întemeiat In 
urmă cu peste opt de
cenii, acest oraș a cu
noscut o dezvoltare 
deosebit de rapidă în 
anii ce au urmat lichi
dării dominației colo
niale. numărînd astăzi 
aproape un milion de 
locuitori, adică apro
ximativ a optspre
zecea parte din popu
lația tării. Străzile 
largi, clădirile moder
ne. ca renumitul cen
tru de conferințe 
Kenyatta sau Parla
mentul. îi conferă 
atributele unei adevă
rate metropole. La 
Nairobi și în Împreju
rimi este concentrată 
cea mai mare parte a 
industriei prelucrătoa
re și își desfășoară 
activitatea numeroase 
instituții economice, 
științifice și culturale.

Dezvoltarea capi
talei constituie doar 
un aspect al eforturi
lor depuse de poporul 
kenyan pentru înlătu
rarea urmărilor domi

nației coloniale șl asi
gurarea condițiilor în 
vederea propășirii 
multilaterale a patriei 
sale. înainte de toate, 
s-au pus bazele unei 
industrii naționale, 
prin crearea unor o- 
biective importante 
ale metalurgiei feroa
se și neferoase, ma
terialelor de construc
ții, prelucrării produ
selor agricole. Pro
gramul de moderniza
re a complexului de 
extracție a bauxitei de 
la Kindia. intrat în 
funcțiune cu peste un 
deceniu în urmă, pre
vede ca acesta să-și 
sporească producția 
pînă la 3 milioane de 
tone pe an — bauxita 
constituind, cum se 
știe, unul din princi
palele produse de ex
port ale Kenyel.

Concomitent, se a- 
cordă o atentie prio
ritară dezvoltării agri
culturii. ramură în 
care lucrează circa 85 
la sută din populație. 
Pe baza unor progra
me elaborate în ultima 
vreme, a început ex
ploatarea organizată, 
sistematică. pentru 
Irigații a bazinelor 
principalelor cursuri 
de apă ale țării.

Aceasta va face posi
bilă includerea în cir
cuitul agricol, pînă in 
anul 2000. a unor În
tinse terenuri aride, 
sporirea considerabilă 
a producției de cerea
le și plante tehnice. 
Progrese însemnate 
ș-au înregistrat sl in 
alte sectoare ale vieții 
economi co-sociale.

Animat de senti
mente de caldă prie
tenie fată de po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu interes eforturi
le depuse de poporul 
kenyan pentru conso
lidarea independen
tei' și asigurarea pro
gresului continuu al 
tării. Intre România si 
Kenya s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie si colabo
rare. bazate pe stimă 
și respect reciproc. 
Schimburile de vizite 
la diferite niveluri au 
pus în evidentă dorin
ța comună de a am
plifica colaborarea pe 
multiple planuri. în 
folosul ambelor țări și 
popoare, spre binele 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

ILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE. Președintele Repu- 
Iblicii Senegal, Abdou Diouf, l-a 

primit pe Emilian Manciur, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi- 

Itare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Senegal.

CONSILIU. La New York s-au
Încheiat lucrările cetei de-a X-a

I reuniuni anuale a Consiliului eco
nomic și comercial americano-so- 
vietlc. tn cadrul ședinței plenare

Ide închidere a fost adoptată o re
zoluție care exprimă hotărîrea 
membrilor consiliului de a extin
de colaborarea dintre U.R.S.S. și

I S.U.A. în toate domeniile, rela
tează agenția T.A.S.S.

• VIZITĂ. Aflat în vizită oficială
la Paris, președintele Egiptului.

I Hosni Mubarak, a avut convorbiri 
cu președintele Franței. Francois

I Mitterrand, precum si cu primul
ministru. Jacques Chirac. Intr-o 
alocuțiune rostită la dineul oferit

Iîn onoarea șefului statului egip
tean. președintele Franței a arătat 
că sprijină ideea convocării unei 
conferințe de pace în Orientul

I Mijlociu cu participarea tuturor 
părților implicate, inclusiv a O.E.P. 
La rîndul său. președintele Hosni

I Mubarak a subliniat necesitatea

înfăptuirii păcii In Orientul Mijlo
ciu pe baza justiției si dreptului 
popoarelor la autodeterminare. 
Totodată, el s-a pronunțat pentru 
încetarea conflictului iraniano- 
irakian.

CONSILIUL DE SECURITATE 
AL O.N.U. g-a Întrunit, la cererea 
Republicii Nicaragua, pentru a 
analiza situația creată ca urmare a 
raidului aerian întreprins din teri
toriul hondurian împotriva unor 
obiective militare și civile aflata 
în Nicaragua. In cadrul dezbateri
lor au luat cuvîntul reprezentanții 
Republicii Nicaragua, Hondurasului 
și Statelor Unite. O nouă ședință 
a consiliului va avea loc la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

INTR-O DECLARAȚIE dată pu
blicității în ziarul peruan „Voz", 
12 partide comuniste latino-ame- 1 
ricane atrag atenția că în Ame- . 
rica Centrală se produce o esca
ladare a intervenției în treburile > 
interne ale țărilor din zonă, care 
reprezintă o amenințare nu numai 
pentru statele respective, ci și pen- I 
tru lumea întreagă, relatează agen
ția T.A.S.S. Partidele comuniste I 
semnatare fac un apel la inten
sificarea sprijinului acordat po
porului nicaraguan. i

VACCIN. Organizația Mondială a 
Sănătății a anunțat realizarea unul ■ 
vaccin eficient In tratamentul le- I 
prei, una din cete mai- grave boli, 
care afectează în prezent 12 mill- ■ 
oane de persoane, In special in '
Asia, Africa și America Latină, 
informează agenția KUNA. Ex- .
perțil O.M.S. speră că acest medi
cament, Împreună cu cele utiliza
te pînă acum, va duce la o scă- i 
dere simțitoare a Incidenței bolii. |

DESCOPERIREA A ȘAPTE NOI GALAXII. Un grup de cercetători 
americani au descoperit șapte noi galaxii Intr-o regiune a Cosmosului 
unde pini în prezent se credea ci nu există nici un corp ceresc, a I 
anunțat Fundația națională pentru științe (N.S.F.) din S.U.A. Respectiva 
zonă a Cosmosului este atit de vastă incit ar putea cuprinde circa 2 000 I 
de galaxii de dimensiunile Căii Lactee, care are un diametru de apro
ximativ 100 000 ani lumină. Regiunea respectivă se află la circa 600 * 
milioane ani lumină depărtare de Terra și are un diametru de 300 mili- , 
oane ani lumină. Din punct de vedere al dimensiunii, fiecare dintre cele I 
șapte noi galaxii descoperite poate fi asemănată Căii Lactee. Potrivit I 
N.S.F., ele s-ar afla insă intr-un stadiu embrionar. Această descoperire, 
realizată in urma unor cercetări întreprinse in perioada 1982—1986. ar 1 
putea avea importante implicații asupra teoriilor actuale referitoare la |
formarea galaxiilor și la modalitățile in care materia este răspindită in 
Univers, a apreciat N.S.F. .

Dincolo de darurile Nilului — 
eforturile și speranțele oamenilor

La Cairo, cînd soarele săgetează 
la începutul zilei linia orizontului, 
lumina sa limpede învăluie, ca în- 
tr-un abur, miresmele de leandru 
și fructe mediteraneene, glasurile 
zglobii de copii și mai ales vuie
tul propriu unui oraș în care 
trăiesc, muncesc și speră 12 milioa
ne de suflete. Capitala R.A. Egipt, 
Marele Cairo, cum numesc această 
imensă așezare urbană edilii și ar- 
hitecții preocupați de sistemati
zarea și modernizarea ei pentru a 
face față sfidărilor mileniului trei, 
pulsează de o viață febrilă, în care 
gloria trecutului își dă mina cu 
eforturile prezentului și speranțele 
de viitor.

O dată cu zorile, prind brusc a se 
însufleți largile bulevarde cairote. 
cu palmieri ce-și etalează evan
taiele în briza începutului de zi, 
mingiind, parcă, cu adierile lor 
pline de arome, clădirile modeme, 
înălțate de o parte și de alta a ma
relui fluviu. Hani Halii, celebru 
centru de producție artizanală, cu 
străduțele sale specific orientale, 
vechea cetate medievală, moder
nul Centru național de televiziune. 
Muzeul de antichități din Piața 
Libertății, unic în lume, reconsti
tuind in fata ochilor uimiți lu
mea fabuloasă a faraonilor — totul 
și toate par legate de maiestuosul 
fluviu ce-și poartă spre mare apele 
li fel de calme ca privirile Sfinxu
lui.

...Nilul, fluviu zămislitor de civi
lizații. simbol al vieții, a cărui 
omniprezență o descifrezi în în- 
colțirea bobului de griu, în înflo
rirea portocalilor și lămîilor. în 
amețitoarea geometrie tentaculară 
a miilor, de canale ce împînzesc 
Delta ce îi poartă numele și — de 
ce nu ? — in tăcerea împietrită a 
monumentelor ce străjuiesc neclin
tit imensitatea tăcută a deșertului. 
Dar toate darurile Nilului, oricit 
de slăvite, nu ar fi fost posibile 
fără oameni, fără strădaniile, preo
cupările și visurile lor...

Oamenii acestor pămînturi încăr
cate de istorie sînt cei care au clă

dit piramidele din calcar, pirami
dele de portocale, rodii și lămîi. 
piramidele moderne din oțel și be
ton și mai ales piramidele de gin- 
duri, eforturi și speranțe de a 
trăi în pace și progres. Aceiași 
oameni — muncitori, felahi. cărtu
rari — și totuși alții, care au înăl
țat minunile antichității, au ridicat 
în ultimii ani, prin eforturi și dă
ruire. cetățile industriale ale He- 
luanului, marele baraj și hidro
centrala de la Assuan, retortele 
moderne de mare capacitate ale 
petrochimiei, amfiteatrele cu fe
restre larg deschise spre cunoaș
tere și instruire. Este o operă vastă, 
începută după victoria revoluției 
din 23 iulie 1952, care a schimbat și 
schimbă tot mai mult înfățișarea 
economică, socială și culturală a 
Egiptului. Au fost construite sute 
de obiective industriale, au fost 
recuperate și conectate la circuitul 
agricol aproape un milion de fed- 
dani (1 feddan — 0,42 ha) teren 
arabil, lumina electrică — cu toate 
binefacerile ei — a- pătruns în mii 
de așezări.

Flăcările conflictului din Orientul 
Mijlociu, cu izbucnirile pus-tiitoa- 
re din 1967 și 1973, au lăsat urme 
adinei asupra economiei egiptene, 
provocînd, între altele, blocarea 
ani îndelungați a Canalului Suez — 
care asigură o bună parte a devi
zelor liber convertibile atît de ne
cesare procesului de dezvoltare — și 
distrugerea unei mari părți din 
infrastructura localităților afectate 
de lupte. După încetarea ostilități
lor. încheierea tratatului din 1979 
și trecerea sub suveranitatea egip
teană a întregului teritoriu națio
nal, poporul R.A. Egipt și-a con
sacrat energiile operei de recon
strucție și dezvoltare a tării. în
lăturării consecințelor conflictului 
care a însîngerat aceste meleaguri.

Constituind o etapă importantă 
pe linia materializării unor aseme
nea preocupări, actualul plan cinci
nal, ce se încheie în 1987, și-a pro
pus ca obiectiv principal soluțio
narea unor probleme deosebite, care

condiționează dezvoltarea tn per
spectivă. Este vorba de abordarea 
frontală a unor cerințe privind 
transporturile. telecomunicațiile, 
asigurarea cu energie electrică și 
apă. în acest context, in luna au
gust a fost deschis traficului noul 
port Damietta. situat la 180 km 
nord-est de Cairo, pe coasta me- 
diteraneeană. O dată cu încheierea 
primei etape a lucrărilor, care pre
vedea construirea a 12 cheiuri, au 
fost puse la dispoziție noi capaci
tăți de incărcare-descărcare, din 
care șase cu silozuri și șase cu 
platforme, cu o capacitate de 
100 000 tone, ce va fi ulterior spori
tă la 200 000 tone. Prin finaliza
rea celei de-a doua etape de dez
voltare. care va include construc
ția altor 15 cheiuri. Damietta ur
mează să devină cel mal impor
tant port pentru nave de transport 
conteinerizat din Orientul Mij
lociu. cu o capacitate anuală esti
mată la 25 milioane tone. Noua 
poartă maritimă, la danele căreia 
vor putea acosta nave cu un de
plasament de 80 000 tone, este 
destinată descongestionării traficu
lui din zona Alexandria și Port 
Said. în sfirșit. un alt domeniu de 
preocupări se referă la eforturile 
de modernizare a circulației în 
zona Cairo. Se au în vedere con
struirea unor noi poduri peste Nil, 
lărgirea carosabilului în zonele de 
trafic intens, cît și construirea pri
melor magistrale ale metroului 
cairot, prevăzut a intra In exploa
tare parțială in vara anului viitor. 
Prezența schelelor, a șantierelor de 
construcție a devenit în ultimii 
ani un fapt firesc, un însoțitor per
manent al peisajului, construcțiile 
noi fiind o mărturie a dorinței de 
pace a poporului egiptean.

Prezentind o parte din realizări, 
ca și din preocupările de viitor, ma
nifested sentimente prietenești 
fată de poporul român, ospitaliere
le gazde egiptene evocă relațiile 
rodnice de colaborare. care, sub 
impulsul înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, cunosc o evo-

Imagine din Cairo, oraș al cârui prezent poartă pecetea înnoirilor

luție pozitivă. Mărturii ale unei 
asemenea cooperări rodnice sînt 
evidențiate de asemenea importan
te acțiuni de conlucrare româno- 
egipteană, cum sînt uzina de pro
duse sodice de la El Mex (Alexan
dria), fabrica de acid sulfuric Abu 
Zaabal. complexul de exploatare 
și prelucrare a fosfaților Hamra- 
wein. ca și de prezența a numeroa
se produse industriale din România 
— de la tractoare și automobile la 
locomotive și vagoane de marfă și 
călători — în viața economică și 
socială a țării prietene.

Pentru vizitatorul român este un 
prilej de satisfacție de a înregis
tra cuvinte de înaltă apreciere la 
adresa acestei colaborări atît de 
fructuoase, ca și la adresa politicii 
consecvente de pace și colaborare 
promovate de România socialistă, 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
în vederea soluționării problemelor 
atît de complexe din Orientul 
Mijlociu, ca și din Întreaga lume. 
Nu o dată, oficialitățile egiptene

au ținut să declare că soluționarea 
justă, durabilă și globală a situa
ției din Orientul Mijlociu are 
în România, în președintele 
Nicolae Ceaușescu un promotor 
consecvent, elogiind demersurile și 
inițiativele în acest sens ale șefu
lui statului român.

Se poate spune că, beneficiind de 
un asemenea cadru optim, relațiile 
româno-egiptene au perspective 
din cele mai prielnice de continuă 
dezvoltare și amplificare. Și este 
evident că apropiatele convorbiri 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hosni Mubarak. prilejuite de 
vizita in țara noastră a șefului 
statului egiptean, vor reprezenta 
un nou și semnificativ moment 
în cronica raporturilor prietenești 
dintre țările și popoarele noastre, 
vor jalona noi repere trainice co
laborării în interesul reciproc, al 
telurilor păcii, securității. înțele
gerii și progresului în lume.

Ioan TIMOFTE
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