
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Suediei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, vineri, pe Per Bertil Kol- 
lberg, ambasadorul Suediei la Bucu
rești, cu ocazia Încheierii misiunii 
sale în tara noastră.

In cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost relevate 
bunele raporturi existente intre 
România și Suedia, precum și dorin
ța dezvoltării lor în continuare, atit 
pe plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională.

Ambasadorul suedez a adre
sat vii mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Consiliului de 
Stat și guvernului român pentru 
sprijinul ce i-a fost acordat în înde
plinirea misiunii sale în țara noastră.
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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, președintele Republicii,

ieri s-au încheiat
LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezența t o va rășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, vineri dimineața au continuat 
lucrările sesiunii a patra a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

La sosirea în rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîmpinați 
cu sentimente de profundă dragoste 

și prețuire, cu puternice și însufleți
te aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekaș, Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan. Dumitru Popcscu. 
Gheorghe Rădulescu.

în sală se aflau membri Supleant! 
ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai LC. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat.

Au participat, in calitate de invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale, organizații de masă 'și 
obștești, reprezentanți ai vieții noas
tre ' științifice, culturale și artistice, 
precum și ai unor colective de oa
meni ai muncii din Capitală.

în cadrul ședinței au continuat 
dezbaterile generale comune asupra 

Proiectului Legii Plarfijlai’ național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe 
anul 1987 ; Proiectului Legii Planu
lui de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor al Republicii So
cialiste România pe anul 1987 și 
Proiectului Legii Bugetului de stat al 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1987.
(Continuare în pag. a II-a)

La imitaiia pregiiteH Nicolae Causesoi, 
astăzi sosește in tara noastră, intr-o vizita de prietenie, 

președintele R.fl. Egipt, Mohamed Hosni Mubarak
BUN VENIT PE PĂM1NTUL ROMÂNIEI!

La invitației președintelui Republicii 
in țara noastră, intr-o vizită de prietenie,

Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește 
Mohamed Hosni Mubarak, președintele Republicii Arabe Egipt.

Mohamed Hosni Mubarak s-a 
născut la 4 mai 1928 in satul Kafr 
El- Mosseilha, guvernoratul Manufia, 
din Egiptul de Jos (Delta Nilului), 
a frecventat cursurile primare și 
secundare la Chebin El Kom, capi
tala provincială. A urmat cursurile 
Școlii de război și apoi ale Școlii 
de aviație, unde, ulterior, a și activat 
ca profesor.

Mohamed Hosni Mubarak a făcut 
stagii de specializare in străinătate 
in domeniul aviației, după care a 
fost numit. în 1962, comandant de 
flotilă. După ce a îndeplinit funcția 
de comandant al unor baze aerie
ne. în 1968 a fost numit coman
dant al Academiei de aviație.

în 1969 a devenit șef al Statului 
Major al forțelor aeriene egiptene, 
iar în 1972 comandant al forțelor 
aeriene. Numit ministru adjunct al 
apărării în 1973, a deținut, con
comitent. și funcția de comandant 
al forțelor aeriene. Ca o recunoaș
tere a meritelor sale, Mohamed 
Hosni Mubarak a fost avansat, în 
octombrie 1973, la gradul de gene- 
ral-locotenent.

în 1975 a devenit vicepreședinte 
al republicii, calitate în care a În
deplinit o serie de misiuni politice 
importante peste hotare, vizitind de . 
mai multe ori și țara noastră.

O dată cu crearea Partidului Na
țional Democrat, de guvemămint, 
a fost ales vicepreședinte al acestei 
formațiuni politice.

Mohamed Hosni Mubarak este 
ales președinte al Republicii Arabe 
Egipt la 13 octombrie 1981, prin re
ferendum național. Conferința ex
traordinară a Partidului Național 
Democrat, din ianuarie 1982, il alege 
președinte al partidului, funcție in 
care a fost reales la cel de-al III-lea 
Congres al P.N.D., din toamna anu
lui 1982. între octombrie 1981 și ia
nuarie 1982 a deținut prerogativele 
de .prim-ministru al guvernului.

Țară in curs de dezvoltare. Repu
blica Arabă Egipt este angajată in
tr-un amplu efort constructiv pe 
drumul dezvoltării economice și so
ciale, al. afirmării- sale independente. 
Un moment fundamental in istoria 
milenară a acestei țări prietene l-a 
constituit revoluția de la 23 iulie 
1952, cînd s-a pus capăt regimului 
monarhic. De atunci, prin eforturi 
susținute ale poporului egiptean, s-a 
trecut la valorificarea resurselor na
ționale în folosul propriu, au fost 
obținute succes^ remarcabile pe calea 
dezvoltării economice și sociale.

R. A. Egipt face parte din mișca
rea de nealiniere, încă de la înfiin
țarea acesteia, și promovează o po

litică de înțelegere și colaborare cu 
celelalte state, acționează in direcția 
eliminării subdezvoltării și a creării 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru soluționarea negocia
tă a conflictelor, realizarea dezarmă
rii și salvgardării păcii.

R. A. Egipt s-a pronunțat constant 
pentru rezolvarea politică a situației 
din Orientul Mijlociu, pentru o re
glementare globală, justă și durabilă

a problemelor din această zonă, pe 
baza retragerii complete a Israelului 
din teritoriile arabe ocupate după 
1967, recunoașterii drepturilor legi
time, inalienabile ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare și la constituirea 
unei entități naționale proprii, a 
dreptului tuturor statelor și popoare
lor din zonă de a trăi în interiorul 
unor frontiere sigure, recunoscute. 
Egiptul se pronunță pentru convo
carea, sub egida O.N.U., a unei con
ferințe internaționale, la care să par
ticipe toate părțile interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

România urmărește cu viu interes 
și simpatie eforturile poporului egip
tean pentru accelerarea progresului 
său economic și social. Relațiile de 
prietenie și colaborare româno-egip- 
tene, bazate pe încredere, stimă și 
respect reciproc, au cunoscut o dez
voltare continuă, în interesul celor 
două țări și popoare. Un rol deter
minant în evoluția ascendentă a 

acestor relații îl are dialogul la cel 
mai înalt nivel, desfășurat atit la 
București, cît și la Cairo, și care, 
de fiecare dată, a reprezentat un 
moment de referință în cronica co
laborării româno-egiptene. Transpu
nerea în practică a hotărîrilor adop
tate de conducătorii celor două țări 
a dus la o creștere substanțială a 
schimburilor economice, la impor
tante acțiuni de cooperare bilate

rală. reciproc avantajoasă, precum 
si la amplificarea colaborării 
româno-egiptene în probleme ale 
vieții internaționale.

„în decursul anilor — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
referindu-se la dezvoltarea coope
rării dintre cele două țări — 
popoarele noastre au. învățat să se 
cunoască, să conlucreze activ și 
să-si dedice forțele atit dezvoltării 
economico-sociale independente, cit 
și cauzei păcii... Iată de ce consi
der că va trebui să intensificăm 
conlucrarea noastră bilaterală, cit 
și ne olan internațional, pentru a 
contribui la solutionarea probleme
lor din Orientul Mijlociu, din Eu
ropa si din alte zone ale lumii, 
pentru o lume a păcii si dreptății 
sociale. Actionînd in acest spirit, 
noi vom răspunde năzuințelor po
poarelor noastre, năzuințelor între
gii lumi, vom servi cauza păcii și 
colaborării dintre toate națiunile 
lumii".

„Relațiile dintre ponorul egip
tean si poporul român prieten, 
care au cunoscut o dezvoltare per
manentă — arăta, la rindul său, 

MOHAMED HOSNI MUBARAK — 
au devenit un model de înțelegere 
constructivă, de fructuoasă coopera
re, de continuu dialog, servind ast
fel obiectivelor comune spre care 
aspiră popoarele lumii, sint puse în 
slujba cauzei păcii și dezvoltării ra
porturilor internaționale... Poporul 
egiptean și conducerea sa acționează 
cu hotărire pentru intensificarea bu
nelor relații de prietenie conștruo- 
tivă cu mărețul popor român. Sintem 
hotăriți să dezvoltăm aceste relații, 
să Ie facem să înflorească".

Cu convingerea că și noul dialog 
la nivel înalt româno-egiptean va re
prezenta o însemnată contribuție la 
extinderea relațiilor bilaterale, va 
deschide orizonturi și mai largi con
lucrării prietenești, spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale, poporul ro
mân îl întîmpină pe înaltul oaspete 
egiptean cu sentimente de stimă și 
prietenie și ii adresează urarea 
„Bun venit pe pămîntul Româ
niei !“.

LEGEA Planului national unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe 1987
Marca Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul națio
nal unic de dezvoltare economico-

— în procente calculate pe baza 
prețurilor la 30.XI.1986 —

Nr. 
crt. Indicatorul Creștere față 

de anul 1986

1. Produsul social 6,0- 6,5
2. Venitul național 8-9
3. Producția industrială

— valoarea producției-marfă 6-7
— valoarea producției nete 9 -10

4. Producția agricolă
— valoarea producției-marfă 6-7
— valoarea producției nete 8-9

5. Investiții totale in economie 6-7
6. Volumul comerțului exterior 7-8
7. Numărul de personal 0,7
8. Productivitatea muncii în industria repu

blicană (calculată pe baza valorii pro
ducției-marfă) 7,5- 8,5

9. Cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă în 
industria republicană, reducere — lei 29,3

10. Fondul de retribuire a personalului 
muncitor 1,8

11. Veniturile țărănimii provenite din muncă
în cooperativele agricole de producție ți 
gospodăriile personale 1,8

12. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 1,2
13. Prestările de servicii pentru populație 9 -10

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe cen
trale și locale să asigure :

a) realizarea sarcinilor stabilite 
pe ramuri, ministere, centrale și în
treprinderi, prin programele privind 
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție, 
menite să asigure dezvoltarea și în
tărirea proprietății socialiste, obți
nerea unor producții suplimentare 
prin folosirea integrală a capacități
lor de producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
aplicarea principiului socialist al re
tribuției după cantitatea, calitatea si 
importanța socială a muncii depuse, 
dezvoltarea autoconducerii muncito
rești și întărirea autogestiunii. spo
rirea substanțială a eficienței în în
treaga economie națională. Progra
mele privind perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de 
producție trebuie să stea la baza ac
tivității tuturor unităților, preve
derile lor fiind obligatorii pentru 
toate colectivele de oameni ai 
muncii ;

b) îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție, realizarea ritmică 
a produselor fizice și îmbunătățirea 

socială a Republicii. Socialiste Româ
nia pe anul 1987.

Principalii indicatori ai dezvoltării 
economico-sociale a Republicii So
cialiste Romanța sint : 

continuă a structurilor sortimentale, 
urmărind realizarea de produse cu 
parametri tehnico-funcționali și eco
nomici ridicați, care valorifică su
perior resursele de materii prime, 
materiale, combustibili și energie și 
sint competitive pe piața externă ; 
realizarea producției fizice destinate 
exportului, în condițiile de calitate 
și la termenqle prevăzute în con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni ; dezvoltarea în ritm rapid a 
producției. în sectoarele tehnicii de 
virf, acordîndu-se prioritate mijloa
celor necesare pentru introducerea 
mecanizării, automatizării și roboti
zării proceselor de fabricație ;

c) respectarea disciplinei de plan, 
Întărirea controlului asupra produc
ției, de la contractare, pregătire teh
nologică, lansarea în fabricație, asi
gurarea aprovizionării și forței de 
muncă pînă la realizarea produse
lor și expedierea lor la export și in
tern. cu respectarea riguroasă a 
normelor și normativelor de consum 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, stabilite potrivit 
legii.

Planificarea producției fizice, re- , 
partizarea, contractarea și livrarea 

materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, a tuturor 
produselor, precum și folosirea aces
tora în întreaga economie națională 
se efectuează numai pe baza norme
lor de consum și refolosire 
aprobate potrivit legii.

Art. 2. — în anul 1987, în agricul
tură, ramură de bază a economiei 
naționale, va fi continuat și amplifi
cat procesul de înfăptuire a noii, re
voluții agrare, de dezvoltare . com
plexă și intensivă a acesteia.

Consiliul .de Miniștri va lua' măsuri 
pentru :

a) înfăptuirea prevederilor pro
gramului național pentru asigurarea 
unor, producții agricole sigure și 
stabile, folosirea intensivă ă poten
țialului productiv al fondului funciar, 
creșterea suprafeței agricole și în
deosebi a celei arabile, priri efectua
rea de lucrări hidroameliorative, 
mai buna organizare și sistematizare 
a teritoriului ;

b) respectarea riguroasă a structu
rii, culturilor și a suprafețelor desti
nate acestora prin plan ; ge
neralizarea soiurilor și hibrizilor cu 
potențial de producție ridicat ;

0) efectuarea la timp și în condiții 
de. calitate superioară a lucrărilor 
agricole, administrarea eficientă și 
rațională a îngrășămintelor chimice 
și naturale și a mijloacelor chimice 
de combatere a bolilor ;

d) sporirea efectivelor de animale 
și a producțiilor medii și totale de 
produse animaliere prin îmbunătă
țirea selecției și ameliorarea mate
rialului biologic, precum și prin creș
terea indicelui de natalitate ;

e) creșterea eficienței economice 
în toate. unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, mai buna gospodărire 
a fondurilor materiale și bănești, 
reducerea cheltuielilor ; diminuarea 
consumului de materii prime, mate
riale, combustibili și energie.

Art. 3. — în anul 1987 volumul de 
investiții va fi de 285 miliarde lei. 
Mijloacele financiare, materiale și 
forța de muncă prevăzute în. planul 
de investiții vor fi concentrate pen
tru grăbirea punerii in funcțiune a 
obiectivelor de investiții în curs de 
execuție. Lucrările noi vor putea fi 
începute numai după aprobarea do
cumentației tehnico-economice și de 
execuție.

Investițiile vor fi alocate cu prio
ritate pentru lucrări de modernizări, 
automatizări și reutilări ale capaci
tăților existente prin care să se 
asigure o mai bună profilare, inte
grare și specializare a producției, 
creșterea eficienței economice.

Fondurile de investiții vor fi des
tinate pentru : sporirea bazei ener
getice și de materii prime ; reali
zarea programului privind perfecțio
narea organizării și modernizarea 
proceselor de producție, a progra
melor de îmbunătățiri funciare, de 
mecanizare a agriculturii și de dez
voltare a altor sectoare de activitate 
din agricultură ; îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, 

reducerea consumurilor de materii 
prime, combustibili și energie ;. va
lorificarea superioară a resurselor 
recuperabile și refolosibile ; asimi
larea de noi, produse ; creșterea pro
ductivității muncii și sporirea com
petitivității produselor românești pe 
piața externă.

Art. 4. — Activitatea de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere, a progresului tehnic,va 
trebui să contribuie substanțial la 
înfăptuirea acțiunii de organizare. si 
modernizare a proceselor de pro
ducție, la valorificarea superioară a 
materiilor prime, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al. producției și 
reducerea consumurilor materiale și 
energetice, creșterea mai rapidă a 
productivității muncii, a eficientei 
generale a producției, prin :

a) perfecționarea și elaborarea de 
tehnologii noi pentru prelucrarea 
materiilor prime ; asimilarea de noi 
materiale, mașini și utilaje cu carac
teristici superioare ;

b) crearea de noi soiuri de semințe 
și plante mai productive rezistenta 
la ger și secetă, cu durată mai scurtă 
de. maturizare, de noi rase de ani
male cu potențial productiv . ridicat 
și capacitate sporită de asimilare a 
hranei, precum și de noi tehnologii 
de furajare a animalelor ;

c) perfecționarea activităților de 
tipizare, standardizare și normare 
tehnică a consumurilor materiale și 
energetice în vederea ridicării nive
lului tehnic și calitativ al producției, 
creșterii performanțelor constșuctiv- 
funcționale și a fiabilității produse
lor, sporirii eficientei întregii activi
tăți economice ;

d) îmbinarea organică a cercetări
lor fundamentale și aplicative, în
tărirea colaborării dintre cercetare, 
invățămînt și producție, în vederea 
finalizării în producție a obiective
lor de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic, reducerii duratei 
ciclurilor cercetare-proiectare-pro- 
ducție.

Art. 5. — în vederea asigurării 
bazei materiale a planului. Consi
liul de Miniștri va lua măsuri pen
tru :

a) intensificarea utilizării resurse
lor de materii prime și materiale 
•din producția internă ; reducerea 
mai accentuată a consumurilor de 
energie și combustibili in toate do
meniile de activitate ; limitarea 
strictă a consumurilor de hidrocar
buri lichide și înlocuirea acestora: cu 
lignit și alte resurse energetice mai 
puțin valoroase ; reducerea pierde
rilor tehnologice și extinderea recu
perării căldurii și utilizării resurselor 
noi de energie ; încadrarea riguroasă 
în normele și normativele de con
sum și de stoc de materii prime, 
materiale, ambalaje, combustibili și 
energie ; sporirea participării mate
rialelor refolosibile la acoperirea 
necesarului de materii prime al eco
nomiei naționale, "prin intensificarea 
recuperării acestora ;

b) eliberarea In consum a materi
ilor prime, materialelor, combustibi
lilor și energiei se face distinct 
pentru intern și pentru export, pe 
baza, contractelor . încheiate cu be
neficiarii interni și externi. Materi
ile prime și materialele care depă
șesc necesarul pentru realizarea pro
ducției contractate constituie stocuri 
intangibile și vor fi trecute în re
zerva de stat.

Nerespectarea contractelor si nein- 
cadrarea in normele și normativele 
de’ consum, schimbarea în destina
ție. a producției și a celorlalte re
surse se sancționează potrivit' legii.

Art. 6. — în industria republicană 
productivitatea muncii va spori cu 
7.5—8,5%, iar cheltuielile de .produc
ție la 1 000 lei producție-marfă se 
vor reduce > cu 29,3 lei. în scopul 
creșterii substanțiale a eficienței 
economice în toate ramurile și sec
toarele de activitate,' Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri pentru reali
zarea Programului privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea organizării 
și normării muncii, a programelor 
de reducere a costurilor și cheltuie
lilor materiale de producție, a pro
gramelor privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor 
de. producție, a programului de per
fecționare a sistemului de finanțare 
și creditare a activităților economice 
și a normativelor economico-finan- 
ciare.

Vor fi luate măsuri ca fiecare uni
tate economică să aplice cu fermi
tate principiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico- 
financiare pentru realizarea unui 
regim sever de economii în toate sec
toarele de activitate și să asigure, în 
cadrul bugetului propriu de veni
turi și cheltuieli, acoperirea cheltuie
lilor din resurse proprii și. obținerea 
unui beneficiu maxim pentru fiecare 
leu cheltuit.

Art. 7. — în vederea îndeplinirii 
planului în domeniul comerțului ex
terior, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele și 
întreprinderile să acționeze pentru 
realizarea cu prioritate a exportului 
planificat.

Vor fi luate măsuri pentru :
a) intensificarea prospectării pieței 

externe și încheierea contractelor cu 
partenerii externi pentru întregul 
volum de export și import, în con
diții de eficiență ridicată ; realizarea 
fondului de marfă prevăzut la ex
port, prin lansarea din timp in fa
bricație a produselor, în structura 
sortimentală și la nivelul tehnic șl 
calitativ prevăzute în contractele în
cheiate cu partenerii externi ; folo
sirea cu maximum de eficiență a 
fondurilor valutare pentru import 
alocate fiecărui minister ;

b) diversificarea formelor de co
mercializare și lărgirea piețelor de 
desfacere; realizarea integrală a tu

turor acțiunilor de cooperare econo
mică și tehnică internațională ;

c) asigurarea forței de muncă și a 
dotărilor necesare executării la timp 
și in condiții competitive a lucrărilor 
de construcții-montaj in străinătate 
și a exportului de proiecte, docu
mentații și asistență tehnică.

Art. 8. — Venitul național va asi
gura resursele necesare pentru dez
voltarea, în. continuare, a forțelor de 
producție și îmbunătățirea nivelului 
de trai material și spiritual al 
populației.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
pentru :

a) înfăptuirea integrală a prevede
rilor Programului privind aplicarea 
măsurilor de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială și a Pro
gramului unic de creștere a produc
ției agricole în gospodăriile membri
lor cooperatori și în gospodăriile pro
ducătorilor particulari în vederea 
asigurării unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de consum;

b) livrarea integrală și ritmică că
tre' populație a mărfurilor prevăzute 
în plan în condiții de calitate și in
tr-o structură sortimentală diversi
ficată, pentru satisfacerea cerințelor 
diferitelor categorii de consumatori;

c) dezvoltarea alimentației publice; 
creșterea și diversificarea producției 
și desfacerii de preparate și semi- 
preparate culinare în vederea ușu
rării muncii în gospodăriile popu
lației ;

d) repartizarea judicioasă pe teri
toriu a fondului de marfă destinat 
aprovizionării populației ;

e) perfecționarea și dezvoltarea, în 
continuare, a activității de prestări 
de servicii, lărgirea gamei și rețelei 
serviciilor prestate populației, îmbu
nătățirea calității acestora în con
cordanță cu cerințele populației, fo
losirea eficientă- a capacităților exis
tente și a forței de muncă locale.

Art. 9. — întreprinderile, centrale
le,. ministerele' și celelalte organe 
centrale și locale vor lua măsuri 
pentru aplicarea fermă a principiilor 
noului sistem de retribuire și de re-' 
partiție a veniturilor oamenilor mun
cii, pentru legarea strînsă a venitu
rilor fiecărui om al muncii de mun
ca depusă și de rezultatele concrete 
ale activității desfășurate, aplicarea 
acordului global și a acordului di
rect, ca formă de bază de retribuire 
în toate, unitățile economice din in
dustrie, agricultură, construcții-mon- 
taj, transporturi, comerț, turism, 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, proiectare și din cele
lalte sectoare economice.

Art. 10. — Vor fi luate măsuri pen
tru îmbunătățirea, în continuare, a 
ocrotirii sănătății și asistenței sociale, 
punîndu-se un accent deosebit pe 
apărarea sănătății poporului și pe 
creșterea natalității, precum și pen
tru perfecționarea invățămîntului, 
dezvoltarea culturii, educației fizice 

și sportului. Se va acționa cu fermi
tate pentru folosirea la maximum a 
bazei materiale din aceste sectoare 
de activitate și pentru gospodărirea 
cu eficiență sporită a fondurilor pre
văzute pentru finanțarea acțiunilor 
social-culturale.

Art. 11. — Se va acționa cu fermi
tate pentru amplasarea rațională a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării în conformitate cu Pro- 
gramul-directivă de dezvoltare eco
nomico-socială în profil teritorial, 
pentru Înfăptuirea obiectivelor Pro
gramului national de sistematizare a 
teritoriului și localităților urbane și 
rurale.

Art. 12. — în anul 1987 se vor da 
în folosință 150 mii apartamente, din 
care 20 mii apartamente în mediul 
rural.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri, 
organ suprem al administrației de 
stat, va analiza periodic modul în 
care se realizează planul național 
unic, exercitînd un control riguros 
asupra executării sarcinilor stabilite. 
Totodată, va acționa cu fermitate 
pentru valorificarea optimă a poten
țialului economic al țării, gospodă
rirea cu randament maxim a patri
moniului național. întărirea ordinii 
și disciplinei in toate sectoarele de 
activitate. în acest scop, va lua mă
suri ca ministerele și celelalte or
gane centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București să realizeze integral pre
vederile de plan pe anul 1987. In 
aceiași timp, pe toate treptele orga
nizatorice din economie, se va acțio
na pentru îmbunătățirea activității 
de planificare și de urmărire a rea
lizării producției fizice și exportului, 
punerea in funcțiune și atingerea 
parametrilor proiectați la noile capa
cități la termenele stabilite, creș
terea productivității muncii și redu
cerea costurilor de fabricație, spo
rirea eficienței și rentabilității în 
toate domeniile de activitate.

Art. 14. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia Pe anul 1987 și măsurile pentru 
realizarea programelor privind per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție se vor 
preciza pe titulari de plan prin de
cret al Consiliului de Stat.

Art. 15. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1985, adop
tat prin Legea nr. 17/1984, potrivit 
Comunicatului Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României. Consiliului de Miniștri, 
Comitetului de Stat al Planificării șl 
Direcției Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii. Socialiste Româ
nia pe anul 1985, publicat în Buleti
nul Oficial, Partea a Hl-a, nr. 9 din 
7 februarie 1986.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
___________________________________________________________________________________________

(Urmare din pag. I)
Au luat cuvintul deputății Mihai 

Moraru, Gheorghe Marchiș, Ion 
Bogdan Băluță.

S-a trecut apoi la discutarea pe 
articole a fiecărui proiect de lege 
in parte, după care Marea Adunare 
Națională a adoptat, in' unanimita
te : Legea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1987 ; Legea Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor al 
Republicii Socialiste România pe anul 
1987 ; Legea Bugetului de stat al 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1987.

Documente de importanță hotări- 
toare pentru buna desfășurare a 
întregii activități economico-socia- 
le in actuala etapă de dezvoltare 
pe care o parcurge România, 
cele trei legi, ce constituie parte 
integrantă a prevederilor cincina
lului 1986—1990. țin seama de 
potențialul ridicat și cerințele de 
modernizare a economiei naționa
le. pe baza înfăptuirii noii re
voluții tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare, de capacitatea co
lectivelor de oameni ai muncii din 
patria noastră de a transpune in 
viață mărețele obiective stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres ar Parti
dului Comunist Român. Elaborate 

sub conducerea directă și cu 
aportul determinant al conducăto
rului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ele prevăd amplificarea procesului 
de dezvoltare intensivă a economiei 
românești, mobilizarea mai puternică 
a tuturor resurselor de care dispune 
in prezent, in vederea îndeplinirii 
in cele mai bune condiții a Progra
mului partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism.

Trecindu-se la următorul punct al 
ordinii de zi, tovarășa Aneta Spornic, 
viceprim-minîstru al guvernului, a 
prezentat expunerea Ia Programul 
privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea pentru asigurarea bu
nei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentar'e și bunuri 
industriale de consum pe perioada 
1 octombrie 1986 — 30 septembrie 
1987.

Referitor la conținutul și prevede-, 
rile acestui program au luat cuvin
tul deputății Dumitru Necșoîu, Con
stanța Balint, Gheorghe Tănase, Do
rina Ceguș, Vasile Tomescu.

Marea Adunare Națională a apro
bat, in unanimitate, Programul pri
vind autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri in

dustriale de consum pe perioada 1 
octombrie 1986 — 30 septembrie 1987.

Referindu-se, în continuare, la 
Proiectul de Lege privind organiza
rea Congresului și conferințelor ju
dețene ale oamenilor muncii, alege
rea și atribuțiile organelor acestora 
și la Proiectul de Lege cu privire 
la organizarea Congresului și confe
rințelor județene ale țărănimii, ale 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură, industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, ale
gerea și atribuțiile organelor aces
tora, președintele Marii Adunări Na
ționale a spus :

Cele două proiecte de legi — ex
presie a preocupărilor constante ale 
conducerii de partid și de stat, ale 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru perfecțio
narea continuă a formelor și meto
delor de participare a maselor la 
conducerea societății in concordantă 
cu cerințele noii etape de dezvol
tare a țării, de adincire a democra
tismului societății noastre socia
liste — au fost larg dezbătute și 
aprobate de cel de-al III-lea Congres 
al oamenilor muncii și de Congre
sul al III-lea al țărănimii. Comisi
ile permanente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale au analizat 
și avizat, de asemenea, favorabil, in 
unanimitate, aceste proiecte de legi.

In continuare, după discutarea pe 

articole a fiecărui proiect de lege în 
parte, Marea Adunare Națională a 
adoptat, in unanimitate. Legea pri
vind organizarea Congresului și con
ferințelor județene ale oamenilor 
muncii, alegerea și atribuțiile orga
nelor acestora și Legea cu privire 
la organizarea Congresului și con
ferințelor județene ale țărănimii, ale 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură, industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, ale
gerea și atribuțiile organelor aces
tora.

La următorul punct al ordinii de 
zi, tovarășul Dumitru Apostoiu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cuprinzind norme cu putere 
de lege emise de Consiliul de Stat, 
iar tovarășul loan Sălăjan, președin
tele Comisiei constituționale și ju
ridice a M.A.N., a prezentat raportul 
acestei comisii, care a avizat favo
rabil proiectele de legi.

După discutarea pe articole a tu
turor proiectelor de legi cuprinse 
la acest punct al odinii de zi, Marea 
Adunare Națională a adoptat, in 
unanimitate, legile pentru aprobarea 
decretelor cuprinzind norme cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat.

La propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputății au apro
bat in unanimitate completarea or

dinii de zi cu următoarele două 
puncte : modificări in componența 
Consiliului de Stat ; modificări in 
componența unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

în conformitate cu prevederile Re
gulamentului de funcționare a Marii 
Adunări Naționale s-a propus eli
berarea din calitatea de membru al 
Consiliului de Stat a tovarășului 
Constantin Leonard și alegerea ca 
membru al Consiliului de Stat a to
varășei Cameluța Beldie.

Marea Adunare Națională a apro
bat. cu unanimitate de voturi, mo
dificările în componența Consiliu
lui de Stat propuse, după care to
varășa Cameluța Beldie a depus ju- 
rămintul de credință și devotament 
fată de Republic^ Socialistă Româ
nia ca membru al Consiliului de 
Stat.

în continuare, președintele Marii 
Adunări Naționale a supus spre 
aprobare propunerile Biroului 
M.A.N. cu privire la modificări in 
componenta unor comisii permanen
te. determinate de faptul că, in ulti- 
mUlt timp, unii deputați. membri ai 
comisiilor permanente au fost numiți 
in guvern sau au primit alte 'însăr
cinări. iar unele locuri in comisii au 
devenit vacante.

Marea Adunare Națională a apro
bat. in unanimitate, propunerile de 
modificări în componența unor co
misii permanente.

în Încheierea ședinței a luat cu
vintul tovarășul Nicolae Glosau, 
președintele Marii Adunări Națio
nale. care a spus :

Aflindu-ne cu puțin timp înainte 
de sărbătorirea a 39 de ani de la 
proclamarea Republicii și a Anului 
nou 1987, vă rog să-mi îngăduiți a 
vă adresa, cu acest prilej, din partea 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și noi împliniri in 
rodnica dumneavoastră activitate.

Ca deputați în forul legislativ su
prem al țării, ne reafirmăm hotă- 
rirea de a acționa cu toată dăruirea 
și înalt spirit revoluționar, împreună 
cu întregul popor, strins unit in ju
rul partidului, al secretarului său 
general, pentru realizarea integrală, 
la un nivel calitativ superior, a im
portantelor obiective înscrise in le
gile recent adoptate, care vor con
solida și mai mult fundamentul pe 
care se înaltă România înfloritoare. 
Să milităm cu deosebită abnegație 
și înaltă răspundere pentru ridicarea 
patriei pe noi trepte de progres și 
civilizație, pentru înfăptuirea nea
bătută a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
politicii noastre interne și externe, 
pentru triumful generoaselor idea
luri de înțelegere și cooperare inter
națională ale poporului român, atît 
de înflăcărat reafirmate de întreaga 
națiune la recentul referendum. 

care a încununat o nouă și străluci
tă inițiativă de pace și dezarmare a 
genialului și neînfricatului conducă
tor vizionar al României socialiste, 
erou și promotor al destinderii, 
colaborării și păcii mondiale, 
secretarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Lucrările sesiunii a patra a celei 
de-a noua legislaturi s-au încheiat 
intr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică. Part.ici- 
panții la sesiune, deputați și invi
tați. au aplaudat îndelung, cu însu
flețire. aducînd un cald omagiu 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de al cărui nume 
se leagă toate mărețele înfăptuiri 
ale poporului român în glorioasa 
epocă inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. Cel prezenți au 
dat expresie sentimentelor de aleasă 
dragoste și prețuire cu care intreaga 
noastră națiune îl înconjoară pe con
ducătorul partidului și statului, 
profundei recunoștințe ce i-o poartă 
pentru strălucita sa activitate, con
sacrată progresului neîntrerupt al 
patriei, binelui și fericirii poporului, 
reafirmind hotărirea oamenilor mun
cii de a face totul pentru îndepli
nirea exemplară a planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a tării, pentru continua în
florire a României socialiste.

LEGEA PMui de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii 
si gospndăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1387

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Se adopta Planul de dez
voltare a agriculturii, industriei ali-

Nr Creștere
Indicatorul față de

________________________________ ’_____________________ anul 1986
1. Producția globală agricolă 5,5-6,5
2. Producția netă agricolă 8,0-9,0
3. Producția marfă industrială 7,0-8,O'
4. Valoarea producției unităților silvice 2,4
5. Productivitatea muncii calculata pe baza valorii 

producției marfă :
— in agricultură 5,0
- in industrie 11,0

6. Volumul comerțului exterior 8,0
7. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-matfă - lei:

- în întreprinderi agricole de stat 196,0
— in industrie 16,2

8. Veniturile țărănimii provenite din muncă in cooperativele
agricole de producție și gospodăriile personale 1,8

Art. 2. — în vederea înfăptuirii 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
realizării producției agricole prevă
zute .,in plan și in programele spe
ciale, aplicării ferme a principiului 
auloconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale. Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Industriei Alimentare și 
al Achiziționării Produselor Agricole, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Academia de 
Științe Agricole și Silvice, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București 
să asigure :

a) realizarea sarcinilor de creștere 
a suprafeței agricole și arabile, res
pectarea strictă a termenelor stabilite 
pentru recuperarea și redarea in cir
cuitul agricol a suprafețelor care au 
fost ocupate pentru lucrări de inves
tiții și alte activități ;

b) folosirea completă și intensivă a 
potențialului productiv al fondului 
funciar prin utilizarea în intregime, 
de fiecare posesor, a suprafețelor 
agricole conform destinației stabilite 
prin plan, continuarea lucrărilor de 
cadastrare și de organizare a terito
riului ; 

mentare. silviculturii și gospodăririi 
apelor al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987.

Principalii indicatori ai dezvoltării 
agriculturii, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor sînt :

— in procente, 
colculote pe 
baza preturilor 
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c) introducerea și extinderea in 
cultură a celor mai productive soiuri 
și hibrizi, produoerea și folosirea. de 
semințe din categorii biologice supe
rioare, realizarea densității optimea 
plantelor potrivit legii, executarea la 
timp a lucrărilor de fertilizare șt în
treținere a culturilor, prevenirea și 
combaterea bolilor și dăunătorilor, 
aplicarea udărilor necesare pe în
treaga suprafață amenajată pentru 
irigat, urmărindu-se folosirea rațio
nală a tuturor mijloaoelor din dotare, 
reducerea consumului de combustibil, 
carburanți și energie ;

d) folosirea integrală a suprafețe
lor destinate culturilor duble și suc
cesive ;

e) executarea în timp optim a lu
crărilor de recoltare, transport și de
pozitare a producției agricole. în ve
derea reducerii la minimum a pier
derilor, asigurarea din timp a spați
ilor necesare pentru conservarea și 
păstrarea producției ;

f) dezvoltarea zootehniei în secto
rul socialist al agriculturii și in gos
podăriile populației prin :

— îmbunătățirea reproducției șl 
ameliorarea raselor, realizarea indi

cilor de natalitate planificați și re
ducerea la minimum a pierderilor ;

— sporirea producțiilor medii ani
maliere și respectarea strictă a greu
tății de livrare a animalelor prevă
zute în plan ;

— sporirea randamentelor la hec
tar, atit la plantele de nutreț culti
vate, cit și la pajiștile naturale și pă
durile pășunabile, prin, extinderea lu
crărilor ameliorative pe astfel de su
prafețe. folosirea' in mai mare măsu
ră a furajelor grosiere și a produse
lor secundare și îmbunătățirea valorii 
lor nutritive ;

— modernizarea. în continuare, 
prin adoptarea de soluții ieftine, a 
complexelor si fermelor zootehnice 
pentru asigurarea condițiilor de adă
posti re și a necesarului de apă pen
tru animale :

g) perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii în toate unitățile 
agricole, aplicarea fermă a acordu
lui, global. îmbunătățirea continuă a 
normelor de muncă, stabilirea con
sumului de manoperă pe fiecare lu
crare, creșterea răspunderii în mun
că in vederea respectării riguroase a 
tehnologiilor de producție, execută
rii. la timp și la un nivel calitativ 
superior a tuturor lucrărilor agricole, 
întărirea ordinii și disciplinei ;

h) sporirea eficienței activității 
economice in toate unitățile agricole 
de ștat. și cooperatiste ;

i) instrflireă periodică a specialiști
lor, mecanizatorilor șp celorlalți lu
crători din agricultură, in -vederea 
însușirii temeinice a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi, specii și ca
tegorii de animale, generalizarea ex
perienței unităților distinse cu înal
tul titlu de Erou al Noii Revoluții 
Agrare.

Art. 3. — Ministerul Agriculturii, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere 
a Mărfurilor, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, direcțiile 
județene pentru agricultură și comi
siile producătorilor agricoli vor spri
jini gospodăriile individuale cu se
mințe. material săditor. reproducă
tori de valoare, furaje, asistență si 
îndrumare tehnică, in vederea obți
nerii unor producții agricole vegetale 
și animale cit mai mari. în confor
mitate cu Programul unic aprobat.

Art. 4 — Ministerul Industriei Ali
mentare și al Achiziționării Produ
selor Agricole. Ministerul Agricul
turii, Uniunea Națională a Coopera

tivelor Agricole de Producție. Uni
unea Centrală a Cooperativelor de 
Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene vor lua 
măsuri pentru realizarea la nivelul 
planului stabilit' pe fiecare județ, a 
fondului de stat de produse agricole, 
în vederea constituirii fondului de 
stat centralizat și al fondului de con
sum județean.

Art. 5. — Ministerul Industriei Ali
mentare și al Achiziționării Produ
selor Agricole, Ministerul Agricul
turii, Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Producție, Achiziții și Des
facere a Mărfurilor, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București 
vor lua măsuri pentru folosirea com
pletă și valorificarea superioară a 
materiilor prime agricole in industria 
alimentară și utilizarea integrală a 
capacităților de producție existente. 
Se vor diversifica în mai mare mă
sură produsele alimentare corespun
zător cerințelor unei alimentații ra
ționale.

Art. 6. — Investițiile pentru agri
cultură, industrie alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor vor fi 
destinate. în principal, pentru termi
narea obiectivelor începute în anii 
anteriori și pentru realizarea obiecti
velor prevăzute pentru anul 1987 in 
programele de .perfecționare a orga
nizării și de modernizare a procese
lor de producție, precum și în cele
lalte programe aprobate pentru aces
te sectoare de activitate.

în scopul realizării investițiilor 
planificate, vor fi luate măsuri pen
tru :

a) asigurarea studiilor și docu
mentațiilor tehnlco-economice pentru 
obiectivele noi ; .

b) realizarea lucrărilor de Investiții 
pe bază de tehnologii și proiecte ti
pizate, reducerea continuă a consu
murilor de metal, ciment și alte ma
teriale energo-intensive. folosirea pe 
Scară largă a materialelor locale și 
utilizarea celor recuperabile ;

c) punerea in funcțiune la terme
nele planificate a obiectivelor de in
vestiții din agricultură, industria ali
mentară. silvicultură și gospodărirea 
apelor prin desfășurarea ritmică și 
susținută a activității pe șantiere, 
asigurarea livrării utilajelor în con
cordanță cu termenele de execuție 
planificate, respectarea perioadelor 
de probe mecanice șl tehnologice, 
pregătirea din timp a forței de mun

că necesare exploatării în bune con
diții a noilor capacități.

Art. 7. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca sub coordonarea Con
siliului Național al Științei și Invă- 
țămintului, Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Industriei Alimentare și al 
Achiziționării Produselor Agricole, 
centralele și întreprinderile, institu
tele centrale și Academia de Științe 
Agricole și Silvice, unitățile de cer
cetare științifică și inginerie tehnolo
gică și de proiectare, în colaborare 
cu .Comitetul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
să asigure creșterea aportului cerce
tării științifice prin :

a) elaborarea de noi tehnologii 
pentru refacerea și creșterea capaci
tății de producție a solurilor erodate 
și a celor nisipoase și sărăturate, 
perfecționarea metodelor de fertili
zare și pregătire a terenurilor, orga
nizarea de asolamente cu parcele op
time și rotații îmbunătățite a cultu
rilor ;

b) crearea de noi soiuri și hibrizi 
de semințe și material săditor cu ca
racteristici superioare, cu potențial 
productiv ridicat, rezistente la tem
peraturi scăzute, Ia secetă și la alte 
condiții nefavorabile de mediu, la 
boli și dăunători ;

c) realizarea de metode și tehnici 
de combatere integrată a bolilor și 
dăunătorilor, in scopul reducerii con
sumurilor de substanțe chimice și a 
efectelor poluante asupra produselor 
agricole :

d) ameliorarea genetică a anima
lelor pentru creșterea potențialului 
productiv ai acestora, elaborarea de 
noi tehnologii, urmărindu-se valori
ficarea superioară a bazei furajere, 
inclusiv utilizarea de noi resurse, re
ducerea consumului specific de fura
je, sporirea accentuată a producției 
pe pășuni și finețe naturale, stabili
rea de metode eficiente de profilaxie, 
diagnostic și tratament al bolilor ;

e) introducerea în circuitul econo
mic a unor noi resurse de materii 
prime cu caracter neconvențional 
prin valorificarea integrală a materi
ilor prime agricole, realizarea de 
produse și preparate cu conținut nu
tritiv ridicat care să asigure o ali
mentație rațională, corespunzătoare 
normelor fundamentate științific ;

f) perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație în industria zahărului, căr

nii și tutunului. în vederea reducerii 
consumurilor energetice, proteiniza- 
rea și vitaminizarea alimentelor, 
precum și reducerea conținutului 
de substanțe chimice și elemente 
nocive de natură chimică și mi
crobi ene ;

g) creșterea randamentelor de
extracție a zahărului din sfeclă, a 
uleiului din floarea-soarelui și soia, 
precum și la prelucrarea altor ma
terii prime agricole ; t

h) asigurarea transferului mai ra
pid ai rezultatelor cercetării științi
fice în producție, pentru obținerea 
unor producții superioare atit can
titativ cit și calitativ.

Art. 8 — Pentru asigurarea înde
plinirii obiectivelor și sarcinilor 
prevăzute în Programul național 
pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier. Ministerul Silvi
culturii va lua măsuri pentru :

a) apărarea, conservarea și dezvol
tarea fondului forestier, respectarea 
riguroasă a cotelor de tăiere apro
bate ;

b) sporirea potențialului produc
tiv al pădurilor, gospodărirea judi
cioasă a resurselor de masă lem
noasă și combaterea risipirii aces
teia ;

c) regenerarea pădurilor și îmbu
nătățirea celor slab productive, re- 
împădurirea, păstrarea în patrimo
niul silvic a speciilor autohtone 
valoroase ;

d) ameliorarea funcțiilor de pro
tecție a pădurilor ;

e) intensificarea acțiunilor de re
coltare și valorificare superioară 
a fructelor de pădure, a celorlalte 
resurse naturale și produse accesorii 
ala pădurii, dezvoltarea vinatului și 
pescuitului în apele de munte.

Art. 9. — In domeniul gospodăririi 
apelor, se va urmări :

a) amenajarea, potrivit programu
lui aprobat, a rețelei hidrografice 
pentru asigurarea satisfacerii nevoi
lor de apă potabilă, industrială, pen
tru irigații, producerea energiei elec
trice și altele ;

b) creșterea gradului de recirculare 
a apelor industriale și reducerea la 
minimum a pierderilor, epurarea și 
recuperarea substanțelor utile din 
apele uzate, folosirea nămolurilor re
ziduale ;

c) gospodărirea și păstrarea calită
ții apelor prin combaterea tuturor 
surselor de poluare.

Art. 10. — în vederea creșterii efi

cienței lactivității de comerț exterior, 
se va acționa pentru realizarea fon
dului de marfă prevăzut la export 
prin specializarea de capacități și 
întreprinderi care să asigure în ex
clusivitate sau în cea mai mare parte 
mărfuri în structura sortimentală și 
de calitatea solicitată de beneficiarii 
externi, precum și sporirea continuă 
a aportului valutar al produselor ; 
folosirea cu maximum de eficiență a 
fondurilor valutare alocate la import, 
acționindu-se pentru utilizarea cu 
prioritate a materiilor prime, ma
terialelor, combustibililor, mașinilor 
și utilajelor din resurse interne, 
precum și pentru reducerea cheltuie
lilor valutare privind transportul 
mărfurilor ; realizarea și extinderea 
acțiunilor de cooperare economică 
cu alte țări.

Art. 11. — In anul 1987 se va pun* 
un accent deosebit pe sporirea efi
cienței economice în toate sectoarele 
din agricultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor, 
pe creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și reducerea costu
rilor de producție, pe aplicarea fermă 
a prevederilor programelor privind 
perfecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție, a.nor- 
mativelor economico-financiare și 
baremelor de cheltuieli pe produs, 
pe utilizarea cu maximum de ran
dament a tuturor resurselor.

Art. 12. — Indicatorii Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei a- 
limentare, silviculturii și gospodări
rii apelor al Republicii Socialiste 
România pe anul 1987, precum și mă
surile pentru realizarea programe
lor de perfecționare, organizare și 
modernizarea proceselor de produc
ție se vor preciza pe titularii de plan 
prin decret al Consiliului da Stat.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri, 
Ministerul Agriculturii, Ministerul 
Industriei Alimentare și al Achizi
ționării Produselor Agricole, Minis
terul Silviculturii. Consiliul Națio
nal al Apelor, departamentele, di
recțiile generale economice, cen
tralele și întreprinderile, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București 
răspund de îndeplinirea integrală a 
prevederilor planului de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor al 
Republicii Socialiste România pe anul 
1987.
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IEGEA Bugetului de slat al Reputdicii Socialiste România pe anul 108/
Marca Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Bugetul de stat al Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1987 cuprinde veniturile centralizate 
ala statului și repartizarea acestora 
in concordanță cu obiectivele Planu
lui național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste 
România și ale Planului de dezvol
tare a agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi ape
lor. adoptate de Marea Adunare Na
țională, pentru finanțarea dezvoltării 
economiei naționale, acțiunilor so- 
■cial-culturale. apărării țării și altor 
nevoi ale societății, în condiții de 
eficiență sporită și de asigurare a 
echilibrului financiar și monetar.

Bugetul de stat al Republicii So
cialiste România se stabilește la ve
nituri în sumă de 379 283,1 milioane 
lei și la cheltuieli in sumă de 
379 283,1 milioane lei.

In volumul total al cheltuielilor 
bugetului de stat se cuprind fonduri' 
de rezervă la dispoziția Consiliului 
de Stat în sunîă de 64 277,3 milioane 
lei.

Ari. 2. — Bugetele locale se stabi
lesc, la venituri in sumă de 24 862,6 
milioane lei, iar la cheltuieli în sumă 
de 15 965,2 milioane lei, cu un exce
dent de 8 897.4 milioane lei și se cu
prind în Bugetul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Art. 3. —• Veniturile inscrise tn 
bugetul de stat din vărsămintele din 
beneficiile unităților economice de 
stat, prelevarea pentru societate, 
impozitul pe circulația mărfurilor și 
taxa pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat se stabilesc in 
sumă de 252 452,2 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile prevăzute în 
bugetul de stat din impozitul pe 
fondul total de retribuire se stabi
lesc în sumă de 48 400.0 milioane 
lei. din impozitul pe veniturile uni
tăților cooperatiste și obștești in 
sumă de 2 270,0 milioane lei, cele din 
impozitul agricol de la cooperativele 
agricole de producție în sumă de 
1 645.0 milioane lei, iar veniturile 
din impozite și taxe de la populație 
in sumă de 5 083,7 milioane lei.

Art. 5. — Veniturile bugetului asi
gurărilor sociale de stat pe anul 
1987 se stabilesc in sumă de 43 710,0 
milioane lei.

Art. 6. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea economiei naționale se 
rcoperă din fondurile proprii ale 
înităților economice, alocații de la 
nugetul de stat și credite bancare, 
potrivit legii. Cheltuielile cu această 

cu 
de 
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destinație de la bugetul de stat, pe 
anul 1987, se stabilesc in sumă de 
197 525,0 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile pentru cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic se acoperă din fondurile pro
prii ce se constituie, potrivit legii, la 
unitățile economice și din alocațiile 
de la bugetul de stat. Cheltuielile 
această destinație de la bugetul 
stat, pe anul 1987, se stabilesc 
sumă de 2100,0 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile pentru ac
țiuni social-culturale ce se finan
țează. potrivit legii, de la bugetul 
de stat se stabilesc în sumă de 
98 514,4 milioane lei.

Art. 9. — Cheltuielile pentru func
ționarea organelor puterii și admi
nistrației de stat și pentru organele 
judecătorești și ale procuraturii de 
ja buget se stabilesc in sumă de 
3 848,8 milioane lei.

în cadrul acestor cheltuieli, pentru 
Marea Adunare Națională se stabi
lește suma de 3,0 milioane lei.

Art. 10. — Cheltuielile pentru apă
rarea țării se stabilesc în sumă de 
11 597,3 milioane lei.

Art. 11. — Din excedentele buge
telor proprii pe anul 1987 în sumă 
totală de 8 897,4 milioane lei, comi
tetele și birourile executive ale con
siliilor populare varsă la bugetul re
publican contribuția pentru consti
tuirea fondului de dezvoltare gene
rală a întregii societăți in sumă de 
8 706,4 milioane lei.

Art. 12. — Sumele prevăzute în 
bugetul de stat Ia venituri repre
zintă sarcini minime de realizat, iar 
prevederile la cheltuieli limite ma
xime care nu pot fi depășite.

Art. 13. — Execuția bugetului de 
stat se realizează sub îndrumarea 
și controlul Consiliului de Miniștri.

Consiliul de Miniștri va examina, 
periodic, execuția bugetului de stat, 
a planului financiar centralizat și a 
celorlalte planuri financiare și va 
stabili măsurile necesarei pentru 
realizarea integrală a veniturilor în
scrise in bugetul de stat și în ce
lelalte 
tuarea 
nivelul de realizare a sarcinilor de 
plan, cu respectarea legii și în con
diții de eficientă sporită, aplicarea 
unui regim sever de economii. întă
rirea controlului financiar-bancar și, 
în special, a celui preventiv, în toate 
sectoarele de activitate și 
rea echilibrului financiar, 
și valutar.

Art. 14. — Ministerele, 
organe centrale și locale, 

planuri financiare, efec- 
cheltuielilor in funcție de

menține- 
monetar
celelalte 
organele

centrale de sinteză și băncile vor ac
ționa pentru îndeplinirea integrală a 
indicatorilor economici și financiari 
prevăzuți în bugetele de venituri și 
cheltuieli ale unităților și in buge
tul de stat și vor lua măsuri pentru 
aplicarea fermă de către toate uni
tățile a principiilor mecanismului 
economico-financiar, întărirea auto- 
conducerii muncitorești, autofinan
țării și- autogestiunii economico- 
financiare, in vederea creșterii acu
mulărilor bănești, rentabilității și 
eficienței.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și cele
lalte organe centrale și locale, cen
tralele și Întreprinderile. împreună 
cu Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale și băncile să acționeze 
pentru :

a) perfecționarea activității tuturor 
unităților corespunzător princi
piilor mecanismului economico-fi
nanciar, utilizarea cu maximă efi
ciență și in conformitate cu norme
le aprobate a resurselor materiale, 
de muncă și financiare. creșterea 
rentabilității tuturor unităților, a 
tuturor produselor și activităților, 
astfel ca pentru fiecare leu investit 
sau cheltuit să se obțină maximum 
de eficiență ;

b) realizarea ritmică și integrală a 
planului producției fizice, la un ni
vel tehnic și calitativ ridicat, a pro
ducției nete, a producției marfă 
vindută și încasată, îndeplinirea 
fermă a planului de export, valori
ficarea superioară a materiilor pri
me și materialelor, dezvoltarea in
tensivă a tuturor ramurilor econo
miei naționale ;

c) înfăptuirea prevederilor din pro
gramele speciale întocmite de fiecare 
unitate cu privire la reducerea sub
stanțială a costurilor de producție,, 
îndeosebi a celor materiale, prin res
pectarea strictă a normativelor eco
nomico-financiare privind costurile 
unitare pe produs, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii, 
corespunzător măsurilor stabilite în 
cadrul acțiunii privind perfecționa
rea organizării și modernizarea pro
ceselor de producție.

în acest scop, se va acționa pentru 
întărirea controlului propriu al uni
tăților socialiste și, în primul rind, a 
controlului preventiv asupra înca
drării consumurilor materiale, ener

getice și de muncă în nivelurile 
aprobate ;
d) întărirea ordinii, disciplinei și 

controlului în domeniul stabilirii și 
aplicării prețurilor și tarifelor, inter- 
zicindu-se majorarea preturilor la 
produse noi sau modernizate față 
de prețurile produselor similare sau 
pe care le înlocuiesc ;

e) îndeplinirea de către fiecare 
unitate economică a acumulărilor 
bănești planificate, a obligațiilor 
față de buget, prin efectuarea văr- 
sămintelor din beneficii, prelevarea 
pentru societate, impozitul pe circu
lația mărfurilor, precum și a celor
lalte vărsâmlnte prevăzute de lege, 
constituirea șl utilizarea, potrivit 
legii, a fondurilor proprii ;

f) utilizarea cu eficiență sporită a 
fondurilor bănești puse la dispoziția 
unităților, asigurarea aprovizionări
lor cu materii prime și materiale in 
strictă concordanță cu realizarea pro
ducției pentru care este asigurată 
desfacerea pe bază de contracte la 
intern și export, lichidarea pe baza 
graficelor a stocurilor peste plan șl 
asigurarea permanentă a echilibru
lui între încasări și plăți ;

g) întărirea controlului asupra tu
turor documentelor de decontare 
pentru livrări de mărfuri, executări 
de lucrări și prestări de servicii, 
urmărind urgentarea încasării lor, 
lichidarea refuzurilor nejustificate, 
efectuarea plăților in condițiile legii, 
imediat după recepție, astfel îneît 
să se asigure accelerarea decontări
lor și menținerea capacității de 
plată ;

h) folosirea cu eficiență maximă a 
fondurilor proprii și a celor alocate 
de Ia buget pentru cheltuielile so- 
cial-culturale, de administrație si 
din alte domenii de activitate, di
mensionarea la strictul necesar a 
cheltuielilor de întreținere, funcțio
nare, reparații la clădiri și instala
ții. folosirea eficientă a bazei mate
riale, creșterea veniturilor proprii și 
sporirea gradului de autofinanțare a 
instituțiilor social-culturale și din 
alte domenii de activitate.

Art. 16. — In vederea creșteri! 
eficienței economice a fondurilor 
destinate finanțării investițiilor, li
chidării și prevenirii imobilizărilor 
de fonduri. Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, centralele 
și întreprinderile, împreună cu Co
mitetul de Stat al Planificării. Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Ministerul Finan
țelor, băncile și Consiliul de Coor

donare a Activității de Investiții, să 
acționeze pentru fundamentarea te
meinică a documentațiilor tehnico- 
economice a obiectivelor de investi
ții. reducerea, în continuare, a cos
tului investițiilor, utilizarea la noile 
obiective a celor mai avansate echi
pamente, tehnologii și soluții con
structive, respectarea termenelor 
planificate de incepere și executare 
a lucrărilor, realizarea integrală a 
parametrilor proiectați, întărirea or
dinii și disciplinei în gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești pe 
șantiere.

Totodată, se va acționa pentru mai 
buna organizare și executare la timp 
a reparațiilor capitale, modernizări
lor, reviziilor generale ale fonduri
lor fixe.

Art. 17. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor, 
băncile, ministerele, centralele și în
treprinderile producătoare de mărfuri 
pentru export, precum și întreprin
derile de comerț exterior vor lua 
măsuri pentru realizarea cu priori
tate a planului de export, creșterea 
continuă și diversificarea exportului, 
obținerea unor prețuri externe co
respunzătoare în vederea realizării 
unei eficiente valutare sporite.

Totodată, vor acționa pentru redu
cerea sau Înlocuirea unor importuri, 
respectarea riguroasă a echilibrului 
prevăzut al balanței comerciale și 
de plăți externe, încasarea de la 
partenerii externi Ia termenele și în 
condițiile convenite a tuturor drep
turilor în valută.

Art. 18. — Ministerele și celelalte • 
organe centrale șl locale, consiliile 
oamenilor muncii din centrale și 
întreprinderi, în colaborare cil or
ganele financiar-bancare, de plani
ficare, aprovizionare și de pre
țuri vor acționa pentru realizarea 
integrală de către fiecare unitate a 
veniturilor planificate, încadrarea 
în cheltuielile de producție plani
ficate. constituirea la nivelul apro
bat și utilizarea, în condițiile le
gii, a fondurilor proprii, asigurarea 
capacității de plată a tuturor uni
tăților economice, accelerarea vite
zei de rotație a mijloacelor circu
lante, apelarea în cit mai mică mă
sură la creditul bancar, întărirea 
controlului financiar preventiv asu
pra utilizării mijloacelor materiale 
și bănești.

Art. 19. — Birourile executive ate 
consiliilor oamenilor muncii, cadrele 
de conducere din unitățile socialis
te răspund de organizarea și asi

gurarea condițiilor în vederea rea
lizării sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, obținerea unei eficiențe 
maxime în utilizarea fondurilor, 
gospodărirea rațională a patrimo
niului, apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste.

De asemenea, vor lua măsuri 
pentru intensificarea controlului 
financiar in unități, asigurind uti
lizarea fondurilor materiale și bă
nești în concordanță cu sarcinile de 
plan, realizarea normativelor eco
nomico-financiare, încadrarea în 
cheltuielile și fondurile prevăzute 
în bugetul de venituri și cheltuieli 
și în pianul de finanțare a activității 
economico-sociale, pe baza autocon- 
ducerii și autogestiunii, realizarea 
Ia nivelurile planificate a rentabi
lității și beneficiului.

Art. 20. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
ai municipiului București vor lua 
măsuri pentru realizarea în bune 
condiții a bugetelor de venituri și 
cheltuieli proprii și a bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale unităților 
administrativ-teritoriale ierarhic in
ferioare, precum și a excedentelor 
bugetare planificate.

Totodată, comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare 
răspund de realizarea veniturilor 
prevăzute în bugetul de stat de că
tre toate unitățile socialiste, indife
rent de subordonarea acestora.”

Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare vor lua mă
suri pentru creșterea veniturilor pro
prii ale bugetelor locale, precum și 
pentru folosirea rațională a mijloa
celor materiale și bănești de care 
dispun, în condiții de maximă efi
ciență economică și socială, cu res
pectarea disciplinei financiare, a le
gilor țării și eliminarea oricăror 
forme de risipă, în vederea sporirii 
gradului de autofinanțare a unită
ților administrativ-teritoriale.

Art. 21. — Ministerul Finanțelor 
Împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării, băncile, ministerele, ce
lelalte organe centrale și locale vor 
analiza, lunar, execuția bugetului de 
stat, a planului financiar centralizat 
și a celorlalte planuri financiare și 
vor acționa pentru realizarea inte
grală a veniturilor, precum și pentru 
efectuarea cheltuielilor în raport cu 
nivelul de îndeplinire a sarcinilor de 
plan, in condiții de eficiență sporită, 
întărirea controlului financiar-ban
car în toate domeniile de activitate 
și menținerea echilibrului financiar, 
monetar și valutar.

Totodată, în organele de condu
cere colectivă ale ministerelor, cen

tralelor, întreprinderilor șl institu
țiilor, cu sprijinul organelor finan
ciar-bancare, se va analiza, lunar, 
execuția bugetului de venituri și 
cheltuieli al fiecărei unități și se 
vor stabili măsuri în vederea asi
gurării realizării sarcinilor de veni
turi și de reducere continuă a chel
tuielilor, creșterii beneficiilor, ren
tabilității și eficienței economice, în
deplinirii integrale a obligațiilor 
față de bugetul de stat, asigurării 
permanente a capacității de plată a 
tuturor unităților economice.

Art. 22. — Consiliul Financiar-
Bancar, Ministerul Finanțelor, băn
cile, împreună cu ministerele, cele
lalte organe centrale și locale, vor 
asigura aplicarea cu fermitate în 
economie a mecanismului economi
co-financiar, înfăptuirea autoges
tiunii economico-financiare a uni
tăților socialiste, soluționarea ope
rativă a problemelor financiare care 
apar, respectarea strictă a normelor 
și normativelor economico-financia
re aprobate.

Art. 23. — Curtea Superioară de 
Control Financiar, Consiliul Finan- 
ciar-Bancar, Ministerul Finanțelor și 
băncile vor acționa, împreună cu 
ministerele și celelalte organe cen
trale și locale, pentru exercitarea 
în economie a unui control finan
ciar exigent și în special a celui 
preventiv, ținerea corectă și la zi a 
evidenței, gospodărirea judicioasă și 
eficientă a mijloacelor materiale și 
bănești, promovarea fermă în toate 
domeniile de activitate a unui re
gim sever de economii și întărirea 
răspunderii Întregului personal mun
citor în dezvoltarea patrimoniului 
unităților socialiste, în efectuarea 
cheltuielilor indiferent de fondurile 
din care se acoperă, instaurarea 
unei ordini și discipline de plan și 
financiare ferme, respectarea legi
lor statului, apărarea integrității 
proprietății socialiste.

Art. 24. — Indicatorii prevăzuți In 
bugetul de stat și In planul finan
ciar centralizat pe anul 1987, pre
cum și măsurile pentru realizarea 
prevederilor din normativele econo- 
rnico-financiare se vor preciza pe 
ministere, celelalte organe centrale 
și locale prin decret al Consiliului 
de Stat.

Art. 25. — Se adoptă contul ge
neral de încheiere a exercițiului 
bugetar pe anul 1985 la venituri in 
sumă de 300 125 657 212 lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 281 985 227 534 
lei, cu un excedent în sumă de 
18 140 429 678 lei, din care Ia bugetul 
republican 15 646 655 330 lei, iar la 
bugetele locale 2 493 774 348 tei.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunere la Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 1986-30 septembrie 1987 

prezentată de tovarășa ANETA SPORNIC, 
viceprim-ministru al guvernului

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu,

Secretar general al Partidului Co
munist Român,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, »

Stimate tovarășe deputate $1 
stimați tovarăși deputați.

Vă rog să-mi permiteți ca din îm
puternicirea guvernului să prezint 
Marii Adunări Naționale, spre dez
batere și aprobare. Programul pri
vind autooonduoerea și autoaprovi- 
zionarea pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 
1986 — 30 septembrie 1987.

Programul a fost elaborat în de
plină concordantă cu hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român și materializează 
preocuparea constantă a partidului 
și statului nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele 

Republicii, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al poporului. în strinsă și 
nemijlocită legătură cu dezvoltarea 
generală a economiei, cu creșterea și 
modernizarea producției bunurilor de 
consum.

în prevederile programului se con
cretizează concepția origiihalâ & cdri- 
duoerii partidului nostru, a secreta
rului său general, de împletire a in
tereselor oamenilor muncii în cali
tatea lor de proprietari, producători 
și beneficiari, precum și de înfăptui
re mai fermă a autoconducerii și au- 
toaprovizionării la toate nivelurile.

îmi fac o datorie de conștiință să 
subliniez contribuția hotăritoare în 
elaborarea și fundamentarea acestui 
program, ca de altfel în toa
te domeniile de activitate, a iu
bitului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii, marele erou al națiunii române, 
omul care cu pasiune revoluționară 
și totală dăruire își dedică întreaga 
activitate fericirii poporului, progre
sului neîntrerupt al patriei, afirmă
rii ei libere, independente și suverane 
intre toate națiunile lumii, asigură
rii păcii si înțelegerii intre popoare.

Exprim, totodată, oele mal alese 
sentimente de prețuire tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit militant revolu
ționar și om de știință de înalt pres
tigiu internațional, care prin acti
vitatea multilaterală pe care o desfă
șoară aduoe o contribuție deosebită 
la modernizarea economiei naționa
le, la sporirea aportului științei și 
tehnicii la progresul general al pa
triei și creșterea bunăstării po
porului.

Stimați tovarăși deputați,
Programul de aprovizionare pe 

care îl prezint astăzi a fost dezbătut 
și aprobat de recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, care 
a apreciat că asigură înfăptuirea o- 
biectivelor actualului cincinal și ridi
carea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului în strinsă 
legătură cu creșterea intensivă, în 
ritm susținut, a industriei, agricul
turii, a întregii economii naționale. 
Prevederile din program sint core
late cu resursele din balanțele prin
cipalelor produse agricole, cu cerin
țele Programului de alimentație 

științifică, diferențiate în funcție de 
structura populației, de eforturile 
depuse în producție și de specificul 
local, ținînd seama, totodată, de gos
podărirea judicioasă si valorificarea 
superioară a produselor agroalimen
tare destinate fondului pieței.

Față de realizările din perioada 
anterioară, au fost prevăzute creșteri 
importante la carne și produse din 
carne, pește și produse din pește, 
lapte și produse lactate, ouă, cartofi, 
legume și fructe.

Cantitățile de grîu pentru pîine și 
făină, precum și cele de porumb 
pentru mălai, prevăzute pentru des
facere prin comerțul socialist, asigu
ră aprovizionarea corespunzătoare a 
populației.

Pe baza Indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, sint stabi
lite măsuri pentru dezvoltarea pro
ducției de preparate culinare reali
zate atît in industrie, cit și în uni
tăți de alimentație publică și can
tine, asigurindu-se diversificarea sor
timentelor de mîncăruri gătite, de 
semipreparate, preparate de pescă
rie, patiserie, simigerie și alte pro
duse, valorificînd intr-o proporție 
mai mare legumele și fructele care 
să permită alcătuirea unor meniuri 
variate, inclusiv dietetice, ușurarea 
muncii în gospodărie și o mai bună 
aprovizionare a populației.

Pornind de la prevederile legale, 
potrivit cărora consiliile populare, 
ca organe ale autoconducerii terito
riale, poartă întreaga răspundere 
pentru îndeplinirea integrală a obli
gațiilor ce le revin Ia livrările de 
carne, lapte, legume și fructe 
pentru constituirea fondului de stat 
și asigurarea bunei aprovizionări a 
populației, în program se prevede 
obligația pentru fiecare județ de 
a-și asigura din producția proprie, 
pe baza principiilor autoaprovizio- 
nării, produsele agroalimentare de 
care are nevoie.

Sint prevăzute măsuri de creștere 
a aportului gospodăriilor-anexă in 
aprovizionarea cu carne Și legume a 
unităților de alimentație publică și 

consumurilor colective, prin spori
rea efectivelor de animale, a tere
nurilor cultivate, asigurînd valorifi
carea mai bună a resurselor locale.

Pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii municipiului București și a unor 
centre muncitorești. Ministerul In
dustriei Alimentare și al Achizițio
nării Produselor Agricole are sar
cina de a urmări ca unitățile care au 
obligații de livrare pentru aceste lo
calități să realizeze integral canti
tățile planificate de produse agro
alimentare.

Stimați tovarăși deputați.
Creșteri importante sint prevăzute 

în program la desfacerile de măr
furi textile-încălțăminte prin dez
voltarea mai accentuată a producției 
de confecții și tricotaje, îndeosebi la 
sortimentele pentru nou născuți, copii 
și tineret, urmărindu-se valorificarea 
superioară a materiilor prime din 
producția internă și a materialelor 
recuperabile, asigurarea mărfurilor 
specifice fiecărui sezon.

La bunurile de folosință îndelun
gată, articole de uz casnic și gos
podăresc și alte mărfuri industriale, 
programul asigură aprovizionarea 
populației cu o gamă sortimentală 
îmbunătățită, cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioare, cu efec
te directe asupra sporirii gradului 
de dotare, ridicării nivelului de con
fort și ușurării muncii în gospodărie.

Sint prevăzute, de asemenea, can
tități corespunzătoare de combusti
bili solizi, asigurindu-se majorarea 
în continuare a ponderii cărbunilor 
în aprovizionarea populației.

Realizarea prevederilor cuprinse in 
program — așa cum a subliniat în 
repetate ■ rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — impune mă
suri ferme pentru realizarea Inte
grală a producției fizice din partea 
ministerelor, organelor centrale și 
locale, a tuturor factorilor care parti
cipă la buna aprovizionare cu măr
furi a populației.

Sarcini importante revin Ministe
rului Agriculturii și Ministerului 

Industriei Alimentare și al Achizi
ționării Produselor Agricole, care, 
împreună cu consiliile populare, 
pe baza programelor de autocon- 
ducere și autoaprovizionare în pro
fil teritorial, vor lua măsuri pentru 
sporirea pe toate căile a producției 
agricole, vegetale și animale, înde
plinirea integrală și ritmică a intră
rilor la fondul de stat Ia nivelul pla
nului stabilit, pe fiecare județ, în 
vederea constituirii fondului centra
lizat și acoperirii nevoilor proprii 
de consum.

Pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației pînă la noua recol
tă, potrivit sarcinilor din program, 
s-au luat măsuri de însdlozare. ast
fel incit pînă în prezent acestea au 
fost îndeplinite integral la cartofi, 
ceapă, fasole boabe și fructe, iar la 
rădăcinoase se află în curs de în
cheiere.

Realizarea unei aprovizionări rit
mice. eșalonată corespunzător pe 
trimestre și luni, impune atît din 
partea ministerelor producătoare, cit 
și a Ministerului Comerțului Inte
rior și consiliilor populare, urmări
rea sistematică a realizării livrări
lor de mărfuri la fondul pieței, in 
structura sortimentală și pe clase de 
calitate stabilite în contracte.

Ministerul Comerțului Interior, 
împreună cu celelalte organe cen
trale cu activitate de comerț vor 
asigura repartizarea judicioasă pe 
județe a fondului de' mărfuri pre
văzut in program în raport cu 
ș truc tura populației, iar comitetele 
executive ale consiliilor populare 
trebuie să acționeze mai ferm pen
tru buna gospodărire a fondului de 
mărfuri repartizat județului, asigu
rînd aprovizionarea tuturor localită
ților, acordînd atenția corespunză
toare centrelor muncitorești, bazi
nelor miniere, petroliere, forestiere 
și marilor șantiere. De asemenea. 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacerea 
Mărfurilor va asigura aprovizionarea 
cu produse industriale a populației 

din mediul rural, concomitent cu 
realizarea în condiții cit mai bune a 
schimbului cu produse agroalimenta
re.

O atenție sporită trebuie să acor
de întreprinderile comerciale respec
tării regulilor de comerț, a normelor 
de etică și echitate socialistă de că
tre toți lucrătorii în relațiile cu 
populația. întărindu-se continuu or
dinea si disciplina în fiecare unitate.

In vederea asigurării îndeplinirii 
prevederilor prezentului program. 
Consiliul pentru Coordonarea Pro
ducției Bunurilor de Larg Consum, 
Aprovizionării și Prestărilor de Ser
vicii pentru Populație va analiza lu
nar modul în care ministerele și 
consiliile populare asigură produ
cerea și livrarea la fondul pieței a 
produselor agroalimentare și in
dustriale. în cantitățile și structura 
prevăzute, precum și organizarea 
desfacerii, buna servire a populației, 
raportind guvernului asupra măsuri
lor operative luate.

Guvernul va urmări sistematic 
modul în care ministerele și consi
liile populare acționează pentru 
realizarea integrală a prevederilor 
din prezentul program.

în încheiere, adresez cele mal 
calde și respectuoase mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, președin
tele Republicii, pentru grija deose
bită. perseverența și fermitatea cu 
care urmărește modul de realizarea 
aprovizionării populației. Totodată, 
asigur Marea Adunare Națională, pe 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
revizui cu exigență stilul și metode
le de muncă, pentru a acționa cu 
competentă și eficiență sporită, in 
vederea îndeplinirii cu răspundere 
comunistă a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, din alte 
documente de partid și de stat, pre
cum și din prezentul program.

Propun, stimați tovarăși deputați. 
să aprobați programul prezentat

—------------ DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

IOAN PETRE
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Proiectele planului național 

unic și bugetului de stat pe anul 
1987, supuse dezbaterii și apro
bării Marii Adunări Naționale, 
elaborate sub îndrumarea și cu 
participarea nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
reliefează încă o dată preocu
parea statornică a partidului 
nostru pentru continuarea pro
cesului de dezvoltare intensivă 
a economiei naționale, concepția 
originală, profund științifică, 
realist fundamentată de dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la modernizarea în
tregii activități economico-so- 
ciale, în condițiile noii etape a 
revoluției tehnico-științifioe pe 
care o parcurgem.

Omagiem cu deosebit respect, 
ți cu acest prilej, remarcabila 
contribuție a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consi
liului Național al Științei și 
învățămintului, la înfăptuirea 
programelor de cercetare știin
țifică și de înaintare a patriei 
pe calea progresului, pe baza 
promovării largi a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice.

In anul 1987 volumul total de 
Investiții în economia națională 
va fi de 285 miliarde lei, fon
duri destinate în principal rea
lizării obiectivelor productive și 
modernizării proceselor de pro
ducție. creșterii eficientei fon
durilor fixe, îmbunătățirii nive
lului tehnic și calitativ al pro
ducției și sporirii competitivi
tății produselor pe piețele ex
terne.

Nivelurile și ritmurile de creș
tere a principalilor indicatori ai 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României in anul 1987 cores
pund plenar hotărîrilor adopta
te de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

In acest an s-au obținut o se
rie de rezultate bune în activi
tatea de investiții-constructii, 
au fost puse în funcțiune 309 
capacități prioritare, producă

toare de energie, materii prime 
și combustibili, in metalurgie, in 
petrochimie, în chimie. în alte 
ramuri ale economiei naționale.

Pentru folosirea rațională și 
eficientă a resurselor materiale 
destinate realizării investițiilor, 
în conformitate cu indicația 
dată de dumneavoastră, tova
rășe secretar general, s-a elabo
rat și aprobat programul de 
normare a consumurilor de ma
teriale, combustibili și energie 
pentru obiectivele noi de in
vestiții care se realizează în 
cincinalul 1986—1990.

Evidențiind rezultatele obți
nute in 1986 în domeniul inves
tițiilor, vorbitorul a arătat că, 
în această activitate, s-au ma
nifestat o serie de lipsuri în 
punerea în funcțiune, la ter
men, a unor capacități de pro
ducție.

Pe bună dreptate, la re
centele plenare, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a criticat 
stările de lucruri necorespunză
toare din domeniul investițiilor, 
care au condus la supraevaluări 
și risipă de mijloace materiale 
și financiare.

Vă încredințăm, tovarășe 
secretar general, că vom acționa 
hotărît pentru a pune capăt 
risipei, construcțiilor supradi
mensionate și cheltuielilor 
nejustificate.

Vom lua, totodată, măsuri 
pentru creșterea exigenței și 
răspunderii la elaborarea și avi
zarea proiectelor, atit în Con
siliul de coordonare a activității 
de investiții, cît și în celelalte 
organe de avizare, iar pentru 
reducerea cheltuielilor de or
ganizare de șantier vom elabo
ra un nou act normativ pentru 
limitarea strictă a lucrărilor și 
cheltuielilor care se pot exe
cuta din aceste fonduri, care 
vor trebui justificate în proiec
tul lucrării și aprobate o dată 
cu acestea.

Vastul program de Investiții 
Inițiat de dumneavoastră in 
perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al parti
dului, marile ctitorii, ce vor 
dăinui peste veacuri, reprezintă 
cea mai grăitoare dovadă a 
vocației constructive de pace 
a poporului român, care și-a 
ciștigat un binemeritat pres

tigiu internațional in lupta 
pentru dezarmare și pace.

Exprimîndu-mi acordul deplin 
față de documentele supuse 
dezbaterii, vă încredințez, incâ

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
MIRCEA MUNTEAN

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,

In numele alegătorilor din 
circumscripția nr. 8 Verești, al 
tuturor sucevenilor, vă rog 
să-mi permiteți să aduc cele mai 
calde mulțumiri conducerii par
tidului și statului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru grija permanentă ce 
o acordă dezvoltării și moderni
zării bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, obținerii, pe baze 
intensive, a unor producții agri
cole superioare, creșterii aportu
lui agriculturii la progresul ge
neral al țârii și ridicării con
tinue a nivelului de trai al po
porului.

Nivelurile de producție înscri
se în proiectul de lege privind 
adoptarea Planului de dezvolta
re a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii șl gospo
dăririi apelor, supus dezbaterii 
sesiunii Marii Adunări Naționa
le pe anul 1987, reflectă preocu
parea stăruitoare a conducerii 
partidului și statului nostru pen
tru realizarea unei bune calități 
in întreaga agricultură, pentru 
creșterea hotârîtă a producției 
vegetale și animale, la nivelul 
cerințelor și obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Raportăm sesiunii că, la a- 
ceastă dată, toate lucrările din 
campania agricolă de toamnă au 
fost terminate. Acum, cînd roa
dele toamnei au fost strinse de 
pe întreaga suprafață cultivată, 
se poate aprecia că în agricul
tura județului Suoeava au fost 
obținute rezultate bune, la ma
joritatea indicatorilor, superi
oare celor din anii precedenți. 
Pe total județ, s-a înregistrat o 
producție medie de peste 30 tone 
cartofi la hectar, cu rezultate 
deosebite înscriindu-se I.A.S. 
Rădăuți, unde s-au obținut 

o dată, că vom face totul pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din legile și hotărîrile 
care vor fi adoptate de Marea 
Adunare Națională.

peste 50 000 kilograme Ia hectar 
de pe întreaga suprafață culti
vată, fapt pentru care a avut 
marea cinste de a i se conferi 
înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Realizări însemnate s-au ob
ținut și în zootehnie, sector in 
care efectivele de animale au 
crescut simțitor in ultimii ani, 
situind județul Suceava pe pri
mul loc pe țară în ce privește 
încărcătura de animale la 100 
hectare teren agricol.

Cu toate acestea, nu sîntem 
mulțumiți cu ceea ce am reali
zat, fiind convinși că pămintul 
poate produce mai mult dacă 
îl muncim bine și la timp. Pen
tru aceasta. în unitatea in care 
lucrez am luat măsuri deosebi
te pentru sporirea rodniciei pă- 
mîntului, efectuarea tuturor lu
crărilor la timp și de bună ca
litate, realizarea și depășirea 
efectivelor de animale și a pro
ducțiilor planificate.

Cu toate greutățile cu care 
ne-am confruntat, datorită se
cetei excesive și prelungite din 
acest an, culturile de toamnă 
au fost însămînțate la timp și 
intr-un pat germinativ pregătit 
grâdinărește, chiar dacă, pe 
unele tarlale, a fost nevoie să 
trecem de mai multe ori cu a- 
gregatele. Concomitent ne-am 
preocupat cu toată răspunderea 
de dezvoltarea sectorului de in
dustrie mică și prestări de ser
vicii. Menționăm faptul că peste 
80 Ia sută din producția pe care 
o realizăm în acest sector este 
destinată exportului, veniturile 
obținute avind o pondere im
portantă în consolidarea econo- 
mico-financiară a cooperativei 
noastre.

Exprimîndu-ne acordul cu do
cumentele supuse dezbaterii în 
actuala sesiune, în numele ale
gătorilor din circumscripția e- 
lectorală nr. 8 Verești, ne an
gajăm să acționăm cu energii 
sporite pentru obținerea, in 1987 
și în continuare, a unor pro
ducții agricole superioare, pen
tru a ne situa, în cel mai scurt 

timp, la nivelul cerințelor șl 
obiectivelor noii revoluții a- 
grare.

In numele celor ce trăiesc și 
muncesc în ținuturile sucevene, 
alăturîndu-ne gîndurile cu cele 
ale întregului popor, vă adre
săm, mult stimate tovarășe

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
CORNEL PACOSTE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimati tovarăși deputati.
Proiectele planului național 

unic de dezvoltare economico- 
socială, planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei ali
mentare, bugetului de stat pe 
1987 — analizate și aprobate la 
Plenara C.C. al P.C.R. si la fo
rurile supreme ale democrației 
noastre socialiste — documente 
de excepțională importanță, sint 
supuse acum spre examinare și 
adoptare Marii Adunări Națio
nale.

Aceste documente înfățișează 
națiunii. într-o viziune unitară, 
direcțiile fundamentale ale or
ganizării și conducerii întregii 
economii, indicatorii dezvoltării 
în cel de-al 2-lea an al cincina
lului, pentru realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, in con
dițiile afirmării puternice a noii 
revoluții tehnico-științifice și a 
noii revoluții agrare.

Este meritul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi fun
damentat — ca de fiecare dată 
în anii de glorie ai epocii ce-i 
poartă numele — liniile direc
toare și căile de înfăptuire prac
tică a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre 
comunism.

Aș dori să subliniez de la în
ceput caracterul profund realist 
al indicatorilor planului pe 
1987 ; în concordantă cu obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, unul din 
acești indicatori, a câTui însem
nătate este pusă în evidență cu 
deosebită pregnanță de condu
cătorul partidului și statului 
nostru, este acela al calității 
noi, superioare, al implementă
rii hotărîte a rezultatelor știin

Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, 
urarea noastră fierbinte de ani 
multi și fericiți, de multă să
nătate, spre a ne conduce cu 
aceeași cutezanță revoluționară 
pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

ței și tehnicii înaintate în toate 
domeniile, întreaga producție 
materială a anului următor a- 
flîndu-se sub semnul exigenței 
pentru o calitate nouă, superi
oară.

In conformitate cu aceste ce
rințe. ce caracterizează ansam
blul procesului de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării și în 
strinsă corelație cu prefacerile 
moderne, calitative, din întrea
ga economie, proiectul de plan 
prevede o îmbunătățire marcantă 
a participării României la schim
burile mondiale, sporirea con
tribuției activității de comerț 
exterior și cooperare economică 
internațională la realizarea pro
dusului social, la modernizarea 
economiei românești, la întă
rirea continuă a pozițiilor ei in 
economia mondială.

In concordanță cu baza ma
terială existentă, se vor asigura 
creșterea ponderii mașinilor și 
utilajelor, a celorlalte produse 
înalt prelucrate. în cadrul ex
porturilor. ridicarea generală a 
nivelului tehnic și competitivi
tății produselor livrate, adap
tarea flexibilă la cerințele pie
ței internaționale, valorificarea 
superioară a materiilor prime. 
O importantă extindere vor că
păta formele moderne de coo
perare in producție, știință și 
tehnică, cu alte state, pe baza 
unor produse și tehnologii mo
derne. de înalt nivel tehnico- 
științific.

Beneficiem direct de aplica
rea programelor privind cerce
tarea științifică. dezvoltarea 
tehnologică și introducerea 
progresului tehnic, elaborate 
sub conduoerea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consi
liului Național al Științei șl 
învățămintului. eminent om po
litic si de stat, căreia îi aducem 
— și cu acest prilej — un vi
brant omagiu pentru activitatea 
laborioasă pe oare o desfășoară 

zi de zi în slujba patriei și po
porului.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că. potrivit proiectului 
de plan. în promovarea schim
burilor și cooperării economice 
internaționale. România acordă 
pe mai departe o atenție de 
prim ordin dezvoltării legătu
rilor economice cu țările veci
ne. cu țările C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste. Totodată, 
România amplifică și diversifi
că schimburile și cooperarea 
economică cu țările in curs de 
dezvoltare, cu toate statele 
lumii.

Pregătind treoerea la reali
zarea celui de-al doilea an al 
planului cincinal, ministere
le economice si oel al co
merțului exterior acționează,
așa cum a indicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru
realizarea exemplară, la para
metri calitativi superiori, a ac
tivității de comerț exterior și 
cooperare economică interna
țională. inclusiv de cooperare 
în producție. fiind evidentă 
legătura dialectică între pro
ducție și export, activitatea de 
export constituind o latură in
separabilă a producției, a planu
lui.

Printr-o dinamică mai înaltă

CUVlNTUL DEPUTATULUI
MIHAI MORARU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimati tovarăși.
Forul legislativ suprem al tă

rii este chemat să voteze astăzi 
legi de o deosebită însemnătate 
pentru progresul neîntrerupt al 
țării noastre — proiectele Pla
nului național unic de dezvolta
re economico-socială a Româ
niei pe anul 1987, al Bugetului 
de stat pe 1987. Elaborate cu 
contribuția hotăritoare a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, do
cumentele supuse aprobării 
noastre au o fundamentare 
profund științifică și asigură, 
prin prevederile lor. realizarea 
cutezătorului program adoptat 
de Congresul al XIII-lea al par
tidului pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a tării în pe
rioada 1986—1990. 

a exportului fată de importuri 
— judicios dimensionate — sa 
are in vedere, prin proiectul de 
olan, realizarea unei balanțe 
comerciale active, o balanță de 
plăti echilibrată si consolidarea 
rezervelor valutare ale tării.

In încheiere, vorbitorul 3 
spus : Asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom 
precupeți nici un efort, că vom 
acționa cu înaltă răspundere 
patriotică si spirit revoluționar, 
cu întreaga noastră dăruire, 
competentă si capacitate de 
muncă pentru intensificarea 
participării României socialiste 
la schimbul mondial de valori 
materiale. Așa cum ne bună 
dreptate ați subliniat Ia recen
ta Plenară a C.C. ai P.C.R., 
aceasta reprezintă un factor 
esențial al colaborării si înțe
legerii intre popoare. consec
vent promovate de țara noastră, 
sub conducerea înțeleaptă a 
dumneavoastră. mult iubite 
si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Erou al Pă
cii. omagiat în întreaga lume 
pentru prodigioasa activitate 
pusă în slujba nobilului ideal 
al păcii.

Urmînd neabătut indicațiile ș 
direcțiile de acțiune date d< 
dumneavoastră, mult stimate s 
iubite tovarășe președinte, oa 
menii muncii din industria d" 
utilaj greu raportează realiza 
rea. în oele 11 luni care au tre 
cut de la Începutul anului, ; 
unei producții-marfă suplimen 
tare de peste 6 miliarde le! 
comparativ cu aceeași perioadi 
a anului preoedent. reducere 
însemnată a cheltuielilor d 
producție, și in mod deosebit . 
cheltuielilor materiale, precuii 
și creșterea productivității mun 
cii cu 8,5 Ia sută. Sporuri însem 
nate s-au obținut si în realiza 
rea producției fizioe. cu precă 
dere la sortimentele care oon 
tribuie la înfăptuirea programe 
lor prioritare ale economiei na 
ționale. la asigurarea bazei d

(Continuare în pag. a IV-a)
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materii prime, materiale, com
bustibil și energie.

Cu sprijinul Consiliului Na
tional al Științei și Invățămin- 
tului. personal al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. acționăm cu multă 
fermitate pentru organizarea și 
modernizarea proceselor și flu
xurilor de fabricație, prin intro
ducerea de utilaje cu inalt grad 
de mecanizare, multifuncționa
le. îmbunătățirea calității și fia
bilității produselor, creșterea 
gradului de siguranță în exploa
tare la beneficiar și implicit 
sporirea productivității muncii.

în lumina exigentelor formu
late recent de dumneavoastră Ia 
plenarele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a C.C. al 
P.C.R.. vă asigurăm că am tras 
maximum de invățăminte și că 
deficiențele manifestate vor fi 
practic inlăturate.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că industriei de utilaj 
greu ii revin sarcini deosebit de 
complexe pentru anul 1987. me
nite să asigure procesul de dez
voltare intensivă a ramurilor 
economiei naționale, să con
tribuie la asigurarea bazei ener
getice și de materii prime, la 
valorificarea superioară a aces
tora in condiții de exigentă ca- 
itativă și grad inalt de eficien- 
ă. Se prevăd sporuri însemna- 
e la producția fizică. îndeosebi 
a echipamente pentru centraie- 
e nucleare, locomotive electrice, 
zagoane de călători, utilaj teh- 
îologic pentru industria aii-.

CUVlNTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE MARCHIȘ

Mult stimate șl iubite 
ovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Jena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați și 

avilați,
Permiteți-mi ca. în numele 

amenilbr muncii din Valea 
iului, al puternicului detasa- 
îent de mineri din această 
ană a țării, să vă aduc, mult 
ibite și stimate tovarășe 
icolae Ceaușescu. un călduros 
-nagiu pentru neobosita dum- 
eavoastrâ activitate pusă in 
ujba progresului multilateral 

patriei, a ridicării neconteni- 
i a nivelului de trai material 

spiritual al poporului, a in- 
aurării pe planeta noastră a 
nui climat de pace si bună în- 
Jegere intre popoare.
Proiectele Planului național 
lie de dezvoltare economico- 
icială a României si Bugetului 
? stat pe anul 1987. elaborate 
:b conducerea directă și cu 
>ortul determinant al dumnea- 
>astră, prevăd continuarea și 
lincirea procesului de dezvol- 
re intensivă a economiei na-' 
male, mobilizarea mai pu- 
rnică a resupselor existente, 
eșterea gradului de valosifi- 
re a resurselor materiale si 
iergetice. îmbunătățirea calită- 

și nivelului tehnic al produc- 
?i. sporirea in toate sectoarele 
eficienței economice.
Proiectul de plan pentru anul 
87 cuprinde importante preve- 
-ri și pentru industria extrac- 
ză. Astfel, producția de câr
me pentru cocs urmează să 
noască sporuri importante, 
'ntru realizarea cărora trebuie 

acționăm hotărit in direcția 
noirii și modernizării procese- 
r de producție din subteran, 
iportantă sursă de sporire a 
oductivității muncii.
Minerii din Lupeni. ca toti 
inerii Văii Jiului, transpun cu 
sponsabilitate in fapte sarci- 
le celui de-al VIII-lea cinci- 
il și sint pregătiți pentru rea- 
■area prevederilor de plan pe 
87.
Vă raportăm. mult iubi

și stimate tovarășe 
icolae Ceaușescu. că, transpu- 
nd in viată valoroasele dum

CUVlNTUL DEPUTATULUI
ION BOGDAN BĂLUTĂ

Mult iubite și stimate
varășe Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă
lena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați și 
vitați,
Elaborate sub directa indru- 
are și cu contribuția dumnea- 
lastră determinantă, proiectele 
i lege supuse aprobării Marii 
dunări Naționale asigură, prin 
racterul lor realist, continuă
ri și adîncirea procesului de 
■zvoltare intensivă a econo- 
iei naționale, mobilizarea mai 
iternică a resurselor și accen- 
area laturilor calitative ale 
tregii activități economico- 
ciale. Convins de temeinicia 
necesitatea îndeplinirii aces- 

r obiective, imi exprim acor- 
il deplin față de proiectele de 
ge înscrise la ordinea de zi, 
re sint in concordanță cu ho- 
ririle istoriefc ale Congresului 
XlII-lea al partidului nostru.

Reflectind grija statornică a 
rtidului și statului, a dum- 
avoastră. mult iubite to- 
rășe secretar general, privind 
zvoltarea armonioasă a tutu- 
r zonelor țării, prevederile 
ntru județul Bacău ebres- 
nd capacităților și ritmurilor 

dezvoltare stabilite, fiind 
stinute și de un program de 
vestiții. destinat in special 
idernizării unităților economi

si perfecționării tehnologi- 
r de fabricație.
Itelevind rezultatele obținute 
acest an, vorbitorul a eviden- 
1 faptul că producția-marfâ 
dustrială este mai mare cu 7 
sută față de aceeași perioa- 
a anului trecut, producția 

tă cu 11.6 la sută, beneficiile 
industrie cu 64.4 Ia sută, in 

=me ce in agricultură, prin- 
o mai bună mobilizare, prin 
osirea cu răspundere a noilor 
inologii. s-au diminuat efec- 
e secetei prelungite, asigu- 
du-se recolte corespunzătoa- 
Arătind că rezultatele obți- 

te nu sint insă pe măsura 
idițiilor create, vorbitorul a 
șllniat că s-au analizat cau- 
e răminerllor în urmă inre- 
trate, luindu-se măsuri co- 
punzătoare pentru lichidarea 
fantelor.
n vederea îndeplinirii sarci

montară, utilai petrolier. De a- 
semenea. prevederile de plan 
pentru producția destinată ex
portului reprezintă o dinamică 
mobilizatoare.

Avind în vedere toate acestea, 
faptul că și in anul viitor suma 
destinată investițiilor este im
portantă. vom aplica cu toată 
fermitatea indicațiile dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de a gospo
dări cu cea mai mare grijă . și 
răspundere fiecare leu investit. 
Avem datoria de a consolida -i 
dezvolta proprietatea socialistă, 
bază a asigurării progresului ge
neral al patriei, a ridicării con
tinue a nivelului de trai al po
porului nostru.

în încheiere, exprimîndu-mi 
deplinul acord cu documentele 
supuse aprobării Marii Adunări 
Naționale, vă asigur, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din industria de utilaj 
greu sînt ferm hotăriți să nu 
precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară 
a prevederilor de plan, con
știent! fiind că de munca noas
tră depind realizarea progra
melor prioritare si edificarea li
nei economii moderne, de inal- 
tâ eficiență.

Acum, in prag de An Nou. per- 
miteti-mi. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. să vă adresez urarea 
fierbinte de multă sănătate și 
putere de muncă spre binele si 
prosperitatea poporului, spre în
florirea României socialiste. Să 
ne trăiți intru multi ani.!

neavoastră indicații, beneficiind 
de sprijinul permanent si 
neprecupețit pe care ni-1 acor
dați. folosind mai bine puterni
ca și moderna bază tehnico-ma- 
terială ce o deținem, am reușit 
să imprimăm o evoluție mereu 
ascendentă producției de cărbu
ne, să dezvoltăm mai puternic 
răspunderea oamenilor muncii 
față de realizarea sarcinilor de 
plan, a tuturor indicatorilor de 
eficiență.

Deși am obținut unele rezul
tate bune, totuși bilanțul celor 
11 luni pentru noi. minerii din 
Lupeni. nu este pe deplin sa
tisfăcător.

Așa cum ați indicat dumnea
voastră cu diverse prilejuri, am 
analizat cu exigentă si respon
sabilitate revoluționară cauzele 
lipsurilor și neajunsurilor din 
activitatea noastră si am stabi
lit măsuri concrete pentru mai 
buna organizare a producției și 
a muncii. -Vom acționa cu si 
mai multă hotărîre pentru în
tărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă, pentru in
stituirea unui climat de înalta 
răspundere muncitorească și de 
uh profund spirit revoluționar.

Importantele obiective ale 
planului pe 1987 le vom realiza 
prin transpunerea în viață a 
unui amplu program care va 
asigura punerea in exploatare a 
noi cimpuri miniere, a noi ca
pacități, care ne permit moder
nizarea in continuare a extrac
ției cărbunelui, asigurindu-se in 
acest mod o creștere substanția
lă a producției și a productivi
tății muncii in anul viitor.

în încheiere, vă rog să-mi 
îngăduiți ca acum, cind ne pre
gătim cu toată răspunderea 
pentru un nou an de muncă, 
de noi împliniri. în numele oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui, al minerilor din Lupeni. 
să vă adresez dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. din 
adincul inimii, urarea de ani 
multi si fericiți, multă sănătate 
și putere de muncă, spre binele 
poporului român, spre măreția 
și 1 inflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

nilor ce revin județului nostru 
in anul 1987 — a spus in conti
nuare vorbitorul — punem in 
centrul atenției creșterea răs
punderii oamenilor muncii pen
tru aplicarea fermă a-măsurilor 
prevăzute in programele spe
ciale de organizare și moderni
zare a proceselor de producție 
și promovarea rapidă a realiză
rilor științei și tehnicii, potrivit 
programului de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic 
elaborat sub conducerea to
varășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. președin
tele Consiliului Național al 
Științei și învățămintului, sub 
îndrumarea căreia știința, teh
nica, invățămintul șl cultura 
românească au marcat impre
sionante succese.

în lumina indicațiilor date la 
recenta Plenară a Comitetului 
Central, vom acționa cu fermi
tate pentru intensificarea acti
vității de ridicare a pregătirii 
profesionale, a gradului general 
de cultură, a nivelului politico- 
educativ al tuturor oamenilor 
muncii, astfel incit să realizăm 
revoluția tehnico-științlfică cu 
oameni cu o concepție nouă, re
voluționară.

Acum, cind ne pregătim cu 
toată răspunderea pentru un 
nou an de muncă, vă rog să-mi 
permiteți ca. in numele tuturor 
locuitorilor județului Bacău, să 
exprim, cu deosebit respect și 
adincă recunoștință, dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu. pro
funda noastră recunoștință 
pentru activitatea neobosită ce 
o desfășurați in slujba infăptui- 
rii celor mai nobile aspirații de 
civilizație și prosperitate ale 
poporului nostru, pentru o lume 
ferită de primejdia unui război, 
pentru vremuri de pace, bună
stare și progres. Vă adresăm 
din adincul inimii noastre ura
rea fierbinte de multă sănătate, 
nesecată putere de muncă și 
energie, succes deplin in uriașa 
și exemplara activitate pe care 
o desfășurați spre binele și fe
ricirea națiunii noastre socia
liste, pentru propășirea ei liberă 
și’ independentă, intr-o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării.

CUVlNTUL DEPUTATULUI
DUMITRU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,sumați tovarăși,

Prevederile programului de 
autoaprovizionare pe perioada 
octombrie 1986—septembrie 1987 
evidențiază justețea politicii 
partidului și statului nostru în 
elaborarea strategiei creșterii 
necontenite a bunăstării po
porului in deplină concordanță 
eu dezvoltarea tuturor ramurilor 
economiei naționale.

Beneficiind in permanență de 
sprijinul multilateral acordat 
de dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de prețioa
sele indicații și îndrumări pe 
care ni le dați zi de zi. pentru 
realizarea in cele mai bune con
diții a sarcinilor ce ne revin, 
inclusiv in domeniul aprovizio
nării. Comitetul municipal de 
partid și Consiliul popular al 
municipiului București au acțio
nat cu mai multă hotărîre pen
tru înfăptuirea programelor de 
autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială, situind in cen
trul preocupărilor colectivelor de 
muncă mai buna folosire a po
tențialului productiv, lărgirea și 
diversificarea producției bunuri
lor industriale de consum, creș
terea continuă a producției agri
cole vegetale și animale, in 
scopul satisfacerii în condiții tot 
mai bune a cerințelor popu
lației.

în agricultură, acționînd pen
tru gospodărirea rațională a 
fondului funciar, am obținut re
colte superioare celor planifi
cate. Sectorul agricol Ilfov asi- 
gurind in acest an aproape 70 
la sută din totalul legumelor 
proaspete livrate pe piețele Ca
pitalei.

în anul 1986 populația Capi
talei a beneficiat de importante 
creșteri față de anul precedent 
la majoritatea produselor agro- 
alimentare si bunurilor indus
triale de consum. îndeosebi la 
preparate culinare, produse din 
carne, pește, legume, fructe. în
călțăminte. textile și bunuri de 
folosință îndelungată.

CUVlNTUL
CONSTANTA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați.

Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum, su
pus astăzi, dezbaterii și aprobă
rii Marii Adunări . Naționale, 
elaborat pe baza indicațiilor și 
sub Îndrumarea directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, con
stituie o nouă si grăitoare ex
presie a grijii permanente oe 
care partidul și statul nostru o 
acordă bunei aprovizionări a 
populației și ridicării continue 
a calității vieții.

Prin program se stabilesc 
creșteri importante la produsele 
de bază destinate aprovizionă
rii populației, fată de perioada 
anterioară. Sporuri: însemnate 
se prevăd ,1a carne și produse 
din carne, la pește și produse 
din pește, la lapte și produse 
lactate, la legume și fructe. De 
asemenea, se au in vedere can
tități suplimentare la unt, 
brinzeturi. ouă. paste făinoase, 
biscuiți, produse zaharoase, pro
duse de cofetărie și patiserie, 
produse dietetice, conserve de 
legume și fructe, sucuri răcori
toare.

O atenție deosebită vom a- 
corda dezvoltării și diversifică
rii producției de preparate culi
nare. care să permită consuma
torilor alcătuirea unor meniuri 
variate, complete si echilibrate 
nutrițional, intr-o fază avansată 
de pregătire. In anul 1987. in
dustria alimentară. împreună cu 
comerțul, va realiza peste 250 
mii tone produse culinare, echi
valent cu 360 milioane meniuri 
pe an. atit pe baza utilizării 
spațiilor de producție existente, 
cit si prin crearea de noi capa
cități, in orașele mari, precum 
și in principalele centre munci
torești.

Programul de autoconducere 
și autoaprovizionare, pe lingă 
însemnate sporuri * cantitative, 
prevede creșterea cu prioritate 
a parametrilor calitativi ai tu
turor produselor. Pentru a răs
punde acestei cerințe ma
jore,, unitățile de cerceta-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE TĂNASE

Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați,

Puternic mobilizați de hotă- 
ririle Congresului al XlII-lea al 
P.C.R.. de insuflețitoarele în
demnuri și chemări ale iubitului 
nostru conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. toți oamenii 
muncii din patria noastră, strins 
uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, acțio
nează cu energii sporite pentru 
înfăptuirea integrală ă planu
lui pe anul 1986, primul.an al 
celui de-al 8-lea cincinal, care 
marchează trecerea României 
intr-un stadiu superior de dez
voltare economică și socială, de 
înfăptuire a socialismului și co
munismului in patria noastră.

Cu firească mindrie și recu
noștință pentru mărețele izbinzi 
obținute, pentru prezentul și. vi
itorul luminos al patriei, ne 
exprimăm sentimentele de 
profundă vibrație patriotică ge
nerate de noua și strălucita ini
țiativă de pace a României, a 
președintelui ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al națiunii, revoluționar 
înflăcărat, care și-a consacrat 
întreaga viață bfnelui. fericirii 
și demnității poporului, progre

NECȘOIU
în baza indicațiilor date de 

dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
in prezent avem constituite, cu 
sprijinul județelor și al organe
lor centrale, stocurile de iarnă 
la cartofi, ceapă, varză, rădăci- 
noase și fructe, precum și pro
duse semiindustrializate. care 
satisfac in întregime cerințele 
de consum pinâ la noua recoltă.

Vorbitorul a înfățișat, apoi, pe 
larg măsurile preconizate pen
tru îndeplinirea programului de 
autoaprovizionare. pentru spo
rirea producției agricole, lăr
girea si diversificarea sortimen
telor de preparate culinare, dez
voltarea și modernizarea rețelei 
comerciale.

Cu adincă emoție și nemărgi
nit respect, vă rog să-mi îngă
duiți ca. in numele cetățenilor 
Capitalei, să aducem un vi
brant omagiu și cele mai 
alese mulțumiri ilustrului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general a! partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și de stat, pentru pre
ocuparea stăruitoare si grija 
permanentă ce o poartă moder
nizării și înfloririi municipiului 
București, ridicării calității vie
ții locuitorilor săi, și să vă adre
săm din inimă străbuna urare 
„La mulți ani !“. multă sănă
tate. să ne conduceți partidul și 
tara spre noi culmi de civiliza
ție și progres, la înfăptuirea 
destinelor de aur ale poporului 
român, angajindu-ne solemn că 
vom acționa cu Întreaga noas
tră putere de muncă, cu pasiu
ne și dăruire, in spirit revolu
ționar. pentru transpunerea 
neabătută în viață a orientări
lor și indicațiilor de excepțio
nală însemnătate date de dum
neavoastră. mult stimate to
varășe secretar general, la 
recenta plenară a Comitetului 
Central, pentru a dovedi prin 
fapte de muncă atașamentul 
nostru profund la întreaga po
litică internă și externă a parti
dului și statului.

DEPUTATEI 
BALINT

re din chimia alimentară sint 
ferm angajate in vasta acțiune 
de organizare si modernizare a 
producției, ca, împreună cu uni
tățile de producție, să promo
veze introducerea progresului 
tehnic prin aplicarea tuturor 
cercetărilor finalizate. Introdu
cerea in producție a peste 100 
de tehnologii noi va asigura, in 
anul .1987, sporirea, producției cu 
peste 25 la sută, realizarea de 
produse cu valoare nutritivă 
echilibrată, diversificate si cu 
un aspect atractiv, cu o durată 
de păstrare mai îndelungată, 
diminuarea pierderilor pe 
timpul transportării si depozi
tării lor. reducerea consumuri
lor de materii prime si energe
tice, precum si a importului, 
creșterea gradului de securitate 
și igienă al produselor. Pentru 
realizarea sporurilor de produc
ție la exigențele de calitate im
puse de cerințele acestei etape, 
industria alimentară a beneficiat 
de însemnate fonduri de inves
tiții, ceea ce a permis crearea 
de noi capacități si moderni
zarea celor existente. Numai în 
anul 1987 se vor pune in func
țiune 63 de capacități dotate cu 
echipamente si tehnologii mo
derne. toate de concepție româ
nească.

Așa cum ne-ați cerut, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. și la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, 
este necesar ca organele colec
tive de conducere, toți oamenii 
muncii din industria alimentară 
să acorde o grijă deosebită in
troducerii progresului tehnic, 
concomitent cu perfecționarea 
metodelor de conducere, a or
ganizării producției, creșterii 
disciplinei in toate unitățile.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să asigur conducerea 
partidului și statului nostru, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe’ Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu hotărire si 
abnegație pentru traducerea 
exemplară în viață a sarcinilor 
ce ne revin din programul de 
autoconducere și autoaprovizio
nare, pentru ridicarea nivelului 
de trăi și imbunătățirea calită
ții vieții întregului ponor, in 
conformitate cu hotfiririle adop
tate de Congresul al XlII-lea al 
partidului.

sului multilateral al țării, cau
zei socialismului și păcii.

Exprimăm, totodată, cele mal 
alese sentimente de stimă și 
prețuire tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
și statului nostru, pentru activi
tatea prodigioasă consacrată în
floririi patriei, dezvoltării pu
ternice ' a științei, invățămintu- 
l.ui și culturii românești, pen
tru contribuția importantă ce o 
aduce la punerea rezultatelor 
cercetării în slujba omului, a 
progresului și păcii in lume.

Practica statornicită de a 
dezbate, anual, in plenarele 
Comitetului Central al partidu
lui și in sesiunile Marii Adunări 
Naționale programul privind 
autoconducerea și autoaprovi
zionarea este una din nenu
măratele dovezi că scopul 
suprem al intregii politici a 
partidului și statului nostru îl 
constituie asigurarea bunăstării 
și fericirii poporului. în același 
timp ilustrează grija statornică 
pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă 
creșterii continue a nivelului de 
trai al națiunii noastre, reali
zării unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață pentru toți 
cetățenii patriei.

După o prezentare a realiză
rilor obținute de oamenii mun

cii din județ tn îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1986. vor
bitorul a spus : Raportăm se
siunii că. in conformitate cu 
prevederile programului de 
autoconducere și autoaprovizio
nare a populației, la nivelul 
județului Ialomița, am luat toa
te măsurile pentru asigurarea 
fondului de marfă nealimentar 
și alimentar.

Conștienți fiind că o bună 
aprovizionare a populației de
pinde in primul rînd de modul 
in care ne îndeplinim sarcinile 
economico-sociale. informez că. 
in prezent, sintem mobilizați și 
acționăm pentru încheierea. in 
cele mai bune condiții, a aces-

CUVlNTUL DEPUTATEI 
DORINA CEGUȘ

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășa Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați.
Programul privind autocondu

cerea si autoaprovizionarea pen
tru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse a- 
groalimentare și bunuri indus
triale de consum pe perioada 1 
octombrie 1986 — 30 septem
brie 1987. elaborat sub directa 
îndrumare și cu contribu
ția hotărîtoare a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. exprimă in 
cel mai înalt grad grija și preo
cuparea statornică a partidului 
și statului pentru asigurarea bu
năstării poporului nostru. Prin 
prevederile sale, prin creșterile 
propuse la toate grupele de pro
duse. care sint in deplină con
cordantă cu hotărîrile Congre
sului al XlII-lea, programul a- 
sigură aprovizionarea corespun
zătoare a populației cu produse 
agroalimentare și industriale de 
larg consum, precum și necesi
tățile de materii prime ale eco
nomiei naționale.

înțelegind bine sarcinile ce 
revin ramurii noastre de activi
tate. oamenii muncii din indus
tria ușoară, deci și cei clin ca
drul întreprinderii ..Tricotajul 
Roșu" din București, au reușit 
să realizeze. în primele 11 luni 
ale anului, importante depășiri 
ale prevederilor de plan la pro- 
ducția-marfă. în mod special la 
cea destinată exportului, la pro
ductivitatea muncii și alți indi
catori principali, asigurindu-se 
o substanțială sporire a eficien
ței economice. Colectivul îhtre-

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avui loc Adunarea 
generală a membrilor Grupului 
român din Uniunea Interparla
mentară. care a dezbătut și 
adoptat Raportul de activitate 
pe anul 1986 al Grupului inter
parlamentar român și al Grupu
lui parlamentarilor români pen
tru securitate și cooperate in 
Europa și proiectul de program 
pe anul 1987.

Lucrările Adunării generale 
au fost conduse de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adu
nări Naționale.

La dezbateri au luat cuvintul' 
deputății Marin Ivașcu. Radu 
Voinea. Dezideriu Szllagyi, 
Rodica Vilcu. Constantin Teo- 
dorescu. Aurica Petrescu. Mihail 
Niculescu. Dumitru Ghișe.

tn raportul prezentat și in 
luările de cuvînt. au fost infă- 
țișate pe larg activitatea desfă
șurată de cele două grupuri 
parlamentare în anul .1986, re
zultatele obținute in aplicarea 
pe plan parlamentar a politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, urmărindu-se cu precă
dere înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, a orien
tărilor și aprecierilor cuprinse 
in cuvîntările secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
apelurile Marii Adunări Națio
nale. în celelalte documente de 
partid și de stat. în vederea 
instaurării unui climat de pace, 
securitate și largă colaborare 
internațională. In același spirit, 
s-a desfășurat o susținută acti
vitate menită să determine in
tensificarea acțiunilor parla
mentelor si parlamentarilor, a 

tui an și pregătirea temeinică 
a producției anului viitor.

în încheiere, exprimindu-mi 
deplinul acord cu documentele 
supuse dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, doresc 
să adresez, in numele comuniș
tilor. al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc in județul Ialomița, 
un cald omagiu, urări de multă 
sănătate și putere de muncă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care și-a dedicat întreaga viață 
și activitate revoluționară bine
lui și fericirii poporului, măreției 
patriei socialiste, cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării între 
popoare.

prinderii noastre a acționat pen
tru valorificarea optimă a ma
teriilor prime și materialelor, 
ca și pentru creșterea ponderii 
produselor de calitate superioa
ră. Aceasta ne-a permis să spo
rim volumul produselor noi și 
modernizate cu 28 la sută față 
de prevederile pe acest an. răs- 
punzind astfel cit mai bine sar
cinilor din programul de auto
conducere și autoaprovizionare.

Deși realizările pe care le-am 
obținut ne bucură, sintem datori 
să arătăm deschis, in mod auto
critic. faptul că avem încă mari 
rezerve nefolosite, că nu am fă
cut tot oe depinde de noi pentru 
a ridica și mai sus „ștacheta" 
eficienței economioe. Iată de oe, 
pentru anul 1987. am stabilit o 
serie de măsuri politioo-organi- 
zatorice și tehnice care să deter
mine folosirea la nivel superior, 
cu eficiență tot mai ridicată, a 
bazei tehnico-materiale și a for
ței de muncă.

Măsurile la cane m-am refe
rit ne vor permite să îndepli
nim. în bune condiții, sarcinile 
din 1987 și din întregul cincinal, 
ceea oe ne dă garanția că. în vii
tor. vom avea o contribuție si 
mai jnare la buna aprovizionare 
a populației cu un sortiment de 
produse îmbogățit, imbunătățit 
și diversificat.

Ca deputată în Marea Adunare 
Națională, concomitent cu preo
cuparea de a spori volumul pro
ducției întreprinderii noastre cu 
produse calitativ superioare, 
care să asigure mai buna apro
vizionare a populației, mă voi 
ocupa în și mai mare măsură 
de problema autooonducerii și. 
autoaprovizionării la nivelul 
circumscripției pe care o re
prezint.

Adunarea generală a membrilor Grupului român
din Uniunea Interparlamentară

Uniunii Interparlamentare. în 
deplina concordantă cu interese
le supreme ale lumii contem
porane — oprirea înaintării 
omenirii pe calea unei catastro- 
le nucleare, salvgardarea păcii, 
asigurarea dreptului oamenilor 
la viață, la existentă liberă și 
demnă.

Transpunind în viață strălu
citele inițiative ale conducăto
rului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Marea Adunare Națională și-a 
amplificat în acest an conlu
crarea cu parlamentele celor
lalte state, a întreprins acțiuni 
constructive în problemele pă
cii, securității și colaborării în 
Europa și in lume, a adresat 
apeluri solemne, chemind ia u- 
nirea eforturilor parlamentelor, 
ale tuturor forțelor progresiste 
și democratice de pe toate con
tinentele. pentru înlăturarea 
gravelor pericole care primej- 
duiesc. mai mult ca orieînd. 
existenta pe planeta noastră. 
Edificatoare, in acest sens, sint 
..Declarația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România cu privire la Anul In
ternațional al Păcii", adoptată 
la prima sa sesiune din 
acest an. „Hotărirea Marii 
Adunări Naționale privind a- 
dopfarea cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, ca docu
ment programatic al politicii 
externe a ■ României". „Legea 
cu privire Ia reducerea de către 
Republica Socialistă România 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare și la consultarea poporului 
in legătură cu aceasta. în cadrul 
unui referendum", la sesiunea

Aplicind în viață indicațiile 
dumneavoastră, mult stimate 
toVarășe Nicolae Ceaușescu, 
privind înfăptuirea principiilor 
autoconducerii și autoaprovizio
nării. ca pirghii importante ale 
ridicării continue a nivelului de 
trai, ale creșterii bunăstării po-

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
VASILE TOMESCU

Mult stimate și iubjte 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți ca. de 

Ia această tribună, să dau glas 
sentimentelor de nețărmurită 
dragoste, profundă recunoștință 
și inaltă prețuire pe care toți 
oamenii muncii din județul 
Neamț. asemenea întregului 
popor, le nutresc față de dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii române, _ 
pentru neobosita activitate re- * 
voluționară pe care, cu exem
plară dăruire patriotică, o des
fășurați în fruntea partidului și 
statului. pentru contribuția 
inestimabilă pe care o aduceți 
la progresul multilateral al pa
triei noastre, la promovarea 
păcii și colaborării între toate 
popoarele.

Mă declar întru totul de acord 
cu Programul privind autocon
ducerea și autoaprovizionarea 
cu produse alimentare și bunuri 
industriale de consum, supus 
dezbaterii înaltului forum le
gislativ al țării, program care 
poartă amprenta gîndirii și ini
țiativei dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral. și care constituie încă o 
dovadă a preocupării constante 
pe care o manifestați pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XlII-lea al 
partidului, pentru creșterea ca
lității muncii și vieții întregului 
nostru popor.

Acționînd in spiritul înfăptui
rii obiectivelor noii revoluții 
agrare, al cărei inițiator sinteți, 
oamenii muncii din agricultura 
județului Neamț obțin, an de 
an. producții care contribuie in 
tot mai mare măsură la consti
tuirea fondului centralizat al 
statului și a fondului de auto
aprovizionare.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
realizările obținute de C.A.P.. 
Bodești, la preocupările coope
ratorilor vizind sporirea in con- 

plenară din luna octombrie 1986. 
Faptul că această sesiune a fost 
fconsacratâ dezbaterii ..Activită
ții internaționale a României 
privind dezvoltarea relațiilor 
politico-economioe. a colaborării 
multilaterale cu toate statele, 
participarea activă la soluționa
rea' problemelor complexe ale 
vieții mondiale, prin dialog si 
negocieri, la, lupta pentru pace 
și dezarmare in lume" și adop
tării unor acte normative de 
excepțională importantă. care 
prin semnificația lor depășesc 
granițele României, relevă creș
terea continuă a rolului Marii 
Adunări Naționale in elaborarea 
și promovarea politicii interne 
și externe a țării noastre, adin- 
cirea permanentă a democrației 
muncitorești revoluționare, re
prezintă o concludentă materia
lizare a conceptului președin
telui Nicolae Ceaușescu pri
vind răspunderile parlamentelor 
și parlamentarilor in lumea con
temporană.

A fost evidențiat, da.aseme
nea. faptul că în centrul tu
turor activităților prilejuite de 
participarea Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară 
Ia conferințele cu caracter in
ternational sau regional si de 
contactele cu parlamentari din 
numeroase state a fost situată 
preocuparea pentru creșterea 
contribuției parlamentarilor ro
mâni la prezentarea argumenta
tă a poziției tării noastre in 
problemele cardinale ale pre
zentului si viitorului omenirii, 
la Dromovarea concepției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
privind marile probleme cu care 
se confruntă societatea contem
porană. De asemenea, a fost 
înfățișat punctul de vedere al 

porului nostru, noi, cei ce lu
crăm în industria producătoare 
de bunuri de consum, sintem 
hotăriți ca în anul 1987 să ac
ționăm cu și mai multă perse
verență pentru creșterea calită
ții și eficienței intregii noastre 
activități.

tinuare a producției vegetale șî 
animaliere.

Răspunzind vibrantelor în
demnuri revoluționare pe care 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
ni le-ați adresat la Congresul al 
III-lea al țărănimii, cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate in 
județele tării, la marea adunare 
populară din județul Olt cu 
ocazia sărbătoririi ..Zilei recol
tei". la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, 
cooperatorii noștri, ca de altfel 
toti oamenii muncii din, agri
cultura județului Neamț, sint 
puternic angajați pentru a în
cheia cu rezultate cit mai bune 
activitatea din acest an și pen
tru a pregăti corespunzător pro
ducția anului viitor.

Doresc să asigur sesiunea Marii 
Adunări Naționale, pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
locuitorii comunei Bodești. toți 
oamenii muncii din județul nos
tru vor acționa cu fermitate 
pentru a pune pe deplin in va
loare rezervele de care dispun 
în vederea asigurării unui bel
șug de produse agroalimentare. 
de bunuri industriale de con
sum, necesare creșterii nivelu
lui de trai, în consens cu hotă
rîrile adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului, 
cu documentele supuse dezbate
rii actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale.

Exprimînd deplinul acord cu 
documentele supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale, vă 
rog să-mi permiteți să vă 
adresăm dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dumneavoas
tră. mult, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. acum, la apro
piata cumpănă a anilor, cele 
mai calde urări de sănătate, 
fericire și putere de muncă, 
pentru a conduce pe mai de
parte poporul român pe drumul 
propășirii socialiste și comu
niste. al înfăptuirii tuturor as
pirațiilor sale de pace, progres 
și civilizație.

României referitor la marile 
răsnimderi ce revin parlamen
telor și parlamentarilor, Uniu
nii Interparlamentare in viața 
internațională, necesitatea an
gajării lor sporite, prin iniție
rea unor acțiuni croorii in 
favoarea păcii, securității și co
laborării. urln sprijinirea miș
cărilor centru pace si dezar
mare. prin mobilizarea opiniei 
nublice naționale si mondiale 
in vederea instaurării in lume 
a unui climat de conlucrare si 
înțelegere. Au fost convenite, 
totodată, o serie de acțiuni ne 
olan regional si subregional, 
de conlucrare parlamentară pen
tru abordarea diferitelor aspecte 
ale securității și cooperării in 
Europa.

A fost aprobată în unanimi
tate ’ activitatea desfășurată de 
Grupul român din Uniunea In
terparlamentară si Grupul par
lamentarilor români pentru 
securitate si cooperare in Eu
ropa si s-a adoptat programul 
centru anul 1S87.

Adunarea generală a asigurat 
conducerea d'e cartid si de 
stat, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că memorii 
celor două grupuri, parlamen
tarii români vor desfășura și in 
viitor o amplă activitate in 
cadrul Uniunii Interparlamenta
re, la reuniuni parlamentare 
regionale și In contactele 
bilaterale pentru a promova 
cu fermitate concepția si 
inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a da glas 
hotăfîrii ponorului român de' 
a fi mereu in primele rindurt 
ale celei mai drepte, mai ne
cesare și mai umane lupte din 
întreaga istorie a omenirii — 
lucta pentru pace, progres șl 
civilizație, lupta pentru viată.
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Tovarășa Elena Ceausescu a
pe președintele Comitetului de Stat pentrupe președintele Comitetului de Stat pentru 
Stiintă si Tehnică din R.P.D. CoreeanăStiintă si Tehnică din R.P.D. Coreeană

Tovarășa Elena Ceausescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-miniș- 
tru al guvernului, președintele Con
siliului Național al Științei si învă- 
tămîntului. a primit, 
amiază, pe tovarășul Li 
președintele Comitetului 
pentru Știință si Tehnică 
Coreeană, care efectuează 
tara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele 
că are deosebita onoare de 
mite tovarășei Elena Ceausescu un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de succes în activitatea pe care 
o desfășoară pentru dezvoltarea ști
inței și tehnologiei, pentru progresul 
general al poporului român, din par
tea tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa tovarășului Kim Ir Sen 
un salut prietenesc. împreună cu cele 
mai bune urări de succes in activi
tatea pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului.

Oaspetele a arătat, în același timp, 
eă ii face o deosebită plăcere să 
adreseze tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceâușescu un cald 
mesaj din partea oamenilor de știin
ță coreeni, urări de noi succese in 
rodnica și bogata sa activitate.

Răspunzind. tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis oamenilor de 
știință coreeni urarea de a obține 
rezultate tot mai importante in mun
ca lor.

Tovarășul LI Za Bang a relevat 
viul interes de care se bucură în rin-

vineri după- 
Za Bang, 
de Stat 

din R.P.D. 
o vizită în

a arătat 
a trans-

dul cercetătorilor, al oamenilor de 
știință din R.P.D. Coreeană lucrările 
de mare valoare si actualitate ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. „Polime- 
rizarea stereospecifică a izoprenului" 
și „Noi cercetări în domeniul com
pușilor macromoleculari". tipărite re
cent in limba coreeană la Phenian. 
S-a apreciat că editarea acestor lu
crări va contribui la mai buna cu
noaștere a realizărilor românești pe 
tărîmul științei si tehnologiei, la 
stringerea legăturilor de prietenie si 
colaborare dintre oamenii de stiintă 
români și coreeni, a conlucrării din
tre țările noastre.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind stadiul și 
perspectivele de aprofundare a coo
perării țehnico-științifioe româno- 
coreene, a programelor de interes 
comun din domeniile chimiei, meta
lurgiei. mineritului, energeticii, con
strucțiilor de mașini, agriculturii și 
din alte sectoare ale cercetării știin
țifice și dezvoltării tehnologice.

A fost exprimată convingerea că 
potențialul tehnico-științific al Româ
niei și R.P.D. Coreene, relațiile de 
strinsă prietenie statornicite între 
popoarele noastre creează posibili
tăți pentru extinderea in continuare 
a conlucrării dintre oamenii de știin
ță români și coreeni. conlucrare 
care va contribui la progresul econo
mic și social al celor două țări, la 
cauza generală a păcii și înțelegerii 
între națiuni.

La primire a luat parte tovarășul 
Ton Ursu. prim-vicepreședinte al Co
mitetului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

A fost prezent Zo Iăng Guk. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

I

Reuniune internațională cu tema 
„Tineret, cercetare, acțiune socială

in perspectiva anului 2000u

VASLUI : Unități 
prestatoare de servicii 

pentru populație
în municipiile Vaslui și Bîrlad, 

în orașele Huși și Negrești, ca și in 
14 comune ale județului au fost în
ființate în ultimul timp noi unități 
prestatoare de servicii pentru popu
lație. Cele mai multe dintre acestea 
aparțin întreprinderii județene de 
producție industrială și prestări de 
servicii și cooperației meșteșugă
rești, (Petru Necula),

Calafat și Segarcea aproape 3 000 
de apartamente. O dată cu ■ con
strucția de locuințe au fost date în 
folosință aproape 12 000 mp spații 
comerciale, precum și alte obiective 
social-edilitare. (Nicolae Băbălău).

DOLJ : Construcții 
social-edilitare

„Case noi, in ritmul cerințelor 
populației" — iată cuvîntul de or
dine sub semnul căruia se acțio
nează pe șantierele de locuințe 
ale județului Dolj, tn perioada care 
a trecut din acest an au fost puse 
la dispoziția oamenilor muncii din 
orașele Craiova, Băilești, Filiași,

CONSTANTA : Un nou 
ansamblu de locuințe

Municipiul Constanța se îmbogă
țește cu un nou și modern ansam
blu de locuințe pe bulevardul 
Lenin, principala arteră de circu
lație care duoe spre stațiunea Ma
maia. în acest perimetru, construc
torii vor înălța 1 500 apartamente 
în blocuri cu 5, 8 și 9 niveluri, în- 
tr-un armonios joc de volume. Do
cumentația elaborată la Institutul 
județean de proiectări Constanta 
conferă interioarelor un grad de 
confort superior și. o mai judici
oasă utilizare a spațiilor, iar pen
tru realizarea unor exterioare cit 
mai variate se folosește piatra de 
Techirghîol. ceramica și terasitul 
colorat. (George Mihăescu).

în perioada 10—12 decembrie, s-au 
desfășurat la București lucrările 
reuniunii internaționale cu tema „Ti
neret, cercetare, acțiune socială în 
perspectiva anului 2000", organizată 
de Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului din țara noastră. 
La reuniune au luat parte repre
zentanți ai unor instituții de cerce
tare 
cum 
mul

în
tul tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Refe- 
rindu-se la preocupările actuale ale 
tinerei generații, care participă ac
tiv. împreună cu întregul popor, la 
înfăptuirea amplelor programe de 
dezvoltare economico-socială multi
laterală a patriei, a direcțiilor stra
tegice pină în anul 2000, vorbitorul a 
evidențiat condițiile optime de viață, 
pregătire și formare de care se 
bucură tineretul țârii # noastre, ca 
urmare a grijii statornice a parti
dului, . ’ ' ~'
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. A fost relevată adeziunea una
nimă a tineretului român la princi-

și învățămint din 14' țări, pre- 
și ai unor organisme din siste- 
O.N.U.
cadrul reuniunii a luat cuvîn-

personal a tovarășului

piile și direcțiile de acțiune ale po 
liticii externe a partidului și statu
lui nostru, la inițiativele de în
semnătate istorică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional, in direcția soluționării pro
blemelor majore ale lumii contem
porane. O expresie elocventă în 
acest sens a constituit-o adeziunea 
deplină a întregului tineret al pa
triei față de hotărîrea României so
cialiste de a reduce, in mod unila
teral, pină la sfirșitul acestui an, cu 
5 la sută, armamentele, efectivele și 
cheltuielile militare.

S-a subliniat rolul important care 
revine tinerei generații de pretu
tindeni, de diferite orientări și con
vingeri politice, in lupta generală a 
popoarelor pentru pace și dezar
mare, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Dezbaterile din cadrul reuniunii 
au prilejuit un amplu și rodnic 
schimb de opinii și experiență cu 
privire la obiectivele actuale ale 
cercetării științifice a tineretului, la 
căile și modalitățile de promovare a 
tinerei generații în viața politică și 
economico-socială, pentru partici
parea sa tot mai activă la procesul 
dezvoltării naționale, precum și la 
dezbaterea și soluționarea echitabilă 
a problemelor majore cu care se 
confruntă omenirea.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

Noua carte de vizită a Blagoevgradului

află

al partidului, care pun un accent 
deosebit pe dezvoltarea ramurilor 
industriale purtătoare de progres 
tehnic, ca principală pirghie a pro
gresului economic al țării in aceas
tă nouă etapă a făuririi societății 
socialiste dezvoltate.

O dezvoltare similară au cunos
cut insă și celelalte patru zone 
ale județului — Sandanski, Gore 
Delcev, Razlog și Petrici (cu cele 
18 unități teritoriale subordonate) 
— unde. In ultimul cincinal, prin 
constituirea unor ateliere sau uni
tăți cu nu mai mult de 40—50 de 
lucrători, s-a urmărit, pe lingă 
crearea de noi locuri de muncă, 
specializarea acestora în domenii 
ca radio-electronica, aparatura e- 
lectrică și de telecomunicații, de 
prelucrare a materialelor plastice, 
a marmurei, in realizarea pieselor 
de schimb auto ori de prelucrare 
a lemnului. în cadrul întrevederi
lor avute in diferite locuri de mun
că, am aflat că această specializare

Cronica zilei
Vineri, la Ambasada R.P.D. Co

reene din Capitală a avut loc o 
conferință de presă la care au parti
cipat ziariști români și corespon
denți ai presei străine acreditați 
In țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul Zo 
îăng Guk a arătat că în prezent în 
Coreea de Sud sint concentrate tot 
mai multe arme nucleare americane 
și mijloace pentru transportul lor, 
ceea ce face ca pacea să fie grav 
amenințată. Vorbitorul a subliniat, 
totodată, că R.P.D. Coreeană a făcut 
numeroase propuneri și a întreprins 
inițiative pentru transformarea 
Peninsulei Coreene într-o zonă a 
păcii, liberă de arme nucleare.

In cadrul conferinței de presă, 
ambasadorul a mai relevat impor
tanța pe care o prezintă construirea 
de către țara sa a hidrocentralei 
Kimgansan, în conformitate cu Pro
gramul de valorificare a resurselor 
naturale ale țării. în legătură cu 
acest important obiectiv al con
strucției pașnice din R.P.D. Coreea
nă, vorbitorul a respins afirmația 
regimului sud-coreean potrivit căreia 
hidrocentrala Kimgansan ar avea că

scop strategic „inundarea orașului 
Seul“, amenințarea existenței popu
lației din zona riverană fluviului 
Bukhangang și „deteriorarea echili
brului ecologic" al zonei. Construirea 
hidrocentralei, a precizat ambasado
rul, nu constituie vreo amenințare 
nici din punct de vedere militar și 
nici nu va dăuna economiei sud- 
coreene.

(Agerpres)

Eroism și abnegație revoluționară
în slujba mărețului ideal socialist

în această 
desfășurat 
foruri de partid și de stat, ale de
mocrației noastre .muncitorești revo
luționare. țara a muncit mai mult 
ca oricînd cu fața spre viitor, docu
mentele adoptate, cuvintările de 
mare valoare practică și prin
cipială rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu jalonind cu lim
pezime un amplu si cutezător pro
gram pentru anul 1987. mobilizatoa
re obiective prin a căror înfăoțuire 
poporul nostru va urca o nouă treap
tă pe drumul civilizației socialiste. 
In acest context. împlinirea a 68 de 
ani de la marile manifestații ale 
muncitorimii bucurestene dobindește 
înțelesuri si semnificații profunde, 
dind expresie eroismului si abnega- . 
tiei cu care clasa noastră muncitoa
re a slujit si slujește idealul socia
list. forței cu care aceasta s-a afir
mat si se afirmă drept promotorul 
cel mai hotărit si consecvent al pro
gresului social-economic.

La 13 decembrie 1918 
strat cu tărie voința de 
a muncitorimii noastre 
meia o societate nouă, mai bună și 
mai dreantă. acea „Dacie viitoare", 
„a muncitorului și țăranului", 
la care năzuiseră militantii vechii 
mișcări socialiste, o societate în care 
munca să fie statuată drept valoare 
supremă, in caro libertatea si justi
ția socială să fie coloanele trainice, 
de nezdruncinat, pe care să se rea
zeme independenta tării. unitatea 
națională desăvirsită chiar in acel 
glorios început de decembrie. Asa 
cum s-a scris chiar in epocă, „luptă
torii dreptății și adevărului" de la 
13 Decembrie 1918 reprezentau „un 
ideal — idealul socialist" : uriașa 
putere de atracție a acestuia, capa
citatea sa de a genera convingeri 
profunde, nestrămutată hotărire de 
luptă, s-a vădit plenar în acea eroi
că zi cind. sub flamurile steaguri
lor roșii, mii și mii de muncitori, 
bucuresteni s-au instăpinit pe stră
zile Capitalei, care ..căpătau parcă 
ceva din entuziasmul si măreția 
Ior“. afirmîndu-și voința de drep
tate socială de înnoire democratică 
a României.

Puterea idealului socialist avea să 
fie statornic dovedită apoi de ne
numărate alte acțiuni revoluționare 
ale clasei noastre muncitoare, acțiuni 
desfășurate sub conducerea partidu
lui comunist. Așa cum au tost vi
guroasele lupte de clasă purtate îm
potriva exploatării capitaliste, ma
rile bătălii revoluționare din pe
rioada marii crize economice inter
belice. uriașele demonstrații si mi
tinguri din deceniul al patrulea des
fășurate sub semnul înlăturării pri
mejdiei fasciste, in cadrul cărora 
clasa muncitoare a reprezentat for-

săptămină. in care s-au 
lucrările unor înalte

s-a demon- 
nestrămutat 
de a inte-

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Gaițele (aminat din 6 XI) — 
19; (sala Atelier) : Faleza — 16
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Integrala 
simfoniilor și a lucrărilor concertan
te de Ludwig van Beethoven. Con
cert simfonic. Dirijor : Petre Sbârcea 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Evghenî 
Oneghin — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Examene, examene — 18,30

t
13,00 Telex
13,03 La stirșit de săptămină (color)

• De drag și de dor — melodii 
populare • Gala desenului animat
• Trecut de glorii, strălucitor 
prezent — mesaj peste milenii. 
Reportaj • Istoria unei case...
• Cintecul cuvintelor — moment 
poetic • Tablouri din Galeria Na
țională. Un virtuoz al pastelului : 
Ștefan Luchian • Marile momen
te ale baletului • O voce peste 
veacuri • 
muzical

14.45 Săptămină 
15,00 închiderea 
19,00 Telejurnal
19,15 Teleenciclopedia (color)
19.30 Șlagăre In devenire (color). Emi- 

siune-concurs de muzică ușoară 
romănească

20,40 Film artistic. „Feroviarul"
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Telespoit • Autograf

politică 
programului

ta cea mai hotărîtă. cea mai activă, 
al cărei exemplu a inriurit profund 
si a impulsionat lupta altor clase si 
categorii sociale. Asa cum a dovedit 
amplitudinea mișcării de rezistentă 
antihitleristă din anii dictaturii an- 
tonesciene. in cursul cărora clasa 
muncitoare s-a dovedit a fi factorul 
polarizator al tuturor forțelor pa
triotice. progresiste, antifasciste. Așa 
cum au arătat ampla incordare de 
energii din primii ani ai revoluției 
și construcției socialiste, uriașa bă
tălie pentru refacerea si reconstruc
ția economică a tării, pentru cuce
rirea puterii politice. în cadrul că
rora clasa muncitoare a dat întrea
ga măsură a. patriotismului fierbin
te care o insufletea. a marii sale

68 de ani de la marile 
manifestații 

ale muncitorimii 
bucureștene 

din 13 Decembrie 1918

puteri de creație istorică, a resur
selor sale de dăruire si abnegație 
revoluționară. învingind nenumărata 
greutăți si obstacole, stînd in frun
tea luptei poporului pentru mersul 
înainte al tării po făgașul inaugurat 
la 23 August 1944.

Tradițiile eroismului muncitoresc 
si-au aflat o nouă strălucire in anii 
consiructiei noii orînduiri. cu deose
bire in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului. în 
toti acești ani. clasa muncitoare s-a 
aflat in primele rinduri ale muncii 
pentru înfăptuirea celor mai cute
zătoare programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială din istoria tării — 
programe ce poartă adine gravată 
in substanța lor pecetea gindirit 
profund științifice a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a marii sale în
crederi în potențialul de creație al 
poporului nostru ; clasa muncitoare 
și-a adus în toti acești ani contri
buții hotărîtoare la creșterea în rit
muri înalte a forțelor de producție 
ale tării, la amplasarea lor raționa
lă. armonioasă ne întreg cuprinsul 
patriei.

Faptele de muncă harnică. înalta 
responsabilitate socială, curajul in 
abordarea noului, disciplina munci
torească se află practic la temelia 
tuturor realizărilor înfăptuite in 
acești ani. a treptelor pe care, in 
ciuda a nu puține greutăți si nea
junsuri. le-a urcat statornic po
porul nostru, condus de partid. în 
acest proces, clasa noastră munci
toare s-a transformat pe ea însăși 
fundamental. Rindurile sale au spo-

rit necontenit, clasa muncitoare de
venind astăzi clasa principală a so
cietății românești — urmare nemij
locită a noliticii de industrializare a 
tării. Practic. în fiecare județ 
creat puternice '* 
toresti. care se 
lele pîrghil ale 
zone. ’ ca factor .
dării acestora la pulsul unei vieți 
industriale dinamice, efervescente, 
al înnoirii chipului fiecărei locali
tăți.

în lumina programului stabilit de 
Congresul al XIII-Iea al partidului, 
statornica preocupare pentru apli
carea celor mai recente cuceriri ale 
stiintei si tehnicii, ale geniului 
uman, pentril modernizarea produc
ției. pentru organizarea științifică a 
întregii activități, orientarea hotări- 
tă spre dezvoltarea ramurilor pur
tătoare ale progresului tehnic con
tribuie la continua ridicare a nive-. 
lului pregătirii științifice, tehnice, 
de cultură generală a clasei noastre 
muncitoare, la apariția si afirmarea 
a zeci si zeci de profesii noi. bazate 
ce înalte cunoștințe profesionale, de 
specialitate.

Clasa noastră muncitoare, învesti
tă — pe temelia rolului său hotări
tor in dezvoltarea economică a pa
triei. în asigurarea progresului eco
nomic al tării, ne baza trăsăturilor 
moral-politice care o caracterizează 
— cu înalte răspunderi in condu
cerea procesului de edificare a noii 
orînduiri. aduce o contribuție hotă- 
ritoare la solutionarea marilor pro
blema privind înaintarea neabătută 
a tării spre piscurile civilizației so
cialiste si comuniste. în unități eco
nomice si teritorial-administralive. 
ca si la scara intregii țări, munci
torii patriei participă activ, irhpreu- 
nă cu ceilalți oameni ai muncii, la 
conducerea treburilor obștești, la 
elaborarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială.

13 Decembrie 1918 — 13 Decem
brie 1986. Aproape șapte decenii de 
istorie, asupra căreia clasa munci
toare și-a așezat pecetea eroismu
lui. patriotismului si abnegației 
muncitorești. O întreagă istorie care 
chezăsuiește convingerea că tot ceea 
ce cutezător tara și-a propus prin 
obiectivele Congresului al XIII-Iea 
al partidului se va înfăptui. Recen
tele foruri de partid și de stat, ale 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare au dat cea mai stră
lucită expresie acestei ferme' hotă- 
riri a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii — a da viată po
liticii partidului si statului nostru, 
a-si mobiliza plenar uriașele lor 
energii creatoare spre a asigura 
înălțarea României în măreție, dem
nitate. glorie.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
_____ ... .. s-au 

detașamente munci- 
afirmă ca nrincipa- 
progresului fiecărei 
hotăritor al racor-

Silviu ACH1M

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 12 DECEMBRIE 1986

De la Sofia la Blagoevgrad am 
ajuns străbătind o zonă încintă- 
toare, dominată, de o parte și de 
alta a șoselei naționale E-79, ce 
duce spre Atena, de mari plantații 
de tutun și viță de vie. Deși ne în
dreptam spre un județ cu relief 
predominant muntos, masivul Pirin 
intersectind teritoriul lui de la 
nord la sud, soarele șl aerul cald 
de influență mediteraneană suge
rau că ne aflăm in partea cea mai 
de sud a Bulgariei. Blagoevgrad 
este un județ, intins pe 6500 kmp, 
cu un trecut zbuciumat, ca de alt
fel al întregii țări. Este unul din 
cele mai mari județe din Bulgaria, 
cu o populație de 346 000 de locui
tori. Aici s-au născut sau au acti
vat multe personalități ale căror 
nume sint înscrise cu litere de aur 
în istoria Bulgariei, între care și 
Dimităr Blagoev, fondatorul Parti
dului Comunist Bulgar.

De pe înălțimea unde se
„Bratska Moghila" — Monumentul 
eroului necunoscut, ce imortali
zează numele unor partizani bul
gari căzuți în lupta pentru elibe
rarea patriei de sub dominația fas
cistă — Blagoevgradul, orașul-re- 
ședință a județului, se arată in toa
tă frumusețea lui. Localitatea, care, 
în decursul îndelungatei sale is
torii, s-a numit cind Scapto Para 
(toponimic roman), cind Gorna 
Djumaia (turcesc), iar din 1951 —- 
Blagoevgrad, a înregistrat în anii 
socialismului, asemenea întregii 
țări, profunde prefaceri înnoitoare. 
Pentru a ilustra aceste schimbări, 
Ivan Grozdanov, secretar al co
mitetului județean de partid, a sin
tetizat astfel stadiul de la care s-a 
pornit aici la edificarea noii orin- 
duiri : „Atunci, în județul nostru 
existau doar 15 cadre cu studii su
perioare. Existau, în schimb, multă 
sărăcie, analfabetism. Industria 
consta, la Blagoevgrad, din cîteva 
ateliere de debitat lemne".

Ce reprezintă orașul astăzi ?
Concomitent cu amplele transfor

mări intervenite pe ansamblul 
tării, Blagoevgradul a întinerit și 
întinerește cu fiecare an. în creș
terea și înnoirea sa iși găsesc ma
terializare hotăririle speciale elabo
rate de P.C. Bulgar in vederea 
dezvoltării acestui oraș și județ. 
Fără a fi o mare aglomerare urba
nă — el numărînd doar 65 000 de 
locuitori — Blagoevgrad realizează, 
In acest an, o treime din producția 
industrială a județului. Paralel cu 
dezvoltarea unor unități de indus
trie ușoară, cum sint întreprin
derea de sucuri și răcoritoare (care 
realizează 26 milioane litri pe an), 
sau Combinatul de țigarete, menite 
a pune în valoare materia primă 
specifică din această zonă agricolă, 
un accent sporit s-a pus pe dez
voltarea unor ramuri ale tehnicii de 
virf. Locuitorii orașului se min- 
dresc astăzi cu modernele între
prinderi constructoare de mașini și 
de producere, a tehnicii electronice, 
cu marele combinat „Gheorghî Di
mitrov" pentru realizarea apara
turii de telecomunicații, cu Fabrica 
pentru aparate de măsură și con
trol sau cu cea de radio-recep- 
toare. Sint întreprinderi al 
rol va cunoaște o nouă 
substanțială, pe măsura 
hotărîriior Congresului al

însemnări de călătorie 
din R. P. Bulgaria

Extragerea 
84 32 72.

Extragerea
67 69 62 60.

Fond total 
lei, din care 
tegoria 1.

I ; 19 4 12 85 61

a Il-a : 17 15 1 52

88

34

de cîștigurî ! 875 4f-l
83 055 lei, report la ca-

Seria numeroaselor și variatelor 
trageri cu caracter deosebit orga
nizate de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport in acest an se în
cheie cu o acțiune de mare interes 
in rindul participanților, anume 
TRAGEREA LOTO 2 de duminică, 
14 decembrie. Această tragere con
stituie un preludiu la mult aștep
tatele trageri extraordinare prile
juite de sărbătorile de iarnă. Ca 
de fiecare dată, se pot juca mai 
multe variante, însă este de reți
nut că la LOTO 2 se ciștigă și nu
mai cu 2 numere. Ultima zi de 
participare este simbătă, 13 de
cembrie.

căror 
creștere 
aplicării 
XIII-Iea

a făcut ca și unele produse ce nu 
încorporează prea multă manoperă 
să fie solicitate chiar și la ex
port. Bunăoară, in orașul Banska, 

' situat la 60 km de Blagoevgrad, in 
munții Pirin, Raina Baleva, prim- 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid, a ținut să facă următoa
rea remarcă : „Exportăm confec
ții de lux, scaune și jucării in a- 
proape toate țările din Europa. 
Producem și mobilă. De aceea. In 
cadrul contractelor și schimburilor 
periodice de produse, ne străduim 
să învățăm cit mai mult din expe
riența României în domeniul mo
bilei. ale cărei realizări ne-au în- 
cîntat pur și simplu, atit la Bucu
rești, cit și la Tirgul Internațional 
de la Plovdiv."

Această structurare economică 
se regăsește atit în creșterea pro
ducției industriale, cît și în nive
lul de trai al locuitorilor. Dovada : 
față de anul 1970 (luat de gazde ca 
punct de referință). In 1985 pro
ducția industrială a crescut de 
patru ori, județul realizînd în ulti
mul an al 
o producție 
liarde leva.

în zilele 
grad, ca și ......................
impresionat efortul făcut in ultimii 
ani pentru creșterea standardului 
de viață al locuitorilor, a nivelului 
lor de cultură și civilizație. în acest 
județ, care, după numărul locuito
rilor, ocupă locul al șaptelea in 
Bulgaria, au fost construite, in 
medie, 1 400 apartamente pe an. 
Alte 2 100 locuințe proprietate per
sonală cu 2 și 3 niveluri au fost 
înălțate anual cu credite acordate 
de stat, ceea ce face ca în pre
zent aproape 90 la sută din fondul 
de locuințe să-l reprezinte casele 
noi. Dar imaginea cea mai edifi
catoare a acestui efort constructiv 
o sintetizează Blagoevgradul. Acest 
oraș se mîndrește, în ultimii ani, 
cu numeroase realizări social-edi
litare, între care modernul complex

cincinalului precedent 
In valoare de 1,3 mi-

petrecute la Blagoev- 
în alte localități, ne-a

de spitale, policlinicile muncito
rești, clădirea Școlii superioare de 
studii pedagogice și impunătorul 
complex „Varoșa" — un micro- 
cartier destinat exclusiv activități
lor din cercurile pe specialități 
ale pionierilor și școlarilor. înălțat 
în spiritul celor mai bune tradiții 
ale arhitecturii bulgare, el este 
locul in care, o dată la trei ani, 
creațiile celor mai talentați copii 
din întreaga țară se reunesc în ca
drul unor mari expoziții tehnico- 
aplicative, avind deviza „Steagul 
păcii".

Dar ambiția edililor, a locuitori
lor orașului, din care mal bine de 
o treime o reprezintă tinerii sub 
20 de ani, este ca Blagoevgradul 
de miine să fie și mai _frumos, 
mai tinăr, mai 
acestui viitor a 
la intrarea in 
alături de noile 
cuințe, ești intimpinat și de un 
întins șantier. în ziua trecerii 
noastre, Unele utilaje „săpau" șan
țuri, altele amplasau conducte sub
terane sau dizlocau molozuri. 
Peste tot — tineri in salopete de 
lucru. „Avem ambiția — ne spunea 
secretarul comitetului județean de 
partid — ca. în 1987, la a 2000-a 
aniversare a atestării localității 
noastre, să demonstrăm că Bla- 
goevgrad este un oraș modern, so
cialist, demn de epoca pe care o 
edificăm." La Institutul de arhi
tectură și sistematizare, ca și din 
ziarul local „Pirinsko Delo“. aflăm 
că — pină la finele anului și in 
prima parte a celui următor — în 
perimetrul orașului vor fi ridicate 
numeroase noi locuințe, precum și 
o nouă piață centrală. Palatul poș
tei și al culturii. Centrul local al 
radloteieviziunii. Palatul justiției, 
alte edifeii.

Dar orașul se mîndrește nu nu
mai cu prefacerile înregistrate in 
domeniile economic, cdilitar-gospo- 
dăresc sau cu pitorescul împrejuri
milor sale, cl mai ales cu oamenii 
6ăi, a căror sete de cunoaștere, de 
cultivare a frumosului artistic sint 
apreciate in întreaga zonă de sud 
a Bulgariei. „Viitorul nostru — 
sublinia intr-un articol redactional 
ziarul local — se află in mîinile 
oamenilor, ale tinerilor, in special. 
De aceea, cu toții trebuie să în
vățăm, să ne cultivăm..." Un motiv 
în plus pentru care din tabloul ge
neral al Blagoevgradului de azi nu 
am putut omite că, la o populație 
de 65 000 de locuitori. 20 000 sint 
elevi, iar 3 000 urmează cursurile 
Ia zi sau fără frecvență ale unor 
secții cu profil tehnic și pedagogic 
ale institutelor din localitate ; că 
aici activează una din cele mai 
celebre trupe artistice ale Bul
gariei — Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Pirin", care, a efectuat 
turnee in 44 de țări de pe toate 
continentele.

Blagoevgradul de azi, continuator 
al eroicelor tradiții, este un oraș 
tînăr, în care trecutul se împle
tește cu prezentul, pentru a conferi 
conținut mereu mai bogat vieții 
de pe aceste meleaguri, a-i înlesni 
angajarea tot mai fermă pe coor
donatele timpurilor noi, socialiste 
ale țării vecine și prietene.

prosper. Făurirea 
și început. Astfel, 
centrul orașului, 
ansambluri de Jo

Gheorqhe GIURGIU

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 decembrie, ora 20 — 16 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi rece, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ninsoare in vestul, centrul șl 
nordul țării, tn celelalte regiuni nin
sori slabe, izolate. Vintul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele Intensificări 
in sud-vestul țării și Ia munte. Tem
peratura aerului va înregistra o creș
tere ușoară și trecătoare. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, mai coborite in depresiuni, iar 
maximele intre minus 5 și plus 5 grade. 
Local se va semnala ceață, cu depu
nere de chiciură. In vestul țării, izolat, 
condiții de producere a poleiului. în 
București : Vremea va fi rece, cu ce
rul noros. Condiții de ninsoare slabă. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 7 și plus 3 grade, iar cele ma
xime între minus unu și 2 grade. 
Dimineața țl seara se va produce 
ceață, însoțită și cu depunere de chi
ciură.
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Mult succes fotbaliștilor români!
Duminică, la Tokio, meciul pentru „Cupa intercontinentală ‘ 
ce

T_r____ _______ , _ _ _ „ ____ _____ _ _ r
se atribuie celei mai bune echipe de club din lume,

River PlataSteaua
mat rămas puțin timp pină la 

începerii meciului pentru „Cupa 
meci in care

A 
ora 
intercontinentală", 
fotbalul continentului nostru este re
prezentat de o echipă românească, 
de Steaua București, campioana Eu
ropei intercluburi in edific 1985— 
1986, îndrăgita noastră echipă, a că
rei evoluție va fi înconjurată de 
atenția tuturor amatorilor de fotbal 
din tară. Duminică, la ora 5 dimi
neața (ora Bucureștiului), această 
deosebit de „merituoasă formație ro
mânească. ce a obținut excelente re
zultate internaționale si cea mai 
bună performantă fotbalistici din 
istoria fotbalului nostru, va in- 
tllni, la Tokio, pe reprezentanta 
continentului sud-american, cunoscu
ta echipă argentiniană River Plata 
din Buenos Aires, in joc fiind „Cupa 
intercontinentală", ce se acordă anual 
celei mai puternice echipe de club 
din lume.

Marele interes public pentru parti
da Pe care Steaua o va susține la 
Tokio se întemeiază pe încrederea 
amatorilor de fotbal că echipa noas
tră campioană, jucătorii ei vor ac
ționa așa cum ne-au deprins și cum 
așteaptă suporterii de la el, desfă- 
șurind un joc plin de ambiție Și 
dinamism, cu binecunoscutele valen
țe de calitate tehnico-tactică si mare 
spectacol sportiv. însuflețiți de înal
ta răsplată ce le-a fost acordată de 
conducerea partidului si statului 
nostru — ordinele conferite pentru 
ciștigarea „Cupei campionilor euro
peni" și pentru contribuția adusă la 
creșterea prestigiului sportului ro
mânesc pe plan internațional — 
fotbaliștii Stelei s-au pregătit cu ho- 
tărirea fermă de a reprezenta cu 
demnitate și cinste culorile noastre, 
de a demonstra că formează cu ade
vărat. o mare echipă campioană, care 
practică un joc de calitate fotbalis
tică mondială. Ei vor juca deci cu 
gindui că partida pentru „Cupa in
tercontinentală" este încă un prilej 
deosebit de afirmare a valorilor 
sportului românesc. Din 1960. de cind

există acest trofeu intercontinental 
pentru cea mai bună echipă de club 
din lume, el a fost ciștigat de for
mații renumite cum sint Penarol 
Montevideo (de trei ori). Inter Mi
lano si F.C. Santos Sag Paolo (de 
cite două ori), Real Madrid. Bayern 
Miinchen, Ajax sau Feyernoord, de 
formata argentiniene ca Racing, 
Estudiantes sau Independiente. toa
te din Buenos Aires, „scorul" gene
ral America de Sud — Europa fiind 
de 14 victorii ța 10. Acum, la a 25-a 
ediție efectivă, pentru prima oară va 
concura la cucerirea trofeului o 
echipă dintr-o țară socialistă, și a- 
ceastă echipă este Steaua București 1

Dintre relatările agențiilor interna
ționale de presă despre meciul de la 
Tokio, desprindem aprecierile trans
mise de Prensa Latina, care, prin
tre altele, sublinia că: „Steaua 
București nu este numai o formație 
tipic europeană, cu un joc bazat pe 
rezistență fizică și vigoare, dar și o 
echipă cu un joc elegant, spectaculos, 
care, în cadrul unui riguros sistem 
tactic, etalează în teren inventivita
tea și tehnica jucătorilor. Aici, la 
Tokio. Steaua este privită cu simpa
tie, ca reprezentanta unui mare 
club sportiv, cu numeroase succese 
internaționale în multe alte ramuri. 
...Presa sportivă japoneză reaminteș
te numele excepționalei atlete Iolan- 
da Balaș, componentă a clubului 
Steaua, campioană olimpică la Tokio 
în 1964. după ce cucerise medalia de 
aur și la 3.0. de la Roma, cu patru 
ani înainte".

Să urăm dragilor noștri fotbaliști 
o evoluție la înalt nivel și un rezul
tat pe măsura prestigiului pe care 
echipa Steaua și l-a creat, prin acti
vitatea sa merituoasă. In rind cu 
mulțimea susținătorilor din întreaga 
țară, dorim succes deplin Stelei în 
întrecerea fotbalistică de nivel mon
dial pentru „Cupa intercontinentală" 1

Valeriu MIRONESCU

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ! 
Cu ușile închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : O zi de odihnă 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
înstelat deasupra noastră — 19; (ia 
Palatul sporturilor și culturii) : 
Marea revistă de la Teatrul Mic — 
17,30
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Acești nebuni fățarnici — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Ultimul bal — 18; 
(sala Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 15;

Iama cînd au murit cangurii — 18,30
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19 
£ Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ton Creangă44 (50 26 53) : 
Mary Poppins — 9; Vrăjitorul din 
Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică*4 (15 23 Ț7, sala 
Victoria) : Guliver în Tara păpușilor 
— 16: (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Amnarul — 15
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 15,30; 19
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

cinema
• Un oaspete la cină : LUMINA
(14 74 16) — 9; lt: 13,15; 15,30; 17,45; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Bătălia din umbră — 19,30, Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13; 
13; 17,15 : DOINA (16 33 38)
• Liceenii: DACIA (50 33 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,13: 13,30; 15,45; 18: 20
• Răzbunarea haiducilor : EXCEL

SIOR (65 49 43) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• Masca de argint : BUZEȘTI 
(30 43 58) — 13; 1T,15: 19,30
• Păcală : GIULEȘTI (17 53 46) — 9: 
12; 15; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 16; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Stagiunea cinematografică de 
lamă: SCALA (11 03 72) — 9; 11,43; 
14,30; 17,15; 20
• A fost odată un căpitan curajos : 
FESTIVAL (13 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
« Cântăreața sclavă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA

PITOL (18 2917) — 8; 11,30; 14;
16,30; 19
• Bonner fiul : STUDIO (59 53 15) — 
9,30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30: 19,30
• Luptătorul cu sabia : VICTORIA 
(16 23 79) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
• Nu ești singur : TIMPURI NOI 

(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Imperiul contraatacă : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30
• Luptătorii din valea misterioasă : 
GRTVIȚA (17 08 58) — 9: 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,13; 13,30; 13,45; 18; 20
• Fantomele se grăbesc : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Mai iubesc, mal sper : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17,13; 19,30

• Pericol de moarte : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30
• Filmul și muzica ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18,15
• Gheața verde : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Vreau să dansez : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
e Un comando pentru apa grea : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 18,15
• Superman : GLORIA (47 46 75) — 
9; 12; 16; 19,30
• Raidul vărgat: FLACĂRA (20 33 40) 
— 14,30; 18,30: 18,30
• Tangou! tinereții noastre : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19,30
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lucrările reuniunii general-europene de la Viena

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

stagnat. în 
deteriorîn-

„Copiii lumii au nevoie de pace"

ANUL INTERNATIONAL

îmi este deosebit de plăcut să, adresez participanților 
la cea de-a XIII-a sesiune a Consiliului Economic 
Româno-American un salut cordial și cele mai bune 
urări de succes in desfășurarea lucrărilor acestei impor
tante reuniuni.

Doresc să exprim, și cu acest prilej, aprecietea deose
bită pe care o dăm activității Consiliului, rolului său 
important în dezvoltarea colaborării și cooperării econo
mice, a schimburilor comerciale dintre România și Statele 
Unite ale Americii, în spiritul și pe baza principiilor ge
nerale pe care se întemeiază relațiile dintre țările noas
tre — de deplină egalitate, respect al independenței și 
suveranității naționale, neamestec în treburile interne 
și avantaj reciproc.

Constatăm, cu satisfacție, că în perioada care a tre
cut de la ultima sesiune a Consiliului. în ciuda efec
telor nefavorabile ale perturbărilor intervenite în rela
țiile economice și financiare pe plan mondial, schimbu
rile economice româno-americane au continuat să cu- 

' noască un curs pozitiv, să se dezvolte pe o linie ascen
dentă. Pornind însă de_ la posibilitățile sporite de care 

, dispune economia românească, de la planurile și pro
gramele de dezvoltare economică și socială pe care le 
avem, apreciem că există, în continuare, largi posibili
tăți pentru a imprima un curs și mai dinamic acestor 
relații, astfel încît să putem atinge, într-un timp cît mai 
scurt^ obiectivul ce ni l-am propus, de a realiza, într-o 
primă etapă, un volum de schimburi economice bilaterale 
de 2 miliarde dolari. Sțnt convins că Ia realizarea aces
tui obiectiv Consiliul Economic Româno-American își ■ va 
aduce în mod nemijlocit întreaga sa contribuție.

Dorim ca, în cadrul acordurilor și înțelegerilor conve
nite între țările noastre, să perfecționăm, în continuare, 
cadrul juridic de desfășurare a acestor relații, astfel in
cit acesta să confere o încredere sporită, mai multă sta
bilitate schimburilor economice, să dea o perspectivă și 
mai _ largă conlucrării ecpnomice dintre întreprinderile 
românești și firmele americane. Bazîndu-ne pe experien
ța bună de pînă acum, considerăm că există condiții 
favorabile pentru încheierea unor acorduri economice pe

termen lung, inclusiv pentru constituirea unor societăți 
mixte româno-americane in diferite domenii de interes 
comun. In acest context, acordarea reciprocă a „clauzei 
națiunii celei mai favorizate" constituie — așa cum a 
demonstrat-o practica de pînă acum — o cale importantă 
de promovare a conlucrării economice româno-americane 
în condiții avantajoase pentru ambele părți.

In general, noi considerăm că dezvoltarea normală a 
schimburilor economice dintre toate țările lumii este 
nemijlocit legată de intensificarea eforturilor pentru eli
minarea oricăror restricții, bariere artificiale și discrimi
nări care mai stau în calea comerțului internațional și, 
în primul rînd, de instaurarea trainică în viața mondială 
a unui climat de încredere, destindere, colaborare și 
pace.

Interesele dezvoltării colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre state cer să se facă totul 
pentru promovarea fermă a politicii de pace, de dezar
mare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de des
tindere și largă conlucrare internațională. Tocmai în acest 
spirit, România a hotărit recent, în cadrul unui refe
rendum național, să reducă cu 5 la sută armamentele, 
efectivele și cheltuielile militare, convinsă că. prin aceas
ta, contribuie în mod concret la cauza dezarmării și 
păcii, a diminuării încordării'din viața internațională.

In spiritul întregii sale politici de pace și colaborare. 
România este hotărîtă să facă totul și in viitor pentru 
dezvoltarea relațiilor sale cu Statele Unite ale Americii, 
atît pe plan bilateral, cît și în lupta pentru pace, dezar
mare și colaborare între toate statele lumii, să acționeze 
neabătut pentru extinderea conlucrării sale cu toate ță
rile. fără deosebire de orînduire socială — în domeniile 
politic, economic, tehnico-știintific și în alte domenii de 
interes comun — aducîndu-și astfel contribuția la pro
movarea destinderii, colaborării și păcii in lume.

Convins că și actuala sesiune a Consiliului Economic 
se va înscrie ca 6 contribuție importantă la ridicarea pe 
un plan superior a colaborării și cooperării economice 
româno-americane, în interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei generale a păcii și destinderii, urez. încă o 
dată, succes deplin lucrărilor sale.

NAȚIUNILE UNITE. — Sub de
viza „Oferiți planetei o șansă — 
Copiii au nevoie de pace", la se
diul din New York al O.N.U. a 
avut loc o ședință festivă a se
siunii Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a creării Fondului Națiunilor 
Unite pentru Copii (UNICEF).

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a subliniat 

'• necesitatea depunerii unor eforturi 
4 sporite pentru asigurarea păcii și 
. securității internaționale drept che- 
j zășie a unui viitor fericit al copi- 

iior din lumea întreagă.

ț

lejul trecerii ei prin diferite țări au 
fost organizate mari manifestații 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
și realizarea dezarmării, pentru 
salvgardarea păcii și asigurarea 
unui viitor pașnic tuturor locuito
rilor planetei. „Făclia păcii" a de
venit astfel o manifestare-simbol, 
dind o nouă expresie voinței de 
pace și prietenie a tuturor popoare
lor lumii.

In cadrul ceremoniei prilejuite 
de reîntoarcerea la New York a 
„Făcliei". James Grant, directorul 
Fondului O.N.U. pentru Copii 

• (UNICEF), a declarat : „Cel mai 
de preț dar ce poate fi oferit co
piilor este pacea. Războiul este cel 
mai mare dușman al lor, deoarece, 
într-un asemenea caz, ei ar de
veni primele victime".

„Făclia păcii" 
aprinsă în fața 
York al O.N.U., 
voinței de pace

■ nind. prin ea 
simbol lansată de popoarele lumii 
pentru respectarea dreptului celui 
mai sacru al omului — dreptul la 
viață.

VIENA 12 (Agerpres). — 
Bogdan transmite : In ședința 
ră de vineri a reuniunii 
participante la Conferința 
securitate și cooperare in 
reprezentantul tării noastre 
zentat poziția României privind rolul 
și importanta deosebită ce revin 
colaborării economice, științifice si 
tehnice în procesul de făurire a unui 
sistem trainic de securitate și coope
rare europeană, de transformare a 
Europei într-un continent al păcii și 
înțelegerii între popoare. Asa cum 
s-a recunoscut si în cadrul reuniunii 
noastre — a spus vorbitorul — re
zultatele obținute în acest domeniu 
la nivel general-european nu sînt pe 
măsura posibilităților și nu cores
pund angajamentelor asumate prin 
Actul final si prin documentul reu
niunii general-europene de la Ma
drid. O evaluare realistă a situației 
duce la concluzia că schimburile și 
cooperarea în domeniile economiei, 
științei și tehnologiei nu numai că nu 
s-au ridicat la nivelul acestor anga-

Radu 
plena - 

statelor 
pentru 

Europa, 
a pre-

jamente. dar chiar au 
unele sectoare situația 
du-se.

Reprezentantul român a enunțat 
apoi principalele căi și mijloace care, 
în concepția României, trebuie puse 
în aplicare, pentru dezvoltarea largă 
a schimburilor comerciale si a co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice și a arătat că. în primul rind, 
este necesar să se treacă la redu
cerea treptată și eliminarea obsta
colelor existente, a restricțiilor șî 
discriminărilor care împiedică pro
movarea unei cooperări armonioase 
și reciproc avantajoase.

Referindu-se la rolul deosebit ce 
revine în ansamblul cooperării eco
nomice. stiintei si tehnologiei. re- 
prezentantul român a evidențiat uti
litatea convocării unei reuniuni de 
experti care să examineze tendințele 
actuale si de perspectivă în dome
niile stiintei si tehnologiei, precum 
si noi forme si modalități de întă
rire a cooperării în materie.

Mesajul președintelui Ronald Reagan
Am plăcerea să adresez un salut membrilor Consiliu

lui Economic Româno-American întruniți la New York 
pentru cea de-a XlII-a sesiune plenară.

Consiliul dv. reunește conducători comerciali din Sta
tele Unite și România, iar întilnirile dv. contribuie la 
progresul cooperării comerciale și economice dintre ță
rile noastre. Datorită schimburilor pe care le-ați facili
tat, comerțul a devenit unul dintre elementele funda-

mentale ale relațiilor dintre popoarele noastre. Sînt 
încurajat de faptul că exporturile S.U.A. în România au 
crescut în 1986 cu circa 50 la sută față de 1985. Sper 
că această tendință va continua și că restabilirea de
plină a vînzărilor americane către România va duce la 
extinderea comerțului în ambele direcții.

Adresez cele mai bune urări de succes întîlnirii.
★

NEW YORK 12 (Agerpres). — In 
zilele de 11 și 12 decembrie 1986, la 
New York au avut loc lucrările 
celei de-a XIII-a sesiuni a Consi
liului Economic Româno-American.

La lucrările consiliului au luat 
parte reprezentanți ai firmelor ame
ricane, cercurilor financiare și Ca
merei de comerț, precum și ai Ad
ministrației S.U.A.

Din partea română au participat 
reprezentanți ai întreprinderilor de 
comerț exterior, ai centralelor și în
treprinderilor producătoare, membri 
ai Camerei de comerț a Republicii 
.Socialiste România.

Cu un deosebit interes au fost pri
mite de participant mesajele adre
sate sesiunii de președintele Repu-

★

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Statelor Unite ale Americii. Ronald 
Reagan. în cadrul sesiunii, repre
zentanții întreprinderilor românești 
și firmelor americane au făcut o 
amplă analiză a stadiului schimburi
lor comerciale și cooperării econo
mice dintre cele două țări, a posibi
lităților de creștere a acestora.

O atenție deosebită s-a dat posi
bilităților de creștere a. relațiilor 
economice româno-americane in do
meniile industriei construcțiilor de 
mașini, electronicii și electrotehnicii, 
încheierii de contracte pe termen 
lung care să confere stabilitate și 
perspectivă schimburilor economice 
bilaterale, avantajelor comerțului de

★
și experienței pozitive 

societăților mixte și

datoriei externe trebuie soluționată 
pe plan globab

declară președintele Republicii Conqo

BRAZAVILLE 12 (Agerpres). — 
Dezvoltarea Africii este indisolubil 
legată de pacea și securitatea conti
nentului. a declarat președintele 
Republicii Congo. Denis Sassou 
Nguesso, președintele Organizației 
Unității Africane (O.U.A.). . Deschi- 
zind lucrările sesiunii Comitetului 
permanent al O.U.A. 
rarea de recomandări 
economic și social, el 
acțiunile agresive ale
sist de la Pretoria împotriva țărilor 
africane „din prima linie", acțiuni 
care subminează pacea continentului 
și a întregii lumi. Referindu-se la 
uriașa datorie externă a țărilor 
cane, președintele congolez s-a 
nunțat pentru convocarea unei 
ferințe mondiale asupra acestei 
bleme. Este necesar să se rezolve cit

pentru elabo- 
in domeniul 
a condamnat 

regimului ra-

afri- 
pro- 
con- 
pro-

mai urgent problema datoriei ex
terne pe plan global, a spus pre
ședintele Nguesso.

★
ACCRA 12 (Agerpres). — Comuni

catul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor de la Accra 
dintre președintele Republicii Gui
neea. Lansana Conte, și șeful statu
lui ghanez. Jerry Rawlings, subli
niază că datoria externă constituie 
o povară deosebit de grea pentru 
țările africane. In document se ex
primă sprijinul pentru crearea unui 
fond de ajutorare a țărilor din ..pri
ma linie", confruntate cu dificultăți 
economice provocate de actele de 
agresiune și de politica de destabili
zare inițiate de Africa de Sud — 
informează agenția U.P.I.

Clubul de la Roma sprijină eforturile de dezvoltare
ale Africii

YAOUNDE 12 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Camerun s-au 
deschis lucrările Conferinței Clubu
lui de la Roma — organizație care 
reunește peste o sută de personali
tăți politice, qameni de stiintă și 
experti economici, avind ca obiectiv 
central sprijinirea eforturilor de 
dezvoltare în lume. In cuvintul 
inaugural, șeful statului camerunez. 
Paul Biya. s-a pronunțat pentru

măsuri concrete si eficiente în di
recția obținerii unei dezvoltări reale, 
autentice, â țărilor africane si a 
evidențiat. în această ordine de idei, 
necesitatea elaborării unor programe 
care să tină seama îndeaproape de 
interesele națiunilor din regiune, de 
realitățile lor concrete, specifice și 
de aspirațiile majore ale popoarelor 
africane.

Se accentuează izolarea regimului rasist de la Pretoria
PRETORIA 12 (Agerpres). — Prac

tic,. incepind de joi. 11 decembrie, 
întreaga presă internă sud-africană 
și mijloacele de informare de peste 
hotare sint lipsite de dreptul de a 
reflecta evenimentele legate de miș
carea antiapartheid — relatează a- 
gențiile de, presă internaționale* 
Această cenzură totală a foșt im
pusă oficial printr-o proclamație de 
10 pagini semnată de „președintele" 
Africii de Sud, Pieter Botha. Cei care 
vor încălca noile prevederi sint pa
sibili de pedepse mergînd de la o 
amendă de 9 000 dolari pînă la 10 ani 
închisoare.

Singurele informații despre mani
festații. greve, boicoturi, demersuri 
ale mișcării antiapartheid vor pro
veni numai de la organele autorizate 
ale guvernanților de la Pretoria.

clays Bank", care urmase exemplul 
firmelor americane „I.B.M.", „Gene- 

. ral Motors" și „Coca-Cola".

LONDRA 12 (Agerpres). — O nouă 
companie britanică a anunțat că își 
retrage filiala din Republica Sud- 
Africană. Este vorba de firma de 
produse chimice industriale „Allied 
Colloids", a cărei cifră de afaceri 
este de 119 milioane lire sterline 
(168 milioane dolari) pe an. Un pur
tător de cuvînt al companiei a anun
țat că decizia retragerii a fost luată 
deopotrivă din rațiuni comerciale si 
politice — precizează agenția Reuter.

Luna trecută, o hotărîre similară 
fusese adoptată —• în semn de deza
probare a politicii de apartheid pro
movate de regimul de la Pretoria — 
de cea mai mare bancă străină de 
Investiții în R.S.A., respectiv „Bar-

BONN 12 (Agerpres). — Parla
mentul vest-german a hotârît insti
tuirea unei comisii de anchetă care 
să investigheze problema unor e- 
ventuale operațiuni comerciale ile
gale cu R.S.A., informează agenția' 
Reuter. Constituirea acestei comisii, 
menționează agenția, a fost cerută 
de deputății formațiunilor politice 
de opoziție. Partidul Social-Democrat 
și Partidul Ecologist, 
cuzat compania 
werke-Deutsche 
R.S.A. proiecte 
de submarine,

' atît legislației ------- -
embargoului instituit 
asupra livrărilor de arme către re
gimul de la Pretoria.

care au a- 
de stat Hewaldts- 
Werft că a vîndut 
pentru construirea 

ceea ce contravine 
vest-germane. cît și 

de O-N.U.

NAIROBI 12 (Agerpres). — Politi
ca de: destabilizare promovată de 
R.S.A. împotriva Angolei și Mo- 
zambicului duce, pe lingă provocarea 
de pagube economice acestor țări, si 
la creșterea mortalității infantile, 
într-o declarație a reprezentantei 
UNICEF la Nairobi, Mary Russe- 
lis, se arată că în urma actelor te
roriste săvîrșite în aceste țări de 
bande de teroriști aflate în slujba 
regimului de la Pretoria mor mii de 
copii.

Teroriștii, a spus ea. incendiază și 
jefuiesc spitale, asasinează personal 
medical.

contrapartidă 
în activitatea 
altor forme de cooperare menite să 
contribuie la diversificarea si ampli
ficarea raporturilor economice din
tre România și S.U.A.

Consiliul s-a pronunțat în favoarea 
eliminării restricțiilor, barierelor ar
tificiale și discriminărilor de orice 
fel care împiedică dezvoltarea co
merțului și cooperării.

Participanții au subliniat impor
tanța deosebită a acordării clauzei 
națiunii celei mai favorizate pe o 
perioadă mai lungă de timp. în 
scopul asigurării dezvoltării relațiilor 
economice și promovării bunelor ra
porturi dintre cele două țări.

ORIENTUL
MIJLOCIU
în Liban au avut loc 

noi ciocniri 
intre milițiile „Arnal" 

$1 combatanții palestinieni
BEIRUT 12 (Agerpres). — In zona 

taberelor de refugiați palestinieni 
Shatilla si Bouri el Barajneh. de 
lingă Beirut, au continuat vineri 
luptele intre miliții ale Organizației 
politico-militare „Amal" si comba
tanți palestinieni. Un comunicat al 
politiei libaneze, citat de agenția 
AP. relevă că nouă persoane și-au 
pierdut viata si 30 au fost rănite. 
Pe de altă parte, taberele de refu- 
giati palestinieni din iurul orașului 
Tripoli, din nordul Libanului, se află 
în stare de alertă dună raidul aerian 
israelian de joi. soldat cu moartea 
a 9 persoane si rănirea altor 21.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru israelian, Yitzhak Sha
mir, s-a intîlnit cu senatorul ameri
can Edward Kennedy, aflat în vizită 
în Israel. Au fost examinate aspecte 
actuale ale relațiilor israeliano-ame- 
ricane, menționează agenția

Senatorul american începe 
o vizită în Iordania.

Reuter, 
simbătă

agențiaDupă cum informează
A.P., noi demonstrații de protest ale 
tinerilor palestinieni împotriva ocu
pației israeliene au fost organizate 
vineri la taberele de refugiați pales
tinieni Bureij. Maghazi și Deir 
El-Balah din Gaza.

r~

NAȚIUNILE UNITE — „Făclia 
păcii" s-a reîntors la sediul din 
New York al Națiunilor Unite, în- 
cheindu-și călătoria pe glob în
treprinsă în' cadru! uneia dintre 
cele mai importante acțiuni organi
zate sub egida O.N.U. cu prilejul 
Anului Internațional al Păcii.

„Făclia" a fost aprinsă aici la 16 
septembrie, străbătînd de atunci 

_ 57 de țări situate pe toate cele 
cinci continente ale Terrei. Cu pri-
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I 
I 
I

( 
ț

\ Proteste împotriva experiențelor nucleare efectuate 
\ de Franța în
ț CANBERRA — într-o declarație 
i făcută la Canberra, ministrul in- 
[ terimar al afacerilor externe al

Australiei, Garret John Evans, a 
relevat că tara sa condamnă pro
gramul francez de experiențe nu
cleare din atolul Mururoa. Adop- 
tind această poziție, a arătat el. 
Australia expune nu numai punc
tul său de vedere, ci exprimă 
părerea tuturor statelor din 
Oceanului Pacific. Cererea 
vind încetarea experiențelor 
cleare în zonă și-a găsit expresie 
si în tratatul privind proclamarea 
regiunii dq sud a Pacificului drept 
zonă denucieariza’tă. Evans a adre
sat Franței apelul de a-și revizui 
■urgent poziția fată de experiențele

va rămîne veșnic 
sediului din New 
ca o expresie a 

a omenirii, deve- 
însăși, o chemare-

ATENA. Reuniune internațională consacrată 
dezarmării

ATENA. — Aproximativ 300 de 
delegați reprezentind 76 de orga
nizații și mișcări de luptă pentru 
pace din peste 50 de țări vor parti
cipa, începînd de duminică, la Ate
na. la o reâniune. programată să 
se desfășoare pe parcursul a cinci 
zile. pentru a lua parte la un 
schimb de vederi asupra dezarmă
rii și păcii internaționale — anun
ță agenția elenă de presă A.N.A.

„Conferința celor cinci continen-

(

ț

y

te pentru pace și dezarmare", care 4 
va avea loc la inițiativa Mișcării / 
elene pentru independentă naționa- 1 
lă, pace internațională și dezarma- i 
re, , își va axa dezbaterile asupra ' 
dezarmării nucleare, păcii interna- ț 
ționale, conflictelor regionale, 
securității mondiale și prevenirii 
militarizării spațiului cosmic.

La ceremonia de deschidere va 
participa și premierul 
Andreas Papandreu.

în sprijinul lichidării armelor de dislrugere
LONDRA. — Partidul Laburist, 

din Marea Britanie și Partidul 
Social-Democrat din R.F. Germa
nia și-au reafirmat hotărîrea de a 
acționa pentru lichidarea tuturor 
armelor nucleare și pentru o secu
ritate comună mai mare în Est și 
Vest — transmite agenția A.D.N. 
Liderul laburist, Neil Kinnock, și-a 
exprimat — în cadrul unei confe
rințe de presă — sprijinul parti
dului său fată de inițiativele 
P.S.U.G. (R.D.G.) și P.S.D. (R.F.G.) 
in vederea creării unui coridor lip-
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si 
zona 
pri- 
nu-

tării-gazdă,

în masă
a unei zone 
centrul Eu- 

Johannes

Comunicat comun privind vizita oficială 
de prietenie în U.R.S.S. a delegației U.C.I
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Co

municatul comun privind vizita ofi
cială de prietenie în U.R.S.S. a dele
gației U.C.I., condusă de președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I... Milanko 
Renovița. difuzat de agenția T.A.S.S.. 
relevă că la convorbirile purtate cu 
delegația P.C.U.S.. condusă de se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, în centrul atenției 
s-au aflat problemele extinderii și 
adîncirii pe mai departe a relațiilor 
sovieto-iugoslave. Părțile și-au ex
primat hotărîrea să dezvolte priete
nia și colaborarea dintre U.R.S.S. și 
R.S.F.I.,

In ce
dintre P.C.U.S. și U.C.I. 
privește situația internațio-

nală actuală. în comunicat se relevă 
că sînt necesare acțiuni hotărîte din 
partea tuturor statelor, forțelor po
litice și obștești în lupta pentru 
dezarmarea generală, în primul rînd 
pentru dezarmarea nucleară, pentru 
destindere și coexistență pașnică. 
Ambele părți — se arată în comu
nicat — se pronunță pentru dezvol
tarea procesului general-european 
de paoe. securitate si cooperare.

In cursul schimbului de opinii 
privind mișcarea comunistă și mun
citorească s-a subliniat dreptul fie
cărui partid de a-și elabora și înfăp
tui de sine stătător strategia poli
ticii sale.

general 
Gorba- 
al C.C. 
al Po-

CONVORBIRI SOVIETO-AFGA-
NE. La Moscova au avut loc vineri 
convorbiri între secretarul 
al C.C. al P.C.U.S.. Mihail 
ciov, și secretarul general 
al Partidului Democratic
porului din Afganistan. Najibullah. 
aflat in vizită oficială de prietenie 
in Uniunea Sovietică, anunță agen
ția T.A.S.S. Cu acest prilej. au 
fost discutate probleme ale relați
ilor bilaterale și ale vieții politice 
internaționale de interes comun.

PRELUNGIREA MANDATULUI 
FORȚELOR O.N.U. ÎN CIPRU. Ui 
recomandarea secretarului general 
al -O.N.U., Consiliul de Securitate 
a prelungit mandatul forțelor 
O.N.U. in Cipru (UNFICYP) 
pe o nouă perioadă de șase . luni, 
pînă la 15 iunie 1987. într-o . re
zoluție adoptată în unanimitate, 
Consiliul de Securitate a chemat 
secretarul general al O.'N.U. să-și 
continue misiunea ce i-a fost încre
dințată în legătură cu reglementa
rea problemei, cipriote.

sit de arme nucleare și 
fără arme chimice în 
ropei. La rîndul său,
Rau. președintele P.S.D.. a afirmat 
că asemenea măsuri în i 
dezarmării și destinderii 
cesare mai ales în situația specia
lă a celor două state germane, afla
te la granița dintre alianțele mili
tare. Johannes Rau a adăugat că 
europenii se opun transferării 
cursei înarmărilor în spațiul 
cosmic.

_ atirmai-i 
vederea ! 

sînt ne- 4

nucleare din Mururoa. relatează 4 
agenția T.A.S.S. i

!
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.. ................................................................ ................................\ 

distruse de bombardamentele alo-4 
mice din august 1945 — constituie o 

iubi- )
I

atolul Mururoa

TOKIO — Primarii orașelor ja
poneze Hiroshima si Nagasaki au 
remis ambasadei Franței la Tqkio 
scrisori de protest fată de expe
riența nucleară • subterană făcută 
de Franța, miercuri, pe atolul Mu
ruroa. din sudul Oceanului Pacific. 
Explozia nucleară franceză — au 
arătat primarii celor două orașe

sfidare' la adresa omenirii 
toare de pace, contribuind la am
plificarea stării de tensiune pe ■ 
plan international si la intensifi- 4 
carea cursei înarmărilor.

Exploziile atomice afectează clima pe Terra
DELHI. — Experiențele nucleare 

efectuate' ÎR ultimele decenii con
stituie. în bună parte, cauza ano
maliilor condițiilor de climă mani
festate pe glob, inclusiv în India — 
a declarat dr. R. P. Sarker. direc
torul general al Departamentului 
indian pentru meteorologie. Omul 
de știință indian a adăugat că. in-

au țdiferent în care parte a lumii 
loc. exploziile nucleare sînt urma- . 
te. de, regulă, de scăderi ale tempo-1 
raturii cu circa 15—20 Ia sută față ' 
de normal, iar efectele unei singure ț 
experiențe sînt resimțite pe o pe- . 
noadă care durează de la cîteva > 
ore pînă la o săptămînă. în raport, i 
între altele, si de puterea bombei 
explodate. ț

<

NAȚIUNILE UNITE: Pentru utilizarea pașnică 
nuclearea energiei

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat (o rezolu
ție in care se evidențiază necesitatea 
extinderii colaborării pe plan inter
național îri domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice. Re
lief înd că examinarea. problemei

energeticii atomice corespunde in
tereselor tuturor statelor, documen
tul se pronunță în sprijinul convo
cării, în mai 1987, la Geneva, a Con
ferinței O.N.U. pentru dezvoltarea 
colaborării privind utilizarea pașnică 
a' energiei nucleare.

In favoarea soluționării pe cale politică

a problemelor din
CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager

pres). — Intr-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, ministrul pana
mez al relațiilor externe, Jorge Aba- 
dia, a afirmat că Grupul de la Con- 
tadora — din care fac parte Colum
bia, Mexic. Panama și Venezuela — 
constituie unicul for regional care 
poate, in prezent, să accelereze pro
cesul realizării unui climat real de 
pace, securitate si cooperare în Ame
rica Centrală — transmite agenția 
Prensa Latina. El a arătat că pro
cesul de pace centro-american inițiat 
de Grupul de la Contadora s-a con
fruntat. în decursul anilor, cu nu
meroase piedici. dar a avut marele 
merit de a juca un rol esențial in 
evitarea 
America

America Centrală
confruntări militare în anii ’60 și ’70 
— informează agenția Associated 
Press.

LIMA 12 (Agerpres). — Congresul 
Național Peruan a adoptat o rezolu
ție în care se exprimă solidaritatea 
cu Republica Nicaragua. Ultimele 
evoluții ale evenimentelor din zona 
centro-americană au fost caracteriza
te drept o imixtiune in problemele 
interne ale Nicaraguei, informează 
agenția Taniug.

izbucnirii unui război in 
Centrală.
12 (Agerpres). — Salvado-HAGA

rul și Hondurasul au cerut Curții In
ternationale de Justiție de la Haga 
să arbitreze în disputa de frontieră 
dintre cele două țări, care a dus la

CIUDAD DE GUATEMALA 12 (A- 
gerpres). — Forțele insurecționale 
guatemaleze au atacat, în departa
mentul Huehuetenango, din regiunea 
de vest a țății, o patrulă militară, 
trimisă împotriva lor — relatează 
agenția Prensa Latina, citind un co
municat oficial dat publicității la 
Ciudad de Guatemala. Documentul 
precizează că. în cursul schimburilor 
de focuri care au avut Ioc. un sol
dat și-a pierdut viata si alți doi au 
fost răniți.

coreea de suD: Principalul partid de opoziție
critică practicile abuzive
SEUL 12 (Agerpres). — Noul 

Partid Democratic din Coreea de 
Sud a decis să boicoteze lucrările 
parlamentului. în semn de protest 
față de practicile abuzive, antide
mocratice ale regimului dictatorial 
al lui Chun Du Hwan. In cadrul șe
dinței extraordinare a forului legis
lativ sud-coreean, care a avut loc 
joi, conducerea grupului parlamen
tar al acestei puternice formații po
litice a opoziției a subliniat, într-o 
declarație, că deputății partidului de

ale autorităților de ja Seul
guvernămînt încalcă deliberat nor
mele elementare de desfășurare a șe
dințelor parlamentului, adoptînd, 
intre altele, o serie de proiecte de 
legi cu caracter antipopular, fără să 
le supună dezbaterilor în plenul se
siunii. O asemenea lege este și cea 
privitoare la instituirea unui sistem 
de salarii minime pentru muncitorii 
din Coreea de Sud, total defavorabilă 
oamenilor muncii — relatează agen
țiile internaționale de presă.

Contenciosul comercial dintre Piața comună și Japonia
BRUXELLES 12 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat consultările 
dintre Piața comună și Japonia con
sacrate examinării posibilităților de 
echilibrare a schimburilor dintre cele 
două părți. In prezent, notează a- 
genția Reuter, excedentul comercial 
nipon este de 20 de miliarde dolari. 
Willy de Clercq, membru al Comi
siei C.E.E., a arătat, intr-o conferință 
de presă* că nesoluționarea acestei

probleme ar. putea duce la o înrău
tățire generală a raporturilor din
tre cele două părți. In urma con
vorbirilor — care fac parte din con
sultările trilaterale C.E.E.—S.U.A.— 
Japonia — nu s-au identificat soluții 
imediate pentru rezolvarea proble
mei amintite,- țările Pieței comune 
solicitînd o mai largă pătrundere a 
mărfurilor vest-europene pe piața 
niponă.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

noilor cote 
aflat în 
expirînd la

de producție, 
prezent în 
31 decembrie.
ITALIANA a

acordul 
vigoare

DEZBATERILE DIN PARLA
MENTUL LUXEMBURGHEZ. în
tr-un discurs rostit în parlament, 
Rene tJrbariy, președintele Partidu
lui Comunist Luxemburghez, a 
dezaprobat proiectele bugetului de 
stat pe exercițiul financiar 1987 și 
al reformei fiscale, apreciind că gu
vernul înfăptuiește o redistribuire a 
venitului național în favoarea ma
relui capital. Vorbitorul a cerut să 
se pună capăt acestei practici ■ de 
inechitate socială și a anunțat că 
P.C.L. va lansa o campanie de 
protest împotriva celor două pro
iecte de lege.

INTERVIU. Joaquim ChissanO, 
președintele Partidului FRELIMO 
și președintele R. P. Mozambic, a 
reafirmat, intr-un interviu acordat 
televiziunii zimbabweene, hotărirea 
poporului de a continua lupta pen
tru edificarea unei societăți noi, 
pentru întărirea independenței na
ționale a țării. El a arătat că Adu
narea Populară urmează să exami
neze programul complex de resta
bilire a economiei, care prevede ca 
sarcini prioritare creșterea pro
ducției industriale, dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii, 
ales a transporturilor.

speciale în Ministerul suedez al 
Afacerilor Externe, a' fost numit 
comisar al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Namibia. în confor
mitate cu hotărirea Adunării Ge
nerale. el va conduce Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia, care admi
nistrează acest teritoriu pînă la 
obtinei’ea independenței.

țara sa va. fi nevoită să recurgă la 
noi măsuri protecționiste. infor
mează agenția AP. Protecționismul 
comercial, practicat in relațiile din
tre Statele Unite și țările vest-eu- 
ropene, a dat naștere unor diver
gențe serioase. în. ultima vreme, 
între parteneri, divergente cane ris
că să se agraveze.

POLIȚIA
că a arestat 17 membri ai 
zațiilor mafiote ce acționau 
zona orașului Florența. Cei arestați 
sint acuzați că au participat la 
organizarea unor răpiri de persoa
ne si au făcut trafic cu droguri. 
Agenția U.P.I. subliniază că în 
cursul unor investigații anterioare 
poliția a descoperit la membrii 
grupărilor mafiote importante can
tități de arme și muniții, bancnote 
și documente falsificate, precum și 
droguri.

anunțat 
organ i- 

în

mai

Re-RELAȚII DIPLOMATICE, 
publica Populară Angola și Repu
blica Venezuela au hotărit să sta
bilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă. Un comunicat ofi
cial difuzat Ia Luanda subliniază 
dorința celor două țări de a extinde 
și adinei relațiile de colaborare 
reciproc avantajoasă pe multiple 
planuri.

MORTALITATEA INFANTILĂ 
IN AMERICA LATINA. In cadrul 
unei conferințe de presă de la Bo
gota,' reprezentantul Fondului Na
țiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF) a relevat că in Ame
rica Latină zilnic mor peste 3 000 
de copii care nu au ajuns încă la 
vîrsta de 6 ani. Printre 
principale . ale acestei 
ridicate el a citat sărăcia 
tenta medicală precară.

motivele 
mortalități 

și asis-

în vizi-
S.U.A.

NUMIRE. Printr-o rezoluție a
Adunării Generale a O.N.U., Bernt
Carlsson, ambasador cu însărcinări

PROTECTIONISM. Aflat 
tă la Bonn, reprezentantul 
pentru comerț. Clayton Yeutter, a 
cerut statelor vest-europene să re
ducă taxele de import și alte ba
riere care blochează accesul produ
selor americane pe piața occiden
tală, avertizînd că, în caz contrar.

OPERAȚIUNE ANTIDROG. în 
două operațiuni succesive, poliția 
belgiană a confiscat 43 kg cocaină 
pură, cea mai mare cantitate de 
acest drog capturată pînă acum în 
Belgia. Cocaina a fost adusă la 
bordul unui cargou sub pavilion 
panamez, ancorat în portul Anvers. 
Opt persoane au fost arestate.

CONFERINȚA MINISTERIALĂ
A O.P.E.C. In cea de-a doua zi a 
Conferinței' ministeriale O.P.E.C., 
care se desfășoară la Geneva, re
prezentanții 
organizației 
de a stabili 
nivel mai 
agențiile de
discutat probleme legate de fixarea

țărilor membre ale 
aii analizat modalități 
prețul petrolului la un 

ridicat, informează 
presă. Totodată, ei au

ALEGERI. La 21 decembrie în 
Togo se vor desfășura alegeri pre
zidențiale, a anunțat postul de 
radio Lome, citind un comunicat 
oficial. Recent, cu prilejul con
gresului Partidului Adunarea Po
porului Togolez — a fost desem
nat drept unic candidat pentru 
funcția supremă în stat actualul 
președinte al țării și al partidului, 
generalul Gnassingbe Ey.adema. El 
deține funcția de șef al 
anul 1979.

statului din

început lu
miniș teriale 
care abor-

LA BRUXELLES au 
crările unei reuniuni 
anuale C.E.E.—S.U.A., 
dează în special situația schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
părți. Delegația S.U.A. este condu
să de secretarul de stat, George 
Shultz, iar cea a Pieței comune de 
Jacques Delors, membru al Co
misiei C.E.E. însărcinat cu relații
le externe.
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