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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
luni, 5 octombrie, a avut loc ple
nara Comitetului Central al P.C.R.

La plenară au participat, in cali
tate de invitați, membri ai guver
nului, cadre din economie, secre
tarii pentru probleme economice ai 
comitetelor județene de partid, di
rectori generali de centrale indus
triale și de institute centrale de

cercetare care nu sint membri ai 
C.C. al P.C.R.

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

1. Raport privind realizarea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României in 
primele 9 luni ale acestui an ; mă
surile pentru îndeplinirea integrală

a prevederilor de plan pe trimestrul 
IV și intregul an 1987.

2. Raport cu privire la măsuri po- 
litico-organizatorice pentru pregăti
rea Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român.

3. Raport privind pregătirea și 
desfășurarea alegerilor generale de 
deputați in consiliile populare mu
nicipale, ale sectoarelor municipiu
lui București, orășenești și comu
nale, din 15 noiembrie 1987.

4. Probleme organizatorice.
Tovarășul Constantin Dâscâlescu, 

prim-ministru al guvernului, a ra
portat plenarei despre analizele e- 
fectuate in consiliile de coordonare 
o ramurilor, desfășurate in spiritul 
orientărilor și indicațiilor date de 
secretarul general af partidului la 
recento ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre-(Continuare in pag. a Il-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului a analizat pe larg cum se realizează Planul unic de dezvoltare economico-socială pe 1987 și a stabilit măsuri pentru încheierea anului cu rezultate cit mai bune, în toate sectoarele, pornind de la necesitatea că îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest , an constituie un factor de impor- . tanță deosebită pentru realizarea întregului plan cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al i XIII-lea al partidului privind tre- ; cerea la dezvoltarea intensivă a 1 economiei naționale. în toate domeniile, precum și înfăptuirea re- 1 voluției tehnico-științifice, a noii ' revoluții agrare, dezvoltarea mai puternică a forțelor de producție și creșterea, pe această bază, a avuției naționale, a venitului național — ca factori fundamentali pentru dezvoltarea generală a țării, pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an constituie o necesitate pentru a asigura realizarea obiectivului strategic general privind trecerea țării noastre la o nouă etapă de dezvoltare — aceea de țară mediu dezvoltată, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor necesare înaintării ferme spre comunism.'Din dezbaterile care au avut loc, din analizele desfășurate în Comitetul Politic Executiv, în consiliile pe ramuri reiese că pe primele 9 luni ale acestui an producția industrială, deși a înregistrat o creștere de cîteva procente față de anul precedent, este sub prevederile planului.Nerealizări însemnate sînt în domeniile minier, petrolier, metalurgie, chimie și în unele sectoare ale construcțiilor de mașini. De asemenea, în această perioadă nu s-au realizat, în mod corespunzător, indicatorii de eficiență de bază. A avut loc o creștere puternică a consumurilor materiale, care sint, in general, mai mari față de prevederile planului, dar în unele sectoare chiar față de realizările din anul precedent. Totodată, producția netă și beneficiile nu se realizează în conformitate cu prevede- ' rile planului. Sînt serioase rămî- neri in urmă în ce privește productivitatea muncii și alți indicatori de bază ai planului. în mod deosebit, doresc să subliniez rămî- nerea foarte mare în Urmă în realizarea producției pentru export.în ceea ce privește investițiile, față de prevederile planului, pe această perioadă avem rămîneri foarte serioase în urmă și nu au fost puse în producție importante capacități care trebuiau să asigure materialele necesare pentru diferite sectoare de activitate.La plenara din vară am analizat unele din aceste cauze legate de condițiile iernii, de unele lipsuri în domeniul energetic și altele. De aceea, nu mai reiau aceste probleme în plenară. Doresc să subliniez că principalele cauze nu sint de ordin obiectiv, ci ele sînt determinate de lipsurile foarte serioase în activitatea de conducere și de planificare a economiei naționale, de felul cum organele centrale, ministerele, consiliile lor de conducere, centralele, conducerile întreprinderilor și consiliile oamenilor muncii au acționat pen

tru buna organizare și desfășurare a activității în toate sectoarele.în toate domeniile, fără excepție, dacă s-ar fi acționat cu întreaga răspundere, dacă s-ar fi organizat în mod corespunzător, activitatea, puteam șă realizăm . în bune condiții planul și să nu se manifeste lipsurile care au avut loc. Cea mai mare parte a problemelor din domeniul aprovizionării tehnico- materiale sint determinate de ne- realizarea în diferite sectoare a producției în industria orizontală, dâr mai cu seamă în metalurgie, în chimie, care aveau datoria să asigure' produsele necesare pentru celelalte-sectoare.în ce privește materiile prime, trebuie să arăt și în fața plenarei Că am asigurat pe deplin aprovizionarea, chiar in devans, avem rezervele necesare și nu s-au produs nici un fel de probleme din această cauză. Totul este legat de lipsurile în realizarea corespunzătoare a producției, în toate sectoarele, conform planului, în sortimentele necesare dezvoltării economiei naționale.De ce s-a creat această situație ? Cred că trebuie să ne referim și la felul în care am realizat investițiile, punerea în funcțiune, atingerea parametrilor proiectați ai capacităților de producție, reparațiile capitale și funcționarea normală a instalațiilor.Așa cum s-a menționat, cînd am discutat problemele din energie, nerepararea la timp, nefuncționa- rea normală a instalațiilor ne-au creat situația și greutățile pe care le avem. Și in sectorul metalurgiei, și în sectorul chimiei instalațiile și utilajele nu au funcționat la întreaga capacitate. Avem 250 de întreprinderi care nu au atins parametrii proiectați, deci nu au 

realizat producțiile necesare. S-a. întîrziat cu’ punerea în producție .în atest an a unor unități importante, . care trebuiau să asigure materialele și produsele pentru alte septoare. Prin plan s-au asigurat mijloacele financiare și materiale pentru realizarea în întregime și la timp a investițiilor. Nerealizarea lor este însă legată de lipsurile serioase în organizarea și desfășurarea activității în aceste sectoare. Deci cauzele rămînerilor în urmă în realizarea planului ' producției industriale sînt mai generale. Ele sînt legate de lipsurile din diferite sectoare de activitate, de felul în care s-a acționat și se acționează pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planurilor din toate domeniile. Toate depindeau însă de noi. Realizarea tuturor a- cestor capacități de producție, a reparațiilor depinde de fiecare centrală, de fiecare minister, de Consiliul de Miniștri, care răspunde pentru buna conducere și desfășurare a întregii activități de producție.Am discutat despre aceste probleme și Ia plenara din vară, am discutat, de fapt, și în prim’ăvară. Nu. s-au tras toate concluziile și nu,s-au luat toate măsurile pentru, a introduce ordine, răspundere, disciplină. Este necesar, tovarăși, să tragem toate concluziile și să schimbăm complet stilul, metodele de muncă în toate sectoarele de activitate !
Stimați tovarăși,In ce privește agricultura, la culturile de vară am realizat o recoltă mai bună decît anul trecut, dar trebuie să spunem că aceasta nu este la nivelul planului. Eva

luările la culturile agricole de toamnă sînt aproape de prevederile • planului, însă strîhgereâ recoltei se desfășoară cu întîrziere. Avem serioase rămineri în urmă în ce privește însămînțările de toamnă, realizarea producției vegetale și animale in conformitate cu prevederile planului.Deoarece la consfătuirea din septembrie pe problemele agriculturii am dezbătut pe larg aceste aspecte, nu voi insista asupra lor. Dar și aici cauzele principale stau ir. lipsurile din organizarea activității'. începind de la Consiliul Național al. Agriculturii, de la Ministerul 'Agrîe&lrafli, organele agricole, pînă la felul- cum consiliile de conducere din toate unitățile acționează pentru realizarea în bune condiții a planului.Problemele realizării planului în industrie, agricultură și în celelalte ramuri au fost discutate pe larg în ședința Comitetului Politic Executiv din 3 octombrie, cu participarea cadrelor de bază din domeniile respective, cu activul de partid din toate județele .— practic cu aproape toți membrii Comitetului Central al partidului.După cum este cunoscut, în 3—4 octombrie, după ședința Comitetului Politic Executiv, a avut loc — în cadrul consiliilor pe ramură ale Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la care au. participat conducătorii tuturor centralelor — dezbateri largi asupra tuturor problemelor și, îndeosebi, asupra măsurilor necesare realizării în cele mai bune condiții a planului pe trimestrul IV și pe întregul an.In plenara Comitetului Central primul-ministru a raportat despre concluziile la care s-a ajuns în ca'drul acestor dezbateri și a arătat cum se va acționa în toate sectoa

rele, cum va acționa Consiliul de Miniștri, biroul , său executiv, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului.De asemenea, tovarășii care au luat cuvîntul în plenară s-au angajat. ferm că vor acționa cu toată răspunderea și hotărîrea pentru realizarea, in sectoarele lor de activitate, a planului pe acest an.Analiza critică și autocritică din Comitetul Politic Executiv, dezbaterile în spirit critic și autocritic în consiliile pe ramură și din plenare, precum și:măsurile adoptate trebuie să determine lichidarea rapidă a lipsurilor, ă 'tuturor' 'stărilor negative de lucruri, îmbunătățirea activității în toate domeniile și îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului și programelor pe 1987.Așa cum s-a raportat în plenară, in cadrul dezbaterilor din consiliile pe ramură s-au clarificat și precizat toate problemele privind planul pe trimestrul IV și deci pe întregul an. Toate sectoarele și toate centralele au planuri și programe clare de activitate. Sînt clarificate amănunțit inclusiv problemele exportului, problemele aprovizionării tehnico-materiale.Ținînd seama de toate acestea, este necesar • să se treacă cu hotărîre și răspundere la realizarea în fiecare sector, în fiecare centrală și întreprindere a tuturor programelor și planurilor stabilite în vederea realizării la timp a planului pe acest an !Dispunem de tot ce este necesar în’ acest scop și trebuie să se demonstreze prin activitatea concretă că' lipsurile manifestate pînă aCum nu caracterizează munca din sectoarele respective, că ele vor fi depășite rapid- și că, realmente, 

vom asigura desfășurarea în cele măi bune condiții a întregii activități.
Stimați tovarăși,Avînd în vedere că problemele au fost pe larg dezbătute, mă voi referi numai la cîteva aspecte cărora consider că trebuie să le acordăm o atenție deosebită.In primul rînd, se impune să fie luate toate măsurile necesare în vederea , realizării planului în domeniul minier și petrolier. Asigurarea cărbunelui energetic și cocsificabil necesar, a celorlalte materii prime,- asigurarea petrolului necesar constituie o problemă prioritară căreia trebuie să-i acordăm toată atenția, de sps . pînă jos,în acest sens, organizațiile de partid, oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători și beneficiari, consiliile oamenilor muncii din aceste sectoare trebuie să acționeze cu toate forțele pentru a da patriei mai mult cărbune, mai mult petrol, mai multe minereuri !în al doilea rînd, avînd în vedere sițuația deosebită din. domeniul energetic, se impune înfăptuirea cu toată hotărîrea a programului stabilit, lichidarea cit mai rapidă a lipsurilor ce s-au manifestat, asigurarea pe deplin a energiei necesare pentru economia națională, pentru întreaga activitate economico-socială. Așa cum am menționat, dispunem în domeniul energiei de o putere instalată de circa 22 mii MW, care poate satisface pe deplin necesitățile de energie ale țării. Măsurile luate ne permit să realizăm cel puțin 10 mii de MW, ceea ce va asigura - satisfacerea în . bune condiții a energiei în toate domeniile.

Se impune și aici ca organizațiile de partid, conducerea Ministerului Energiei Electrice și; conducerile centralelor, întreprinderilor energetice, precum și oamenii muncii din aceste sectoare să acționeze cu mai multă hotărîre și fermitate, să asigure funcționarea în bune condiții a instalațiilor energetice pentru producerea și. livrarea ,e- nergiei necesare.'Asigurarea energiei' constituie, de asemenea, una din problemele prioritare pentru ' întreaga noastră activitate. De ce am început însă cu cărbunele ? Pentru că funcționarea normală a centralelor pe cărbune nu va putea 1'i asigurată dacă minerii, Ministerul Minelor nu vor livra în întregime producția de cărbune planificată. De aceea, problema energiei este legată de asigurarea cărbunelui și a petrolului. Aceste sectoare trebuie să stea în atenția zilnică a tuturor organelor de stat, a organelor de partid, a Biroului Executiv al guvernului, inclusiv a Comitetului Politic Executiv al partidului.Sînt, de asemenea, necesare măsuri hotărîte pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului în domeniile metalurgiei, petrochimiei și în celelalte ramuri producătoare de materiale de bază pentru economia națională. în cuvântul lor, conducătorii acestor sectoare s-au referit la unele probleme, dar am rămas cu impresia că nu sînt pătrunși pe deplin de răspunderea pe care o au, de greutățile mari pe care le-ău creat economiei naționale prin felul în care și-au desfășurat activitatea și au realizat planurile stabilite.Lipsuri mari s-au manifestat în activitatea producției utilajelor, mașinilor și altor produse din domeniul construcțiilor de ' mașini. De aceea, sînt necesare măsuri hotărîte și să se considere planurile pe trimestrul IV ca minime — de altfel aceasta este valabil pentru toate sectoarele. Trebuie neapărat ca Ministerul Industriei de Utilaj Greu și celelalte .ministere din construcția de mașini să asigure realizarea în termenele stabilite a utilajelor ,șb mașinilor necesare pentru buna funcționare a tuturor celorlalte sectoare de activitate, pentru realizarea ’ în bune condiții a investițiilor. In mod corespunzător, toate sectoarele economiei naționale trebuie să acționeze cu toată hotărîrea în vederea realizării, în cele mai bune condiții, a’ planului și programelor stabilite.Sînt necesare măsuri hotărîte în direcția folosirii. mai bune a capacităților de, producție' ’și realizării, în acest sens, a programului stabilit de Comitetul. Politic Executiv privind realizarea în acest trimestru . a parametrilor proiectați de către‘toate unitățile.Trebuie să se acționeze cu mult mai multa răspundere în realizarea reparațiilor’ și întreținerii utilajelor și mașinilor. De asemenea, trebuie să1 fie liiate măsuri ferme în vederea realizării' în cele mai bune ' condiții ’ a investițiilor, dar nu valoric, ci prin darea în folosință la timp a no’ilor capacități de producție. Trebuie să se lichideze cu ' deșăvîrșire practica din domeniul investițiilor de a se realiză lucrări de construcții prin consum de materiale care nu sînt necesare pentru etapele respective, pentru a asigura astfel planul valoric, dar: fără ptinerea în producție a instalațiilor și mașinilor.■Toate acestea sirit probleme care determină • în. mod hotărîtor » desfășurarea normală « întregii activități; înfăptuirea' în cele i mai bune condiții a planului '.p'ejicest(Continuare in pag. ă H-ă)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
■

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)an și crearea condițiilor corespunzătoare pentru înfăptuirea planului pe anul viitor.M-am referit mai înainte la unele greutăți care au apărut în aprovizionarea tehnico-materială. a diferitelor sectoare de activitate. Am menționat că aceasta se datorește în cea mai mare parte nerealizării la timp a producției si în sortimentele corespunzătoare, in diferite sectoare din industria orizontală. Dar la aceasta se mai adaugă faptul că multe sectoare au depășit cu mult normele de consum. Or, prevederile planului nu au avut în vedere și nu pot avea în vedere risipa care are loc în diferite sectoare de activitate, în diferite întreprinderi. La dimensionarea aprovizionării tehnico-materiale se pornește de la normele de consum, de la necesitatea folosirii raționale a materiilor prime, a materialelor în diferite sectoare de activitate. Or, pe primele nouă luni avem o situație inadmisibilă în ce privește risipa și consumurile materiale industriale. A avut loc o creștere deosebit de mare a consumului intern în sfera producției, ca urmare a depășirii normelor, dar și a introducerii în diferite produse, inclusiv în produsele de bază, a unor noi materiale care nu s-au avut în vedere, sub pretextul modernizării unor produse cu valori ridicate, care nu au adus nici o îmbunătățire tehnică și tehnologică, n-au făcut decît să scumpească produsele și, cîteodată, au înrăutățit și funcționarea lor.S-au mărit stocurile de producție și alte stocuri și a avut loc o supradotare cu aparatură, cu diferite mașini și piese peste cele prevăzute în plan, ceea ce a dus la înrăutățirea funcționării activității economico-sociale și la creșterea consumurilor materiale.Organele centrale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării și Ministerul Finanțelor nu și-au îndeplinit în mod corespunzător rolul, atribu

țiile pe care le au în cadrul economiei naționale. Mai mult, trebuie să spun deschis și în plenară că, de fapt, aceste organe au stimulat creșterea consumului în domeniul industriei. Au patronat creșterea consumurilor nejustificate în diferite sectoare ale economiei naționale, pe căile de care am vorbit.Este o situație inadmisibilă. Am discutat de fapt despre aceasta și la plenara din vară. Nu s-au luat toate măsurile care se impuneau pentru a lichida această stare de lucruri. Deși trebuie să recunosc că după plenara din vară activitatea de producție, întreaga activitate s-au îmbunătățit. Nu pe măsura necesității, dar a avut loc o anumită îmbunătățire a activității, nu însă în ritmul și măsura necesare.Avem stocuri materiale pe economie de peste 250 de miliarde lei, din care supranormative aproape 70 de miliarde lei. Am discutat, de mai multe ori, despre această situație. S-au stabilit. o serie de măsuri privind îmbunătățirea stării de lucruri din acest sector. Dar, practic, nu s-a făcut mare lucru. De mai bine de două luni de zile se lucrează la măsurile privind reglementarea situației stocurilor. Ele însă nu au fost soluționate nici pînă acum. în fond, există o anumită mentalitate și o anumită tendință la organele centrale corespunzătoare — la planificare și la aprovizionare, și la Ministerul Finanțelor — de a tărăgăna soluționarea corespunzătoare a acestor probleme.Evident, este imposibil să mergem mai departe cu această situație. Avem stocurile supranormative de care am menționat, care influențează foarte negativ asupra eficienței economice, beneficiilor și activității generale fi- nanciar-economice. Pe ansamblu, stocurile pe care le avem sînt deosebit de mari. Avem stocuri planificate de materii prime și materiale de peste 66 de miliarde lei, care trebuie să asigure 18 zile de funcționare normală. Dar mai avem 

supranormativ încă 12 miliarde. Normal, cu aceste stocuri de materii prime și materiale ar trebui ca, o jumătate de lună să nu existe probleme în aprovizionarea tehnico-materială, pentru că acestea sînt stocuri de producție. Ar trebui ca fiecare întreprindere, fiecare centrală să-și. desfășoare activitatea fără nici o problemă. Dar nu aceasta este realitatea și, din prima zi a lunii, toate ministerele încep să solicite materiale, reclamînd că nu pot să realizeze planul din lipsă de aprovizionare. La aceasta trebuie adăugate stocurile de producție neterminată de circa 56 de miliarde lei, care, în fond, sînt tot stocuri de materiale în diferite faze de producție.Producția noastră industrială lunară este de circa 120 de miliarde lei. Deci. cu aceste stocuri se poate asigura desfășurarea normală a întregii activități, deși această situație nu corespunde unei munci bine organizate, adică stocurile sînt excesiv de mari și nu putem continua așa IAvem produse finite de 82 ds miliarde lei în întreprinderi. Cum este posibil să ținem în întreprinderi produse finite de această valoare și în același timp să se apeleze la mijloace financiare suplimentare ?Avem piese de schimb de 22 de miliarde, care sînt cu mult peste necesar. Avem semifabricate în cooperare și altele.Ridic această problemă în fața plenarei Comitetului Central, deși am discutat-o pe larg în Comitetul Politic Executiv, fiindcă trebuie să adoptăm o hotărîre fermă pentru a lichida cu desăvîrșire această stare de lucruri. Trebuie să lichidăm complet stocurile supranormative și trebuie, în cursul acestei luni, să se revadă normarea stocurilor și reducerea lor în mod corespunzător, folosind în acest scop experiența și practica mondială !Normal, la mijloacele circulante pe care le solicită economia națională ar trebui să realizăm o producție de cîteva ori mai mare sau să reducem de cîteva ori mijloacele circulante. Nu este admis ca 

lunar să avem mijloace circulante de trei ori mai mari în industrie decît valoarea totală a producției industriale. Normal, noi ar trebui să asigurăm un asemenea flux în producție, un asemenea ciclu de desfășurare a activității, încît mijloacele circulante să aibă o viteză de circulație de cîteva ori mai rapidă. Noi ar trebui cu mai puțin de 50 la sută din valoarea producției industriale lunare să realizăm producția-marfă din luna respectivă. Trebuie să se înțeleagă bine că producția nu e făcută să stea în fabrică, ea trebuie să circule rapid. Ciclul bani — marfă — bani trebuie să se desfășoare într-un ritm corespunzător. Orice încetinire a acestuia înseamnă o activitate economică nesatisfăcătoare, înseamnă daune în economia națională, în creșterea avuției, a venitului național, în ridicarea nivelului de trai al poporului !Este adevărat, am discutat să aducem îmbunătățiri sistemului de finanțare, de normare financiară, de perfecționare, în continuare, a sistemului financiar-economic,. dar propunerile care s-au făcut nu oglindesc de fapt nici un fel de schimbare- Le-am respins în Comitetul Politic Executiv pentru că ele, de fapt, înseamnă continuarea vechilor stări de lucruri 1Noi trebuie să punem ordine in cursul acestei luni în ce privește stocurile de materiale și de produse 1 Trebuie să punem ordine in sistemul financiar și în sistemul de finanțare 1Existența stocurilor de 10—15 zile pînă la 20 de zile pentru diferite sectoare presupune că fiecare întreprindere trebuie să se aprovizioneze cu ce este necesar pentru activitatea de producție, nu să acumuleze diferite produse pe care nu le poate folosi.Am discutat în Comitetul Politic Executiv, dar doresc să atrag atenția — și consider că plenara trebuie să adopte o hotărîre fermă — ca să obligăm toate întreprinderile, toate centralele, 

toate ministerele ca în aprovizionarea tehnico-materială să se pornească de la contractele economice și fiecare să se aprovizioneze cu sortimentele de care are nevoie pentru realizarea producției, nu pentru a avea un stoc valoric.Sistemul nostru de aprovizionare, de planificare trebuie să asigure o aprovizionare pe ministere, centrale și întreprinderi pe baza normelor de consum.Sistemul nostru financiar trebuie să-și îndeplinească în bune condiții rolul pe care îl are în acest domeniu de activitate. De asemenea, este necesar să se realizeze, în cele mai bune condiții, programele privind recuperarea materialelor, pieselor, subanșam- blelor, recondiționarea și refo'losi- rea lor.Pe baza acestor măsuri — așa cum am mai discutat și cu alte prilejuri — trebuie să asigurăm pînă la 50 la sută și, în unele sectoare, peste 50 la sută din necesarul de materii prime, iar în ce privește subansamblele, piesele, ele trebuie să asigure necesarul în proporție de 60—70 la sută. Ați auzit ce au spus aici ministrul agriculturii și ministrul metalurgiei referitor la folosirea unor piese și subansamble, Trebuie să stabilim noi norme de reparare și refolosire, precum și pentru durata de funcționare a diferitelor mașini, utilaje, subansamble și altele.Cheltuim mult și producția noastră e scumpă ! Trebuie să înțelegem acest lucru. Consumăm o parte însemnată din venitul național, în mod nerațional, deși se spune că e consumată în sfera producției. Este nerațional. este un jaf în economia națională, pentru că’ nu e1 necesar acest consum. Noi nu trebuie să producem piese de schimb, subansamble numai pentru a da de lucru unor întreprinderi.Nu trebuie să trimitem materiale în întreprinderi să le stocheze numai pentru a asigura ca întreprinderile respective să funcționeze sau pentru a realiza va

loarea producției-marfă și, pe această bază, să asigurăm retribuția.Așa cum am arătat, se impun măsuri hotărîte în domeniul finanțării economiei și, în general, al activității financiare. Trebuie să reducem în mod corespunzător cheltuielile materiale, cheltuielile generale, să asigurăm o creștere corespunzătoare a eficienței economice în toate domeniile, să se dimensioneze în mod corespunzător mijloacele circulante, să aplicăm ferm noul mecanism econo- mico-financiar. Organele financiare trebuie să-și îndeplinească mai bine rolul important pe care îl au în toate sectoarele de activitate. Controlul prin leu trebuie să devină nu o lozincă abstractă, ci o realitate a activității zilnice. Organele financiare, contabilii nu trebuie să semneze actele de cheltuieli financiare fără a controla dacă acestea se încadrează în normele de consum, așa cum prevăd legile țării. Consiliile oamenilor muncii trebuie să intre mai serios în îndeplinirea atribuțiilor pe care le au și în aceste sectoare de activitate.Este imperios necesar să fie luate măsuri hotărîte pentru aplicarea programelor de modernizare, de bună organizare a producției și a muncii, pentru realizarea pe această bază a creșterii corespunzătoare a productivității muncii. Avem o situație necorespunzătoare în acest domeniu. în diferite sectoare se mențin oameni, forță de muncă de care nu este nevoie, în timp ce în alte sectoare avem greutăți în asigurarea forței de muncă, în desfășurarea normală a activității. Organele de stat care au rolul de a asigura folosirea rațională a forței de muncă nu și-au îndeplinit în mod corespunzător sarcinile încredințate în acest domeniu. Trebuie neapărat să aplicăm ferm programele și hotărîrile pe care le avem și să realizăm o creștere puternică a productivității. rțiyncii — ca o necesitate obiectivă pentru desfășu

rarea normală a întregii activități, pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare econo- mico-socială.De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție calității și nivelului tehnic al producției în toate sectoarele. înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice nu constituie o lozincă, ci reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea industriei și a celorlalte sectoare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne. Este necesar ca cercetarea științifică, în- vățămîntul — într-o strînsă conlucrare cu producția — să acționeze cu mai multă hotărîre pentru soluționarea problemelor de bază ale programelor și planurilor de dezvoltare, pentru înfăptuirea programelor de modernizare, și nu să se ocupe de diferite probleme, poate importante, dar care nu răspund imediat necesităților dezvoltării patriei noastre.Avem o bună reglementare șl în ce privește cercetarea aplicativă și cercetarea de perspectivă. Nu există nici un pericol să neglijări cumva cercetarea de perspectivă. Pericolul cel mai mare este astăzi că se neglijează problemele vitale ale perfecționării și modernizării producției; ale înfăptuirii- programelor in diferite sectoare de activitate, în timp ce există mii și mii de oameni în fiecare sector care nu se ocupă de aceste probleme.O atenție deosebită trebuie să acordăm problemelor formării, perfecționării și reciclării cadrelor din toate sectoarele de activitate. Trebuie s-o spunem deschis că unele din neajunsurile care s-au manifestat sînt și rezultatul unor lipsuri în pregătirea profesională, în nivelul de cunoștințe, în activitatea de reciclare și împrospătare continuă a cunoștințelor în raport cu tehnica nouă, modernă pe care o avem în întreprinderi, al unei slabe preocupări(Continuare in pag. a IlI-a)

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urinare din pag. I) 

cum și despre modul in care 
guvernul va acționa pentru asi
gurarea infăptuirii integrale a 
prevederilor planului pe trimes
trul IV și pe intregul an 1937.

In continuare au luat cuvin-’ 
tul tovarășii Constantin Olteanu, 
Marin Enache, Dan Surulescu, 
Gheorghe Dinu, Carol Dina, 
Vasile Bulucea, Ion M. Nicolae, 
Ștefan Rab, Gheorghe David, 
Marin Ștefanache.

Participanții la dezbateri au 
analizat cu exigență și respon
sabilitate, in spirit critic și au
tocritic, activitatea desfășurată 
pină acum și au prezentat mă
surile luate pentru înlăturarea 
stărilor de lucruri negative care 
s-au manifestat, pentru îmbună
tățirea radicală a întregii munci 
și înfăptuirea în bune condiții 
a planului pe trimestrul IV și pe 
intregul an.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, a prezentat un 
scurt raport in legătură cu si
tuația din sistemul energetic, 
precum și propunerile Comitetu
lui Politic Executiv cu privire la 
excluderea din Comitetul Cen
tral al partidului a fostului vice- 
prim-ministru al guvernului 
Gheorghe Petrescu și a fostului 
ministru ai energiei electrice, 
loan Avram, care au fost elibe
rați din funcțiile deținute in ca
drul guvernului pentru activitate 
necorespunzătoare și pentru ne- 
îndeplinirea atribuțiilor ce le-au 
revenit în conducerea, organi
zarea și buna funcționare a sis
temului energetic. In legătură 
cu aceste probleme au luat cu- 
vintul tovarășii loan Avram și 
Gheorghe Petrescu, care au re
cunoscut gravele lipsuri ce s-au 
manifestat în activitatea lor și 
au declarat că consideră juste 
măsurile luate și propunerile 
Comitetului Politic Executiv. 
Considerind că acești tovarăși nu 
mai îndeplinesc condițiile pen
tru a rămîne In Comitetul Cen
tral, plenara a hotărit, la pro
punerea Comitetului Poliție Exe
cutiv, excluderea lor din rindul 
membrilor C.C. al P.C.R.

La ultimul punct al ordinii de 
zi, plenara a aprobat, la pro
punerea Comitetului Politic Exe
cutiv, următoarele măsuri orga
nizatorice :

-eliberarea tovarășilor Ște

fan Andrei și Constantin Radu din funcțiile de secretari ai Comitetului Central al partidului, in legătură cu trecerea in altă activitote ;— alegerea tovarășilor Ion Radu, Constantin Mitea, Radu Bălan și Gheorghe Tănase în funcția de secretari ai Comitetului Central al partidului ;- alegerea ca membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a tovarășilor Neculai Ibănescu și Ion Radu, care au trecut din funcția de prim-secretari ai comitetelor județene de partid, in funcții de conducere în cadrul guvernului și, respectiv, al Comitetului Central al partidului,Plenara a aprobat in continuare rapoartele supuse dezbaterii.Plenara a stabilit ca dată a Conferinței Naționale la Parli- dului Comunist Român zilele de 7, 8 și 9 decembrie 1987.In legătură cu problemele înscrise pe ordinea de zi, ale perfecționării activității economice in vederea îndeplinirii în bune condiții a planului, plenara a adoptat o hotărîre, care se va da publicității.
In încheierea lucrări

lor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general ,al Parti
dului Comunist Român.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu deosebită atenție și deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu îndelungi aplauze. Puternic mobilizați de orientările și îndemnurile cuprinse în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului, participanții la plenară au dat expresie angajamentului comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a-și intensifica eforturile pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe intregul cincinal, pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite de partid pentru continua dezvoltare economico-so- cială a patriei, hotărîrii lor ferme de a întîmpina cu noi și tot mai importante succese Conferința Națională a partidului și cea de-a 40-a aniversare a proclamării Republicii.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANUAnaliza efectuată astăzi in plenara Comitetului Central,. in lumina aprecierilor, orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., reprezintă un moment important in procesul de perfecționare a muncii, pentru înfăptuirea istoricelor hotă- riri ale Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român, in scopul creșterii potențialului economic național, al ridicării întregii activități la cote superioare de calitate și eficiență, al înfloririi multilaterale ă României socialiste.Ideile, aprecierile șl concluziile de înaltă valoare principială și practică relevate cu acest prilej de secretarul general al partidului, izvorite din cunoașterea profundă a legităților și cerințelor obiective ale dezvoltării economico-sociale actuale și in perspectivă a țării noastre, constituie o luminoasă călăuză in acțiunile consacrate înfăptuirii neabătute a politicii partidului și statului nostru, promovării unui stil de muncă revoluționar, dinamic, de înaltă răspundere comunistă față de valorile supreme ale socialismului, de interesele fundamentale ale națiunii.In atmosfera de puternică an; gajare revoluționară, generată de chemările adresate de dumneavoastră iptregului popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală acționează cu hotărîre pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe intregul cincinal, a sarcinilor ce lc revin din programele de accelerare a progresului în toate domeniile vieții materiale și spirituale ale societății noastre socialiste. Adine recunoscători pentru sprijinul și îndrumarea ce o acordați perfecționării continue a muncii organizației de partid a municipiului București, pentru grija ce o purtați modernizării activității economice și sociale, ridicării pe noi coordonate urbanistice a Capitalei, în consens cu transformările înnoitoare din întreaga țară, vă rugăm să ne permiteți să vă exprimăm, cu aleasă stimă și pjofund respect, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, întreaga noastră gratitudine și cele mai calde mulțumiri.Avînd la baza întregii noastre activități indicațiile dumneavoastră, mult stimate to

varășe secretar general, comitetul municipal de partid, biroul și secretariatul său situează în centrul muncii organelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă din unitățile economice realizarea prevederilor de plan la toți indicatorii, utilizarea integrală a capacităților de producție, întărirea ordinii și disciplinei.Raportăm că în trimestrul III planul producției-marfă pe ansamblul Capitalei a fost realizat, obținindu-se de la începutul anului pînă în prezent o producție cu 5,5 miliarde lei mai mare decît în perioada coreș- punzătoăre a anului trecut. Cu toate acestea, trebuie să arătăm că realizările pe 9 luni se situează sub nivelul planului la producția-marfă, la productivitatea muncii, ceea ce reflectă existența a numeroase neajunsuri in activitatea noastră. . Biroul comitetului municipal de partid a desprins concluziile ce se impun din această situație necorespunzătoare și a stabilit, Împreună cu centralele industriale și ministerele,' măsuri pentru realizarea programelor de fabricație, îmbunătățirea organizării fluxurilor tehnologice, utilizarea intensivă a potențialului productiv, folosirea judicioasă a resurselor materială și energetice necesare realizării planului pe trimestrul IV și pe intregul an.O atenție deosebită acordăm producției pentru export. Au fost stabilite în fiecare unitate programe de execuție ritmică a comenzilor, precum și măsuri pentru recuperarea restanțelor. Urmărim in continuare. împreună cu centralele, ministerele ■ și unitățile de comerț exterior, -creșterea portofoliurui de comenzi, promovarea la export a produselor cu un înalt grad de prelucrare, ridicarea călită-/ ții acestora.Trăgînd toate învățămintele din analiza exigentă efectuată recent' de. Cofnitetul Politic Executiv asupra realizării programului, de reparații șl punere în funcțiune . a capacităților energetice, comitetul municipal de partid acționează în vederea îmbunătățirii activității întreprinderilor din Capitală care produc echipamente destinate acestui sector, pentru încadrarea în termenele de livrare, lichidarea restanțelor și respectarea condițiilor de calitate și fiabilitate.Pornind, de la marea răspun-
. - - '■ ■ • ■-

dere ce ne revine pentru producerea și folosirea rațională a energiei electrice, am dezbătut în colectivele de muncă din unitățile producătoare de utilaje și in centralele electrice din Capitală măsurile ce se impun pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă, pentru respectarea cu strictețe a graficelor de reparații, a normelor de întreținere și exploatare a agregatelor.Aprecierile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în Comitetul Politic Executiv privind înțelegerea și modul de aplicare a noului mecanism economico-financiar reprezintă și pentru noi temeiul unei evaluări exigente, critice și autocritice a activității unităților economice din Capitală, pe principiile autogestiunii, autofinanțării și autoconducerii muncitorești.In continuare, vorbitorul a spus : In agricultură, toate forțele sint angajate pentru efectuarea in cele mai bune condiții a lucrărilor din campania de toamnă. Porumbul a fost recoltat de pe 86 la sută din suprafață, realizindu-se o producție medie de peste 20 tone știuleți la hectar, urmînd să terminăm această lucrare la 9 octombrie.Acționăm pentru realizarea Integrală a livrărilor la fondul de stat a produselor cerealiere și din zootehnie, asigurind în

toate unitățile o bună pregătire pentru iarnă și înfăptuirea programelor stabilite în vederea unor producții la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general — a spus in încheiere vorbitorul — că vom face totul pentru îndeplinirea in cele mai bune, condiții a planului pe anul în curs și pregătirea producției anului viitor. In acest efort ne bazăm pe potențialul productiv de care dispunem, pe forța mobilizatoare a organizațiilor de partid, pe sprijinul pe care îl primim în acțiunea largă de modernizare a activității economico-sociale. de promovare a progresului tehnic din partea unităților de cercetare, proiectare și învățămînt superior, conduse cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, sub a cărei îndrumare învățăminte!, știința și cultura se integrează organic în înfăptuirea marilor obiective ale etapei pe care o parcurge țara.Cu hotărirea fermă de a aplica neabătut Programul partidului, orientările și indicațiile dumneavoastră, tovarășe secretar general, vă rog să-mi permiteți să dau glas angajamentului solemn al oamenilor muncii din București de a întîmpina Conferința Națională a partidului cu noi și importante realizări în toate domeniile de activitate.
CUViNTUL TOVARĂȘULUI 

MARIN ENACHEPermiteți-mi să raportez plenarei că in intreaga industrie metalurgică, și îndeosebi pe platformele care poartă principala răspundere pentru realizarea producției fizice și sortimentale de metal, s-au desfășurat in ultimele luni acțiuni deosebite pentru realizarea măsurilor hotărite de conducerea partidului, a indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în vederea readucerii unor utilaje și instalații de bază in parametrii de lucru care să asigure creșterea Continuă a producției de oțel.In continuare, vorbitorul a arătat că, deși unele combinate Și unități și-au realizat sarcinile de plan pe luna septembrie și perioada cumulată, iar nivelul de îndeplinire a planului a crescut față de luna august la oțel și la laminate, precum și la export, pe ansamblul ministerului nu s-au realizat indicatorii de

bază ai planului pe 9 luni, în primul rind la producția fizică, productivitatea muncii, export și investiții.La baza acestor nerealizări, a arătat vorbitorul, stau lipsuri și neajunsuri serioase, pe bună dreptate criticate la ultima ședință a Comitetului Politic Executiv. Așa cum ați hotărît dumneavoastră, tovarășe secretar general, în acest trimestru și in trimestrul I al anului viitor vom continua cu mai multă insistență să finalizăm reparațiile la utilaje de bază de la Galați, Hunedoara și Reșița, la bateriile de cocsificare, furnale, oțelării, laminoare, pentru înscrierea acestora in parametrii optimi de funcționare.Vă raportăm că în zilele acestea am dezbătut cu centralele și combinatele sarcinile de plan pe trimestrul IV, in spiritul exigențelor puse de dumneavoastră la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv. Măsu

rile stabilite de noi, împreună cu cele rezultate din analiza ce a avut loc la consiliul de ramură, vor crea condiții ca in perioada următoare din trimestrul IV să realizăm în mod ritmic producția de fontă, oțel, cocs și laminate. Avem in vedere, in primul rind, realizarea sortimentelor prevăzute în plan, in mod ritmic, pentru a crea beneficiarilor noștri resurse la nivelurile prevăzute în programele prioritare și a asigura cu prioritate metalul pentru programul de reparații energetice, pentru noile obiective în domeniul energetic, din industria cărbunelui și ramurilor producătoare de materii prime și materiale, pentru exportul propriu și producția de export a celorlalte ministere, pentru utilajele necesare punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții. De asemenea, sîntem hotăriți ca în trimestrul acesta să realizăm un adevărat salt calitativ și cantitativ la export, astfel încît activitatea noastră să cunoască o îmbunătățire substanțială.Sîntem convinși de importanța deosebită pe care o are aplicarea neintîrziată și cu toată fermitatea a noilor măsuri elaborate în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru perfecționarea în continuare a mecanismului economico-financiar, pentru valorificarea totală a resurselor materiale din unitățile noastre.După ce s-a referit la măsurile luate pentru repararea, recondiționarea și refolosirea unui volum mai mare de piese de schimb și în mod deosebit de cilindri de laminor din oțel, vorbitorul a arătat că au fost stabilite și se aplică noi acțiuni pe linia reducerii consumului de materii prime și materiale, mai ales la unitățile care au Înregistrat depășiri mari in perioada primelor 9 luni, astfel ea în trimestrul al IV-lea și aceste unități să poată reduce consumurile la principalele materii

prime, materiale, combustibili șl energie.în spiritul măsurilor hotărite la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv privind sporirea continuă a acumulărilor bănești, a rentabilității întreprinderilor, vom intensifica acțiunea de lichidare a stocurilor supranormative și vom reduce stocurile de valori materiale normate în toate unitățile noastre, astfel încit să ne încadrăm in nivelurile stabilite.în paralel cu aceste acțiuni, vom pune un accent deosebit pe întreținerea în cele mai bune condiții a tuturor utilajelor, pe gospodărirea judicioasă a depozitelor și a întregii suprafețe a unităților noastre, vom asigura întărirea disciplinei tehnologice, folosirea mai bună a cadrelor și timpului lor de muncă, perfecționarea în continuare a organizării producției și a muncii.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că am analizat cu constructorii și mai ales cu furnizorii de utilaje răminerile in urmă in activitatea de investiții și am stabilit ca in perioada care urmează să concentrăm eforturile la capacitățile de importanță deosebită pe care este planificată producția in anul viitor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolăe Ceaușescu — a spus in ’» încheiere vorbitorul — că vom acționa cu toată răspunderea pentru traducerea în fapt a ho- tăririlor . ce vor fi adoptate astăzi de plenara Comitetului Central, pentru aplicarea cu consecvență și fermitate în fiecare unitate și la fiecare loc de muncă din metalurgie a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, astfel încit activitate» din centralele și întreprinderile noastre să se îmbunătățească radical in perioada următoare și să întimpinăm Conferința Națională a Partidului Comunist Român cu rezultate demne de încrederea pe care ne-o acordați.
CUViNTUL TOVARĂȘULUI 

DAN SURULESCUProblemele supuse astăzi dezbaterii plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român demonstrează o dată in plus preocupările constante ale conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru realizarea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al

partidului, a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Dintre multiplele dumneavoastră inițiative, de o valoare deosebită în soluționarea teoretică și practică a problemelor pe care le ridică dezvoltarea socie-(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA'TO VARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a) pentru realizarea programelor și măsurilor pe care le avem in acest domeniu de activitate.Or. trebuie să fim pe deplin conștienți că fără o activitate de cercetare științifică, fără un invă- țămînt bun, fără o pregătire temeinică și continuă a cadrelor, a muncitorilor, a inginerilor, a specialiștilor, fără reciclarea lor continuă nu vom putea înfăptui programele de dezvoltare a patriei noastre. Rolul hotărîtor îl au oamenii ; ei trebuie să aibă și pregătirea, și cunoștințele necesare pentru a putea să-și îndeplinească in cele mai bune condiții sarcinile pe care le au in diferite domenii de activitate.Consider că dezbaterile care au avut loc în aceste zile privind activitatea industrială au determinat o clarificare temeinică a tuturor problemelor. Acum — repet — trebuie să se treacă. în toate sectoarele, la o activitate hotârită, cu toate forțele, cu spirit de răspundere, de disciplină, de ordine, fiecare în domeniul său, pentru a se realiza planul în cele mai bune condiții. Dispunem de tot ce este necesar, avem forța necesară, cadrele necesare, avem o clasă muncitoare puternică — și am convingerea că vom reuși să realizăm planul în bune condiții. (Aplauze puternice, prelungite) .In ce privește agricultura, doresc să atrag, pe scurt, atenția a- supra necesității de a se acționa cu toată hotărîrea pentru strînge- rea și depozitarea în bune condiții a recoltei, pentru realizarea în termenele stabilite și de bună calitate a însămînțărilor, pentru soluționarea tuturor problemelor privind creșterea animalelor, asigurarea bazei furajere, pregătirea temeinică pentru iernat.Trebuie să se treacă, în același timp, cu toate forțele, la realizarea arăturilor adînci de toamnă în condițiile de calitate stabilite. In nici un fel nu trebuie să se mai repete situația de anul trecut cînd nu în toate județele și nu în toate unitățile s-au realizat arăturile pentru însămînțările de primăvară — și aceasta ă avar efecte negative asupra culturilor din a- cest an.Șt-in acest domeniu este neeesar să se acționeze cu mai multă răspundere, ordine și disciplină. Să fie luate toate măsurile pentru buna gospodărire a tuturor produselor agricole, pentru asigurarea în întregime a fondului de stat și de autoaprovizionare. Trebuie să fie bine înțeles că evaluările recoltei sînt minime, că trebuie să strîngem în' așa fel recolta îneît să realizăm o producție mai bună și, pe această bază, să asigurăm întregul necesar al economiei naționale. buna aprovizionare a populației și alte necesități ale e- conomiei naționale, inclusiv să a- sigurăm furajele necesare hrănirii animalelor. Dispunem, din acest punct de vedere, de condiții bune, și trebuie să luăm toate măsurile care se impun și în domeniul agriculturii. Este necesar să se înțeleagă bine că înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și în agricultură, noua revoluție agrară nu se realizează fără muncă, fără ordine, fără disciplină, fără spirit revoluționar. Am convingerea că toți oamenii muncii din agricultură vor acționa în așa fel îneît și în acest domeniu să incheiem anul cu rezultate cit mai bune. (Aplauze puternice, îndelungate).
Stimați tovarăși,In activitatea noastră de dezvoltare economico-socială, relațiile economice internaționale, colaborarea cu alte state au un rol hotărîtor. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea prevederilor planului privind exportul, ca o necesitate obiectivă pentru a asigura mijloacele necesare desfășurării în bune condiții a activității noastre. Pe ansamblu, avem o pondere mică a. exportului în producția industrială. Chiar pentru trimestrul IV, exportul «.tal nu reprezintă mai mult de ■z5 la sută din valoarea producției industriale. Sînt țări în care exportul reprezintă 70 la sută, la altele și mai mult, din valoarea producției industriale. Noi trebuie neapărat să ne propunem și să acționăm ca exportul șă ajungă la cel puțin 40 la sută din volumul activității industriale. Numai așa vom asigura o desfășurare normală a activității noastre economico- sociale.Este necesar să dezvoltăm larg relațiile de cooperare în producție cu țările socialiste din C.A.E.R. Să acționăm pentru înfăptuirea programelor de lungă durată, de specializare, de cooperare, a programelor tehnico-științifice. care să asigure creșterea mai puternică a fiecărei economii naționale, să ducă la sporirea eficienței economiei fiecărei țări socialiste din C.A.E.R.Trebuie să dezvoltăm mai puternic colaborarea și cooperarea cu țările socialiste care nu sînt în C.A.E.R., atît pe linia specializării și cooperării în producție, cît și pe linia lărgirii generale a schimburilor economice. In același timp, trebuie să dezvoltăm mai larg cooperarea și colaborarea cu țările 

în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate.Se impune să asigurăm o participare mai activă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale. Dez- voltînd larg specializarea și cooperarea în producție, este necesar să. acprdăm mai multă atenție colaborării tehnico-științifice, colaborării în domeniul științei și tehnicii, avînd în vedere că tot ceea ce realizăm trebuie să se bazeze pe cele mai noi cuceriri ale tehnicii și științei moderne. De altfel, în dezvoltarea economică mondială, știința și tehnica modernă devin o forță tot mai puternică, un factor primordial al progresului. al dezvoltării economico- sociale.Pornind de aici, nici nu se pot concepe cooperarea în producție, specializarea fără o largă colaborare în domeniul științei, tehnicii — ca bază a unei bune cooperări și specializări in producția industrială.Să asigurăm valorificarea mai bună a materiilor prime și muncii poporului nostru prin realizarea pentru export a unor produse de înaltă calitate.Ținînd seama de interdependența tot mai strînsă între dezvoltarea economiei mondiale si dezvoltarea fiecărei economii naționaie, trebuie să participăm și mai activ la soluționarea problemelor complexe ale economiei mondiale, pornind de la faptul că aceasta presupune realizarea unei noi ordini economice mondiale, a unor relații noi, de deplină egalitate, echitate și avantaj reciproc, că nici o țară nu se poate dezvolta astăzi în detrimentul altei țări, că existența țârilor slab dezvoltate sau in curs de dezvoltare constituie o problemă nu numai a acestor țări, ci o problemă a tuturor statelor, că dezvoltarea echilibrată și armonioasă a economiei mondiale presupune soluționarea de fond a problemelor subdezvoltării.Este necesară realizarea unui nou sistem financiar internațional, mai echitabil, care să pună capăt stărilor de lucruri de pînâ acum și să devină un instrument de stimulare a activității economice, de sprijin pentru țările în curs de dezvoltare. Sistemul, financiar mondial trebuie să înceteze de a mai fi un instrument în mîna capitalului financiar internațional, a țărilor imperialiste dezvoltate, prin care acestea își însușesc pe nedrept munca altor popoare, a căror situație se înrăutățește an de an.în acest spirit, România este hotărîtă să participe activ la întreaga activitate economică, la dezvoltarea unui larg comerț internațional, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, să-și aducă activ contribuția la so- luționared tuturor problemelor complexe, economice și financiare, la realizarea unei economii stabile, care să asigure dezvoltarea fiecărei țări, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor popoarelor.
Stimați tovarăși,îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal impune perfecționarea întregii activități de planificare și conducere. Este necesar să ținem seama de învățămintele — pozitive. dar și negative — de pină acum și să îmbunătățim în continuare activitatea noastră din aceste sectoare.Trebuie să pornim ferm de la întărirea rolului Planului național unic de dezvoltare economico- socială a patriei, precizînd mai bine cadrul general al dezvoltării tării, dimensiunile generale, de perspectivă, in raport cu necesitățile, dar și cu forțele de care dispun economia națională și poporul nostru, de colaborarea largă cu alte state.Trebuie să dimensionăm mai corespunzător diferite ramuri și sectoare. asigurind o dezvoltare echilibrată și proporțională, unitară a întregii economii, pentru a evita apariția de contradicții între diferite sectoare de activitate. Trebuie să precizăm și mai bine și să realizăm întocmirea planurilor pe centrale, pe unități — ca factori hotărîtori ai producției materiale. Să dimensionăm corespunzător mijloacele materiale, financiare, în raport cu necesitățile reale, și care să stimuleze dezvoltarea producției. să asigure creșterea eficienței întregii activități.Consider că, în spiritul celor ce am stabilit la, plenara din vară, trebuie să îmbunătățim rapid activitatea Consiliului Național al Dezvoltării Economice și Sociale, care trebuie să aibă un rol mult mai activ în soluționarea futuror problemelor fundamentale ale dezvoltării economiei naționale.Așa cum am menționat, va trebui să așezăm la baza întregii activități economice, a planurilor de dezvoltare contractele ferme pentru toate sectoarele de activitate. Nici o întreprindere, nici o centrală nu poate produce — și nu trebuie șă producă — decît pe bază de contract 1 Dacă la întocmirea planurilor cincinale și anuale luăm în calcul unele prevederi generale, la întocmirea planurilor trimestriale și lunare, pe centrale și întreprinderi, trebuie să se pornească de. la contractele existente. Vom veni în curînd cu îm

bunătățirea Legii contractelor. Dar independent de această, încă din octombrie și din trimestrul IV, trebuie ca întreaga activitate să șe bazeze pe contracte existente. Nimic nu se poate produce fără contract, nici pentru intern, nici pentru export 1 Pentru consumul intern nimeni nu poate contracta și produce decît conform prevederilor planului. Nici o întreprindere nu se poate duce să contracteze cu altă întreprindere decît in limita prevederilor planului. Și organele centrale de planificare, aprovizionare și finanțele sînt obligate să verifice și să asigure realizarea lor în întregime. Creșterea nelimitată a producției Se poate realiza numai -în domeniile minier, petrolier, precum și în ce privește produsele agricole. Nu există nici o limită în ce privește producerea de petrol, de cupru, de cărbune cocsificabil și de alte minereuri ! In restul sectoarelor nu se poate produce decît în conformitate cu prevederile planului. Dacă apar necesități, sectoarele respective trebuie sâ obțină în prealabil aprobările necesare.în toate sectoarele, pentru export se poate produce, de asemenea, în conformitate cu contractele, chiar dacă planul a prevăzut mai puțin. Dacă există contracte ferme la export și avem capacitatea de producție, se poate produce în conformitate cu contractele existente. Dar nici pentru export nu se poate produce fără contracte ferme !Este necesar să punem ordine desăvîrșită în această problemă ! Să punem capăt dezordinii, stocurilor supranormative, care sînt o povară foarte grea pentru întreaga economie națională •!Se impune să acționăm cu mai multă hotărîre pentru buna gospodărire a unităților, a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, în toate sectoarele. Toți oamenii muncii, consiliile de -conducere, consiliile ministerelor, organele centrale — fiecare în calitatea de proprietari și producători — trebuie să poarte răspunderea directă de felul cum se gospodăresc, cum se asigură" întreținerea și dezvoltarea proprietății socialiste de stat și- cooperatiste, baza dezvoltării societății noastre, a făuririi socialismului și cbmum-smului, a ridicării'"continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze puternice, prelungite).Este, de asemenea, necesar să aplicăm ferm principiile cointeresării materiale în raport de muncă, să înfăptuim neabătut retribuția în acord global, aducînd însă îmbunătățiri și precizările necesare, astfel ca, realmente, aceasta să fie legată de muncă. Inclusiv cei care lucrează în domeniul reparațiilor capitale și întreținerii trebuie să fie retribuiți nu în raport de valoarea pieselor și produselor pe care le consumă, ci de felul cum asigură darea în funcțiune la timp a întreprinderilor și realizarea parametrilor proiectați stabiliți. Aceasta înseamnă ca retribuția să se realizeze după muncă și în raport de muncă !Trebuie sâ aplicăm ferm prevederile legii privind participarea la beneficii, sporind cointeresarea oamenilor muncii în creșterea eficienței economice, a rentabilității, care constituie unica sursă pentru a asigura mijloacele necesare participării la beneficii. în același timp, va trebui să acordăm mai multă atenție folosirii raționale a forței de muncă, în raport cu necesitățile din fiecare întreprindere, fiecare sector, fiecare ramură, pe economia națională, în general.în întreaga activitate de dezvoltare economico-socială trebuie . să sporească rolul organelor de stat și al organelor noii democrații muncitorești-revoluționare, care trebuie să conlucreze strîns, să acționeze în mod unitar în direcția soluționării la timp și in mod operativ a tuturor problemelor privind înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare. Să asigurăm creșterea răspunderii adunărilor generale ale oamenilor muncii, a proprietarilor și producătorilor pentru întreaga lor activitate ! Să se acorde mai multă atenție bunei' funcționări a consiliilor oamenilor muncii, care trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună și să dezbată in mod temeinic problemele activității din fiecare unitate. în același timp, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, care trebuie să asigure conducerea operativă a întregii activități, să se întrunească de regulă de două ori pe săptă- mînă, pentru soluționarea tuturor problemelor privind buna funcționare a activității din fiecare unitate. Vorbind despre toate acestea, nu am deloc în vedere că trebuie să se ajungă la un număr nesfîrșit de ședințe și adunări. Consiliul oamenilor muncii trebuie să țină O ședință operativă, scurtă, pe problemele de bază. De asemenea, biroul executiv trebuie să. se întrunească în ședințe scurte, să vadă problemele, să le soluționeze, nu în ședințe și discuții interminabile— și rezultatele vor fi mult mai bune.Avem un sistem democratic larg, foarte bun, care asigură participarea a zeci și sute de mii de oameni ai muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Acum trebuie să asigurăm buna funcționare și creșterea răspunde

rii acestor organisme. Toate organismele democratice trebuie să înțeleagă că au marea răspundere ■pentru, asigurarea bunei desfășu,- -rări a întregii activități, pentru înfăptuirea programelor de ridicare a patriei noastre pe noj culmi de progres și civilizație. Numai funcționarea în cele mai bune condiții. a democrației muncitorești, numai participarea poporului la conducerea întregii activități vor asigura succesul politicii partidului nostru. Construirea socialismului cu poporul și pentru popor în-, seamnă să facem totul ca poporul : să fie factorul hotărîtor al făuririi comunismului în România ! (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să se acorde mai multă atenție activității consiliilor populare, la toațe nivelurile. Prin lege, consiliile populare poartă răspunderea pentru întreaga activitate ce se desfășoară pe teritoriul lor. Autpconducerea, auto- aprovi^.ionarea, autogestiunea presupunea fiecare consiliu popular să-și asume răspunderea și să. ac- , ționeze pentru soluționarea corespunzătoare a multiplelor probleme ; care se pun în fiecare comună, în fiecare oraș,. în fiecare, județ.Pe ansamblu trebuie să îmbinăm mai bine răspunderea colectiva cu răspunderea individuală. Sporind răspunderea organelor colective ale noii democrații, de stat și obștești, trebuie, în același timp, să creștem și răspunderea fiecăruia în îndeplinirea misiunii încredințate, a sarcinilor pe care le are. Numai asigurînd buna îmbinare și funcționare a activității colective cu răspunderea individuală vom asigura desfășurarea în bune condiții a muncii în toate domeniile 1 >
Stimați tovarăși,Tot ceea ce am discutat în a- ceste zile, în plenara de astăzi privește nemijlocit munca și activitatea organelor și organizațiilor de partid. Lipsurile manifestate reprezintă, fără îndoială, și lipsuri în felul în care organele și organizațiile noastre de partid își îndeplinesc misiunea lor. de forță politică conducătoare în toate sectoarele de activitate.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea perjtru perfecționarea activității organizațiilor- de partid, pentru' creșterea iși mai puternică a rolului lor conducător în toate sectoarele. Trebuie să fie pe deplin clar că fără îmbunătățirea și creșterea continuă a rolului conducător al partidului nu putem asigura soluționarea în bune condiții a problemelor complexe care stau în fața . societății noastre.Se impune o perfecționare a activității comitetelor județene de partid. Fără nici o îndoială, problemele dintr-un județ sînt multiple; în mic, problemele — minus cele de politică internațională — care se pun la nivel național se pun și în fiecare județ. Problemele industriei, agriculturii, financiare, ale aprovizionării, problemele culturale, științifice, de învăță- mînt se pun, într-o măsură sau altă, în fiecare județ. Dar, peste tot, se pun toate aceste probleme, ’ inclusiv, cele privind activitatea organelor. Ministerului de! Interne, legătura strînsă cu unitățile militare. in conformitate cu răspunderile și cu precizările din Statutul partidului. Deci, practic, nu există problemă care ' să nu privească 

comitetul județean de partid — și căreia comitetul județean să nu-i acofde toată atenția. Aceasta presupune o bună organizare a muncii, înțelegerea clară a tuturor problemelor, studierea lor, iar cînd cineva nu le. înțelege bine, să ceară lămuriri, să se documenteze corespunzător, pentru că numai așa comitetul județean de partid își va putea îndeplini rolul foarte important pe care. îl are în soluționarea tuturor problemelor de producție, de export, în toate sectoarele de activitate.Trebuie să spun deschis că, după 1 păretea mea. nici Secretariatul Comitetului Central al partidului, secretarii Comitetului Central nu și-au îndeplinit așa cum trebuie sarcinile, răspunderea ce le-a revenit, nu au asigurat controlul și instruirea, nu au acordat în mod corespunzător ajutor comitetelor județene în a înțelege bine și a soluționa in mod corespunzător problemele care stau in fata lor.Deci, punind problema rolului conducător al partidului, este necesar să pornim de la necesitatea perfecționării activității tuturor ■organelor noastre de partid, inclusiv a Comitetului Politic Executiv. De altfel, în ultimele luni am stabilit ca, lunar, primii-secretari să asiste la ședințele Comitetului Politic Executiv. Am chemat, de asemenea, la aceste ședințe toate ministerele, toate centralele și institutele centrale de cercetare pentru a dezbate și a lămuri problemele activității economice și sociale cu toți aceia care au răspunderea directă pentru realizarea lor. Vom perfecționa în continuare această activitate, pentru că am ajuns la concluzia — chiar din ședințele de pină acum- — că aceasta constituie un lucru bun și necesar pentru a asigura o strînsă legătură între organele centrale și organele județene, cu centralele industriale, qu întreprinderile, cu toți cei care acționează în realizarea planurilor de dezvoltare eCohomică și socială.Este necesar să înțelegem, în acest cadru, rolul tot mai important pe care-1 are Comitetul Central al partidului ca organ colectiv, dar și rolul fiecărui membru al Comitetului " Central al . partidului, care. în domeniul său de acti- _ vițate, trebuie, șă acționeze în calitatea de membru al organului suprem al partidului'între congrese. De aceea am și formulat, în propunerea Comitetului Politic E- xecutiv, că tovarășii pe care i-am exclus din Comitetul Central nu mai îndeplinesc condițiile pentru a fi membri ai Comitetului Central al partidului, pentru că nu se poate ca cineva care nu-și îndeplinește răspunderile și este îndepărtat din muncă pentru activitate necorespunzătoare să mai îndeplinească criteriile de a fi membru al Comitetului Central al partidului. Este o incompatibilitate 1 Trebuie să se înțeleagă bine că a fi membru al Comitetului Central — al organului suprem de partid, al statului, al națiunii noastre — presupune pentru- fiecare, acolo unde. ește pus, spirit revoluționar, devotament, abnegație, hotărîre fermă în muncă, în toate sectoarele !■ Nu "e.suficient de a dezbate și' de a aproba' unele hotărîri. Este foarte important și acest lucru, dar ^.aceasta nu e decît începu tul, de altfel pentru toată activitatea, de sus. pină jos. O hotărîre Lună este; un lucru de o importanță deosebită, dar e numai începutul.

Rolul hotărîtor îl are activitatea pentru realizarea hotărîrilor, pentru aplicarea legilor în toate sectoarele de activitate 1 Și membrii Comitetului Central, comuniștii, activiștii de partid și de stat din toate sectoarele trebuie să fie e- xemplu în felul cum își îndeplinesc sarcinile și atribuțiile 1Trebuie să ridicăm spiritul de răspundere, spiritul revoluționar al partidului, al activului de partid și de stat, al tuturor oamenilor muncii. Problemele noi, complexe, care se pun în fața noastră, cer un spirit nou de muncă, un spirit de disciplină și de ordine, o mare răspundere revoluționară pentru a putea să asigurăm mersul ferm înainte spre comunism, întărirea continuă a patriei, a independenței și suveranității sale. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,In luna noiembrie vor avea loc alegerile pentru consiliile populare comunale și orășenești. Este necesar să acționăm cu toată hotări- rea pentru pregătirea temeinică și pentru desfășurarea campaniei e- lectorale în strînsă legătură cu realizarea planurilor din fiecare u- nitate, din fiecare județ. In centrul activității de pregătire a alegerilor trebuie să stea îndeplinirea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor din fiecare sector de activitate.Totodată, trebuie să acționăm ca propunerile de candidați pentru toate aceste consilii populare să fie făcute din rîndul celor mai buni activiști, oameni ai muncii, comuniști și fără de partid — în cadrul organismelor Frontului Democrației și Unității Socialiste, în conformitate cu normele stabilite — care prin întreaga lor activitate de pină acum au» dat dovadă că merită încrederea de a fi aleși în a- ceste organe de conducere ale consiliilor populare și care să prezinte garanția că vor acționa pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce revin consiliilor populare.Alegerile trebuie să constituie o puternică manifestare a unității indestructibile între partid și toți oamenii mupeii, între partid ș.i popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, să fie o puternică manifestare a voinței și hotărîrii poporului npșțr.u .de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea, de a asigura, trecerea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare ! (Aplauze puternice, prelungite).Așa cum am hotărît cu puțin • înainte, Conferința Națională din decembrie și alegerile de partid trebuie să se desfășoare în strînsă legătură cu îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor planurilor și programelor, cu creșterea răspunderii și rolului organizațiilor de partid în unirea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. Să dezbatem temei-, nic, în adunările de partid, problemele și răspunderea organizațiilor de partid din fiecare sector de activitate, problemele întăririi partidului, ale activității politico- educative 1 Să aducem îmbunătățirile corespunzătoare în organele de partid, în birourile, și. comitetele de partid. în raport cu problemele care au apărut într-o organizație sau alta.Să facem astfel îneît adupările și conferințele județene de partid să constituie o puternică manifestare a forței partidului, a întăririi 

unității lui, a creșterii combativității și spiritului revoluționar, a nivelului politic și ideologic' — ca o condiție a creșterii rolului conducător al partidului ! Pe această bază vom putea să asigurăm o temeinică pregătire, în așa fel incit să ne prezentăm la Conferința Națională din decembrie cu rezultate bune, atît în realizarea planurilor pe care le-am dezbătut în a- ceste zile, cît și în soluționarea corespunzătoare a tuturor problemelor și îmbunătățirea activității în toate domeniile.Am convingerea că întregul nostru Comitet Central, toate organele și organizațiile de partid vor acționa astfel și vor demonstra, prin felul în care vor activa, că au tras toate concluziile din cele discutate și că vom obține o îmbunătățire generală a întregii activități ! Dispunem de tot ce este necesar pentru aceasta 1 (A- plauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Nu doresc să mă refer la problemele internaționale. Am discutat despre aceste probleme, am precizat poziția țării noastre față de situația internațională actuală, inclusiv am exprimat satisfacția partidului, a poporului român față de înțelegerea de principiu dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii în legătură cu semnarea în acest an a unui acord privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și a celor operativ-tactice. Ăm do,ri ca acest acord să se semneze în cel mai scurt timp, ca, realmente, acesta să constituie un moment important, care să deschidă calea spre noi acțiuni în direcția dezarmării, a' lichidării armelor nucleare, a dezarmării convenționale, spre realizarea unei colaborări noi, pe principii democratice între toate statele lumii: In spiritul politicii, partidului nostru sîntem hotărîți. să facem totul pentru a contribui la soluționarea tuturor acestor probleme în interesul păcii generale, al independenței și suveranității fiecărei națiuni 1în încheiere, aș dori să subliniez încă o dată necesitatea ca, pe baza hotărîrildt- adb‘pt»te. a dezba-1 terilor din aceste zile, fiecare membru. al Comit.etul.ui nostru. Central, fiecare activist de pârtiei', și de stat, toate organele de partid și de stat să treacă cu toată hotărîrea la înfăptuirea neabătută a planurilor — aceasta reprezentînd o necesitate pentru a înfăptui în bune condiții planul cincinal și programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate !Am convingerea — subliniez încă o .dată — că întregul partid. Comitetul nostru Central, toți oamenii muncii vor acționa cu întreaga răspundere și vor demonstra că poporul nostru, sub conducerea partidului, dispune de forța necesară pentru a înlătura unele lipsuri , și greutăți și pentru a asigura mersul ferm înainte, ridicarea patriei noastre pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație, vor asigura victoria socialismului și comunismului în România ! (Aplauze puternice. prelungite, într-o atmosferă de puternică unitate, toți partieipanții la plenară ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste — pentru secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Raport privind analizele efectuate în consiliile de coordonare 
a ramurilor și modul în care guvernul va acționa pentru asigurarea 

înfăptuirii integrale a prevederilor planului pe trimestrul IV 
și pe întregul an 1987Lucrările plenarei Comitet j- lui Central al Partidului Comunist Român au loc in atmosfera de puternică angajare patriotică. de muncă rodnică, însuflețită, desfășurată de întregul nostru popor pentru transpunerea neabătută in viată a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și intimpinarea Conferinței Naționale a partidului, a celei de-a 40-a aniver- 1 sări a Republicii cu noi și remarcabile realizări in toate do- ; meniile și sectoarele de activi- 'tate.Problematica deosebită Înscrisă pe ordinea de zi îi conferă atributul acelor momente politice semnificative ce au dat puternic relief vieții noastre economico-sociale in cei peste 22 de ani de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, eminent conducător al partidului și statului nostru, marele erou intre eroii neamului, genial strateg și arhitect al României socialiste moderne.Aducem și cu acest prilej un cald omagiu ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția determinantă la elabo- . rarea și realizarea planurilor și programelor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru rblul hotărî- tor în ridicarea României oe i noi culmi de progres și civilizație, in asigurarea păcii, independenței si' suveranității patriei.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, au avut loc in consiliile de coordonare a ramurilor dezbateri aprofundate . și responsabile in legătură cu modul in care s-au îndeplinit■ sarcinile pe septembrie și timp de nouă luni, precum și măsurile care se impun pentru rea-. lizarea planului pe trimestrul IV și pe intregul «P-I Rezultatele obținute în luna septembrie și pe primele nouă l luni, deși sînt intr-o anumită ; creștere față de perioada co-■ răspunzătoare din anul trecut, nu sînt satisfăcătoare. Au continuat să se manifeste serioa'se râmineri in urmă îndeosebi la producția industrială, export, investiții, precum și în ceea ce privește creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale și costurilor de producție.Subliniez că dezbaterile din consiliile’'de ramură 6-au desfășurat potrivit orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în magistralele analize din ultimele ședințe ale Comitetului Politic Exe- : cutiv asupra problemelor de ’ importanță majoră pentru dezvoltarea intensivă a economiei noastre.Așa cum ne-ați indicat, dezbaterile au fost axate pe clarificarea problemelor și stabilirea de măsuri ferme pentru înlăturarea neîntârziată a stărilor de lucruri negative exis- I tente, care să conducă la îm- ' bunătățirea radicală a muncii în toate domeniile, recuperarea rămînerilor în urmă și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe trimestrul IV si pe întregul an.Dezbaterile din toate consiliile au avut loc intr-o atmosferă de puternică angajare și responsabilitate a miniștrilor șl fiecărui director de centrală, combinat, trust, care au prezentat in mod concret modul în care colectivele de oarrteni ai muncii din unitățile economice înțeleg să se mobilizeze, să acționeze în continuare pen tril a- ducerea la îndeplinire cu hotă- rire a indicațiilor dumneavoastră privind realizarea sarcinilor de plan. In același timp, din analize a reieșit că dacă s-ar fi acționat cu mai multă răspundere și exigență, așa cum dumneavoastră ne-ațî a- iras atenția in repetate rinduri. rezultatele ar fi fost mult mai bune, finind cont de puternicul potențial productiv și importantele resurse de care dispune economia noastră.Cu acest prilej a reieșit pregnant că factorii de conducere din economie 6înt pătrunși de însemnătatea realizării prevederilor planului, înțelegînd mai bine, potrivit indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, să se organizeze și să acționeze mai responsabil, să identifice și să aplice cele mai eficiente soluții pentru rezolvarea problemelor, să gospodărească rațional fondurile materiale și financiare încredințate de societate spre administrarea colectivelor de oameni ai muncii din unități, pentru introducerea unui înalt spirit de răspundere și ordine desăvîrșită.In analizele efectuate la guvern și în consiliile de coordonare s-a asigurat reprogra- marea restanței înregistrate în septembrie, soluționindu-se operativ cu participarea ministerelor și organelor de sinteză practic toate problemele importante ridicate de centrale, cu deosebire cele referitoare la orga-

prezentat de tovarășul
CONSTANTINnizarea corespunzătoare a cooperărilor intre unitățile industriale, întărirea disciplinei contractuale și de plan, derularea în cele mai bune condiții a aprovizionării tehnico-materiale.în ceea ce privește exportul s-au stabilit acțiunile care trebuie întreprinse în continuare pentru transformarea unor contracte în comenzi ferme, perfectarea altor contracte care se află în negociere, redistribuirea unor materii prime și materiale, precum și asigurarea integrală calitativ și cantitativ a fondului de marfă pentru export.Hotărîtor este acum ca. în continuare, guvernul, biroul său executiv, consiliile de coordonare pe ramură, ministerele și centralele să acționeze ferm pentru realizarea întocmai a măsurilor stabilite in vederea creării tuturor condițiilor care să asigure îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, inclusiv a sarcinilor din luna septembrie.In domeniul industriei extractive și energetice dezbaterile au scos în evidență că neajunsurile in nerealizarea producției de energie electrică, cu deosebire pe cărbune, s-au datorat ne- efectuării la timp a reparațiilor și reviziilor, slabei fiabilități a agregatelor energetice, întîrzierilor mari în punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile capacități. indisciplinei, dezordinii și proastei gospodăriri a mijloacelor fixe din dotare.Pentru înlăturarea neîntîrzia- tă a neajunsurilor și introducerea unui înalt spirit de răspun
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dere în acest domeniu de activitate, hotărîtor pentru buna desfășurare a proceselor de producție în toate ramurile economiei. factorii de răspundere din sectoarele minier, petrolier și de producere a energiei s-au angajat să facă totul pentru îndeplinirea întocmai a programului aprobat de conducerea partidului privind reparațiile, modernizările, punerile in funcțiune și funcționarea în cele mai bune condiții a sistemului energetic național în perioada de iarnă.In acest scop — a relevat in continuare vorbitorul — se va acționa cu toată fermitatea pentru ca prin măsurile luate să se asigure în centralele pe cărbune. precum și în centralele pe hidrocarburi condițiile necesare creșterii producției de energie electrică.în vederea îndeplinirii acestor importante prevederi, guvernul. consiliul de coordonare a ramurii vor urmări zilnic ca ministerul și centralele să acționeze cu toată responsabilitatea pentru utilizarea deplină a potențialului energetic al combustibililor, organizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de întreținere și reparare a grupurilor energetice, întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii în exploatarea acestora, iar împreună cu unitățile din industria constructoare de mașini să asigure funcționarea la parametrii proiectați și în deplină siguranță a tuturor agregatelor de bază și auxiliare,O dată cu măsurile pentru creșterea producției de energie electrică, conducerile centralelor industriale s-au angajat să-si intensifice eforturile în vederea gospodăririi cu maximă responsabilitate a tuturor resurselor energetice pentru limitarea severă a consumurilor neproductive. Totodată, s-au stabilit măsuri pentru respectarea întocmai a normelor de consum de energie electrică, termică. de combustibili si carburanți. încadrarea strictă în programele de lucru aprobate, astfel incit să se asigure un consum echilibrat atit in cursul celor 24 de ore ale zilei, cit și in cele 1 zile ale săptămînii.In industria extractivă unde s-au înregistrat importante ră- mineri in urmă, conducerile ministerelor, combinatelor și trusturilor s-au angajat să acțione<- ze cu toată responsabilitatea pentru sporirea producției zilnice de cărbune energetic si cocsificabil. de țiței si minereuri neferoase, astfel incit din această lună să atingă nivelurile planificate și să înceapă și recuperarea restanțelor.In dezbateri s-a stabilit modul în care trebuie acționat pentru folosirea la întreaga capacitate a utilajelor si instalațiilor din dotare, realizarea întocmai a programului de reparații si intervenții la utilajele din exploatare de la suprafață si subteran. creșterea randamentelor de extracție si urgentarea punerii in funcțiune a capacități-

DĂSCĂLESCUlor prevăzute pentru acest an. intensificarea extracției și transportului din microcariere. completarea si folosirea rațională a forței de muncă. întărirea ordinii și disciplinei în fiecare sector. In același timp s-au stabilit acțiunile care să conducă în continuare la creșterea Coeficientului de utilizare a întregului parc de sonde, scurtarea la maxim a perioadelor de reparații. intensificarea puternică a recuperării si refolosirii materialului tubular, transpunerea în viată a programului de măsuri privind îmbunătățirea normelor si sistemului de lucru în domeniul forajului petrolier.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că pentru îndeplinirea acestor sarcini vitale privind asigurarea bazei de materii prime si energetice a economiei. guvernul, biroul său executiv si ministerele vor urmări zilnic si vor acționa operativ, astfel incit nivelul de producție programat să fie realizat integral.In toate consiliile de coordonare ale ramurilor industriei prelucrătoare dezbaterile s-au axat pe măsurile ce trebuie luate pentru recuperarea grabnică a restantelor din luna septembrie. realizarea Întocmai a producției fizice si cu deosebire a celei destinate exportului. A rezultat. totodată, că un accent deosebit trebuie pus pe acțiunile care asigură extinderea tehnologiilor moderne, asimilarea de noi produse cu parametri tehnico-functionali superiori, ridicarea generală a nivelului tehnic si calitativ al produselor. 

reducerea consumurilor si creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei.In metalurgie s-a subliniat că sînt create condiții pentru realizarea prevederilor de plan pe acest trimestru, centralele anga- jindu-se ca în continuare să a- plice cu mai multă fermitate măsurile stabilite pentru întreținerea si repararea corespunzătoare a tutuțor utilajelor si instalațiilor din combinate si u- zinele metalurgice, functionarea la capacitate a furnalelor de la Galați. Hunedoara si Călan. a bateriilor de cocsificare, a întreprinderilor de țevi de la București și Roman, urgentarea intrării în producție si atingerii parametrilor proiectați la noile capacități la termenele prevăzute.Pe prim plan se va situa asigurarea livrării ritmice a semifabricatelor intre combinate si întreprinderile de prelucrare metalurgică în vederea respectării stricte a programelor de fabricație, pe sortimente, creșterea la cel puțin 86 la sută a coeficientului de scoatere la laminate, extinderea prelucrării la toleranțe negative, intensificarea recondiționării și refolosirii cilindrilor și a celorlalte echipamente, valorificarea în măsură cit mai mare a materialelor feroase, neferoase și elementelor de aliere recuperate.în domeniul construcțiilor de mașini s-au analizat cu simț de răspundere măsurile ce trebuie luate pentru recuperarea restanțelor și realizarea tuturor contractelor la export, îndeosebi la utilaj petrolier și tehnologic, autoturisme, rulmenți, produse ale industriei electrotehnice și electronice. In același timp s-a stabilit modul în care trebuie să acționeze centralele de utilaj energetic, minier, chimic, metalurgic pentru recuperarea grabnică a rămînerilor în urmă în asigurarea cu utilaje, mașini și instalații a programului de investiții si de punere în funcțiune prevăzute pe acest an in toate sectoarele economiei.O atenție deosebită s-a acordat aplicării ferme a sarcinilor privind perfecționarea, organizarea și modernizarea proceselor de producție, desfășurării corespunzătoare a activității sectoarelor calde, redistribuirii și limitării la strictul necesar a stocurilor de metal din întreprinderile constructoare de mașini. respectării programului de cooperare în cadrul industriei orizontale.în chimie și petrochimie au fost aspru criticate serioasele" deficiențe manifestate in întreținerea și exploatarea instalațiilor, încălcările disciplinei tehnologice și de fabricație care au determinat stagnări în producție și importante rămîneri în urmă în realizarea planului la numeroase produse îndeosebi pentru export.Conducerile ministerului, centralelor și combinatelor s-au

angajat ca în continuare să a- dopte măsuri energice pentru realizarea ritmică a producției planificate și recuperarea restanțelor înregistrate în luna septembrie la producție și export, pentru funcționarea la întreaga capacitate și în deplină siguranță a instalațiilor, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime în scopul asigurării necesităților celorlalte ramuri și sectoare din economie cu produse chimice, combustibili și carburanți în strictă concordanță cu normele de consum aprobate.In industria ușoară a reieșit clar că nerealizările s-au datorat în cea mai mare parte propriilor neajunsuri in asigurarea la termen și de calitate a țesăturilor. în sortimentarea comenzilor de export existente, a celorlalte materiale și semifabricate necesare finalizării produselor în loturi complete. Ca urmare, se impune să se acționeze ferm pentru valorificarea cit mai eficientă a resurselor materiale alocate prin plan, precum și pentru diversificarea și ridicarea continuă a calității produselor în vederea satisfacerii depline a necesităților interne și realizării contractelor încheiate cu partenerii externi.în industria lemnului și materialelor de construcții s-au stabilit măsuri suplimentare pentru valorificarea superioară a masei lemnoase, economisirea severă a combustibililor și e- nergiei în fabricarea cimentului, prefabricatelor și a celorlalte materiale, creșterea aportului acestor ramuri la exportul țării.în toate consiliile de ramură, o problemă mult dezbătută a fost realizarea cu prioritate a producției pentru export, esențială pentru îndeplinirea planului pe acest an la nivelul prevăzut.Analizîndu-se pe larg, cu înaltă exigență, serioasele rămîneri în urmă în acest domeniu și insuficienta preocupare a Ministerului Comerțului Exterior. a ministerelor economice. centralelor, unităților și întreprinderilor de comerț exterior care n-au acționat cu toată răspunderea, așa cum a indicat conducerea partidului, pentru pregătirea și lansarea in fabricație a producției destinate exportului. urmărirea realizării tuturor contractelor și comenzilor existente, au fost stabilite măsuri hotărite pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor de export prevăzute pe trimestrul IV și pe fiecare lună în parte, inclusiv a restantelor din luna septembrie.Relevind faptul că în agricultură dezbaterile au școs in evidență serioase lipsuri și neajunsuri, nerespectarea tehnologiilor și termenelor stabilite la lucrările agricole, nefolosirea integrală a suprafeței arabile, rezultatele nefîind pe măsura importantelor fonduri alocate acestor ramuri, vorbitorul a spus : Se impune ca Ministerul Agriculturii, comitetele executive ale consiliilor populare și organele agricole județene să acționeze în continuare cu toate forțele si cu mai multă răspundere pentru a se obține o recoltă bună la porumb, sfeclă și celelalte plante de toamnă, pentru recoltarea și depozitarea în cel mai scurt timp si fără pierderi a întregii producții agricole, preluarea cantităților planificate de produse agricole la fondul de stat, insămîntarea în conformitate cu planul a tuturor suprafețelor stabilite pentru fiecare județ si cultură, recuperarea restantelor în realizarea programului de irigații și desecări, folosirea cit mai judicioasă a resurselor locale de apă.în același timp se va acționa ferm pentru asigurarea efectivă a necesarului de furaje, care să ducă la creșterea producției animaliere. dezvoltarea șeptelului potrivit programului special din sectorul zootehnic.Răspunzind sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, factorii de răspundere din agricultură și industria alimentară s-au angajat să-și intensifice eforturile pentru o mai bună organizare a întregii activități in scopul obținerii unor producții superioare vegetale și animale, ridicării randamentelor și gradului de prelucrare a produselor agricole, astfel incit să crească contribuția acestor ramuri la dezvoltarea generală a țării, la aprovizionarea corespunzătoare a populației, satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei naționale.în domeniul transporturilor s-au stabilit măsuri ferme pentru respectarea strictă a programelor de optimizare, utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor din dotare, economisirea combustibililor, carburanților și energiei, extinderea mecanizării operațiunilor de încărcare și descărcare, reducerea accentuată a cheltuielilor și creșterea indioelui de utilizare a mijloacelor din transport.

în investiții, analizele au scos în evidență in mod critic și autocritic serioasele lipsuri și neajunsuri din acest sector, sta- bilindu-se măsuri hotărite pentru grăbirea ritmului de execuție și montaj ale mașinilor și instalațiilor, restringerea volumului de lucrări neterminate, folosirea deplină a utilajelor de construcții și a forței de muncă pe șantiere, extinderea aplicării soluțiilor tipizate, gospodărirea în spiritul unui sever regim de economii a materialelor, întărirea ordinii și disciplinei pa șantier, la fiecare loc de muncă. De asemenea, a reieșit necesitatea imperioasă ca in continuare să se acționeze cu toate forțele pentru grăbirea ritmului de punere în funcțiune a noilor capacități de producție și de atingere a parametrilor proiectați, în special în chimie, metalurgie, energie electrică . si industria extractivă.în cadrul dezbaterilor un loc important au ocupat problemele legate de creșterea susținută a eficienței econotnice, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, utilizarea cu maxim de randament a tuturor resurselor societății.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, măsurile referitoare la perfecționarea mecanismului economico-financiar, la schimbarea radicală a concepției privind dimensionarea mijloacelor circulante, a stocurilor pentru producție și desfacere au fost dezbătute cu toată răspunderea in cadrul guvernului, precum și al consiliilor de ramură și centralelor industriale.
Din cuvîntul participantilor la dezbateri(Urmare din pag. a II-a) tății noastre. îngăduiți-mi să subliniez, și cu acest prilej, importanta organizării consiliilor de coordonare pe ramuri a economiei naționale, rolul crescînd acordat centralelor economice.Permiteti-mi să vă exprim mulțumirea colectivului de oameni ai muncii din cadrul Combinatului minier Valea Jiului pentru măsurile stabilite recent, legate de recrutarea și șoolari- zarea forței de muncă din mineritul carbonifer, menite să asigure realizarea sarcinii de a dubla producția de cărbune in acest cincinal. Relevind creșterea producției brute exîrase de cocs și semifcoîos. aiunsul la operările. de pregătire și la cele de construcții-montai, rezultatele obținute in privința .respectării si încadrării în consumurile specifice programate. în îmbunătățirea calității cărbunelui livrat energiei, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, vorbitorul a subliniat, totodată, că, față de plan, rezultatele nu sînt corespunzătoare. In cele 9 luni ale acestui an. Combinatul minier din Valea Jiului la rămas sub plan la producția de huilă netă si la producția- marfă. N-am reușit să realizăm planul fizic la lucrările de pregătiri și investiții, la producția de cocs și semlcocs.Analizind cu responsabilitate cauzele acestor rămâneri în urmă, trebuie să recunoaștem că ele se regăsesc în activitatea colectivului nostru. în faptul că nu am utilizat la nivelul cerut capacitățile de producție existente. nu am ridicat la cote maxime randamentele potrivit dotării tehnice de care dispunem, nu am folosit corespunzător forța de muncă pentru a obține sporuri esențiale la productivitatea muncii. S-au petrecut acte de indisciplină, chiar la nivelul unor cadre de răspundere.Dacă conduoerea combinatului. consiliul oamenilor muncii de la combinat și unitățile sale ar fi acționat cu mai multă răspundere și exigență, am fi obținut. in mod cert, rezultate bune. Nu este mai puțin adevărat că întîmpinăm, alături de condițiile geologo-miniere mai grele, și unele greutăți create de furnizorii de utilaje și materiale. care nu și-au onorat obligațiile contractuale, ceea ce a însemnat pierderi de producție și. mai ales. întirzieri la punerea în exploatare a minelor noi. De asemenea, se impune o mai bună corelare a ritmului de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE DINUProblemele de o deosebită importanță supuse dezbaterii plenarei Comitetului Central reflectă preocuparea permanentă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor trasate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Orientările și indicațiile date de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv constituie pentru noi un mobilizator program de acțiune în vederea îmbunătățirii întregii activități și obținerii unor rezultate la nivelul sarcinilor care ne stau în față, astfel incit să întîmpinăm Conferința Națională cu rezultate pe măsura încrederii acordate de conducerea partidului.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că, in urma măsurilor luate, pe 9 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, am Înregistrat unele creșteri la pro- ductia-marfă, la export, precum și la unele sortimente finite.

Dezbaterile au confirmat pe deplin aprecierea dumneavoastră că actualul sistem de finanțare, activitatea organului de planificare, aprovizionare și finanțare nu au fost de natură să contribuie la accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. la realizarea cit mai rapidă a circuitului bani-marfă- bani.Trebuie arătat deschis că actuala stare de lucruri este datorată în primul rind modului defectuos in care organele de sinteză, Ministerul Aprovizionării. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și băncile și-au desfășurat activitatea în acest domeniu. Nu au combătut cu fermitate tendința de aprovizionare peste necesar, nu au pus stavilă risipei și dezordinii în gospodărirea materialelor, nu au asigurat respectarea normelor de consum la materii prime, subansamble, combustibili si energie electrică.In scopul îndeplinirii sarcinii trasate de dumneavoastră, vom urmări cu hotărire încheierea de urgență a acțiunii de inventariere a tuturor stocurilor din economie și, lichidarea celor sunranormative pină la sfîrși- tul anului, cum s-a stabilit. Guvernul, organele centrale de sinteză, ministerele, centralele și întreprinderile vor acționa cu toată răspunderea și vor lua cele mai hotărite măsuri pentru dimensionarea strictă a stocurilor în raport cu cerințele producției contractate pentru export și intern, ale realizării fiecărui sortiment prevăzut în plan, reducerea ciclului tehnologic de fabricare a produselor, precum și de livrare și de
creștere a productivității cu realizarea investițiilor. Informez plenara că toate aoeste neajunsuri si altele au fost analizate de noi cu responsabilitate, des- prinzindu-se concluzia că avem posibilități reale să le înlăturăm. Urmind orientările si sarcinile trasate de dumneavoastră, organele colective de conducere de la toate unitățile din bazin, sub îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, au elaborat măsuri complexe menite să determine realizarea sarcinilor de plan.Principalele noastre acțiuni vizează. în primul rind, crearea liniei de front de abataje necesare. mărirea vitezelor de avan- * sare în aceste fronturi pe baza unor noi tehnologii. In același timp, am stabilit măsuri pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție în abataje și reparații, pentru sporirea securității muncii și a eficientei economice în toate domeniile de activitate, care sînt menite să conducă la realizarea planului curent șl. in același timp, la recuperarea rămînerilor în urmă. Punem pe primul plan, ca una din direcțiile noastre principale de acțiune, dezvoltarea intensivă, ridicarea calității și a nivelului tehnic ăl producției.In cadrul amplului proces de perfecționare, organizare și modernizare ce se desfășoară la ■nivelul întregii țări, sub conducerea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. desfășurăm o intensă acțiune de dezvoltare si asigurare a noilor capacități de producție, de punere în funcțiune și atingere a parametrilor prevăzuti la termenele planificate.Sintem hotăriti să acționăm energic pentru creșterea substanțială a productivității muncii, gospodărirea superioară, intensivă. a puternicului potential de care dispunem.Colectivele de oameni al muncii din Combinatul minier Valea Jiului — a spus în încheiere vorbitorul — se angajează cu toată hotărîrea să îsi aducă din plin contribuția cerută la realizarea necesarului de huilă cocsificabilă și energetică și. prin aceasta, 'la dezvoltarea generală a patriei, astfel incit Conferința Națională a partidului — eveniment politic de maximă importantă al acestui an — să fie întimpinată cu realizări deosebite de minerii din Valea Jiului.

S-au asimilat și s-au introdus în fabricație produse noi și modernizate, cum sint vagoanele basculante de 40 mc pe 4 osii, maxipresele de 620 de tone, turbosuflantele pentru motoarele navale de 6160 CP. generatoarele de aburi pentru injecția în zăcămintele petroliere.Analizîndu-ne însă activitatea cu toată răspunderea, trebuie să arăt că rezultatele obținute pe luna septembrie, în trimestrul III și în 9 luni din acest an se situează sub nivelul sarcinilor de plan și al posibilităților de care dispun întreprinderile constructoare de utilaj greu.Nerealizările înregistrate se datoresc, în primul rind, spiritului de muncă necorespunzător al organelor de conducere colectivă. al birourilor executive din minister, din centralele industriale și din întreprinderi, care n-au manifestat în permanență exigență și răspundere față de propria activitate, precum și față de lipsurile existente în activitatea unităților. S-au manifestat neajunsuri în repararea și întreținerea utilajelor, în special a celor din sectoarele calde, ceea ce a condus la între

încasare rapidă a contravalorii mărfurilor recepționate de beneficiari.In același timp s-au stabilit măsuri deosebite pentru gospodărirea cu maximum de atenție a bazei materiale, respectarea cu rigurozitate a normelor de consum aprobate, utilizarea corectă a tehnologiilor de fabricație, înlăturarea sub orice formă a risipei, a unor manifestări de iresponsabilitate față de bunul obștesc, creșterea răspunderii întregului aparat tehnic în concepția și realizarea produselor.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că guvernul a tras toate învățămintele din critici- le adresate în ședința Comitetului Politic Executiv și va a- corda cea mai mare atenție creșterii gradului de participare a materialelor refolosibile la asigurarea necesarului de materii prime prin accentuarea activității de recuperare și reintroducere în circuitul economic a materialelor refolosibile rezultate din procesul de producție și consum : fier, fontă, oțeluri aliate și feroaliaje, nichel, cupru, aluminiu, produse chimice, lemn, hirtie. textile și altele, precum și a tuturor pieselor și subansamble! or și a altor mijloace materiale care pot fi recondiționate și refolosite. Așa cum ne-ați cerut, vom prezenta conducerii partidului in cursul acestei luni propuneri temeinic fundamentate pentru schimbarea radicală a actualului sistem de finanțare a mijloacelor circulante, pentru ca acest sistem să devină realmente o pîrghie activă în buna funcționare a mecanismului economico-financiar, în stimularea în
ruperea proceselor de fabricație, cu implicații negative asupra îndeplinirii planului, a indicatorilor de eficiență. Nerealizarea planului de investiții a constituit, de asemenea, o cauză principală a nerealizării unor sortimente și a planului pe ansamblul ministerului. Se mai manifestă încă neajunsuri în colaborarea dintre centralele ministerului, chiar între întreprinderile din aceeași centrală, precum și cu alte ministere, determinînd greutăți în asigurarea condițiilor materiale pentru Îndeplinirea planului de producție și livrarea unor echipamente necesare programelor prioritare ale economiei naționale. în același timp, a arătat vorbitorul, conducerile întreprinderilor, centralelor industriale, ca de altfel și o serie de cadre din minister nu au acționat cu suficientă insistență pentru aplicarea măsurilor de recuperare 'și refolosire a materialelor în vederea încadrării în normele de consum și in normativele de stoc aprobate.Referindu-se la rezultatele nesatisfăcătoare în ce privește exportul, vorbitorul a spus : Ne angajăm ca, în perioada imediat următoare, să stabilim noi forme și metode de promovare pe piața externă a produselor și să întreprindem măsuri energice pentru., a spori ponderea exportului în industria de utilaj greu și în primul rind a instalațiilor șl utilajelor complexe, astfel îneît să se asigure din timp contractele pentru anul 1988.Sarcinile ce revin Ministerului Industriei de Utilaj Greu pe trimestrul IV al acestui an au fost dezbătute în ședința consiliului de coordonare a ramurii construcției de mașini și metalurgiei, stabilindu-se măsurile necesare pentru' îndeplinirea lor. Dispunem de capacitățile de producție necesare realizării sarcinilor conform programelor stabilite pentru acest trimestru. Vom acționa cu toată răspunderea, în spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu' in ședința Comitetului Politic Executiv pentru realizarea producției fi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CAROL DINAVă rog să-mi îngăduiți să exprim de la înalta tribună a plenarei Comitetului Central al partidului cele ihai alese sentimente de prețuire, respect și admirație pe care le nutrim fată de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, pentru exemplul strălucit de revoluționar consecvent pe care îl oferiți întregului popor, pentru preocuparea statornică dedicată binelui și fericirii patriei, pentru activitatea dumneavoastră neobosită dedicată mobilizării plenare a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii neabătute a măsurilor de dezvoltare intensivă a economiei românești.Cu deosebit respect, aducem omagiul nostru tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și în- vățămîntului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la progresul neîntrerupt al patriei noastre, la orientarea cercetării științifice și a invățămin- tului, a întregii vieți spirituale românești pe coordonatele programului ideologic al partidului.îngăduiți-mi să dau glas, in numele organizației județene de partid, al tuturor locuitorilor județului Galați, sentimentelor noastre de profundă recunoștință pentru vizitele de lucru pe care le-ați efectuat în unitățile agricole și industriale din județ. 

treprinderilor de a realiza producția prevăzută in plan cu mijloace circulante minime.Stimate tovarăș* Nicolae Ceausescu,Pornind de la dezbaterile din consiliile de coordonare ale ramurilor, guvernul, biroul său executiv, fiecare viceprim-mi- nistru este ferm hotărît să ia toate măsurile pentru realizarea întocmai a sarcinilor pe trimestrul IV. inclusiv recuperarea restanțelor din luna septembrie, să acționeze permanent pentru îndeplinirea exemplară a indicațiilor și sarcinilor date de dumneavoastră, să dovedească intransigență in respectarea hotărîrilor de partid si a legilor țării. Guvernul va acționa cu toată hotărârea pentru buna organizare și desfășurare a producției, rezolvarea operativă și eficientă a tuturor problemelor care apar în execuția planului, pentru introducerea unui climat de ordine și disciplină riguroasă în toate ramurile și sectoarele din economie.Vom asigura urmărirea zilnică a producției, exportului și investițiilor și vom interveni o- perativ și eficient pentru a rezolva toate problemele. Ne angajăm să acționăm cu toată e- nergia pentru respectarea neabătută a disciplinei de plan, aplicarea fermă a autoconduoe- rii și autogestiunii, întărirea controlului în toate sectoarele de activitate și creșterea responsabilității cadrelor din economie, astfel îneît să asigurăm condițiile necesare îndeplinirii sarcinilor de plan în cele mal bune condiții. întîmpinind cu noi și importante realizări Conferința Națională ă partidului.
zice, cu prioritate a exportului, pentru mai buna funcționare a mecanismului economico-financiar.Pe baza programelor aprobate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al partidului privind asigurarea energiei electrice în perioada următoare, am concentrat forțele pentru executarea integrală a utilajelor necesare reparațiilor capitale și modernizarea grupurilor energetice de la Turcenl și Rovinari, precum și pentru punerea în funcțiune a obiectivelor energetice programate. De asemenea, am luat măsuri pentru executarea și livrarea utilajelor necesare obiectivelor cu termene de punere in funcțiune prevăzute în programele pentru extracția de petrol, ^i gaze, extracția cărbunelui și minereurilor utile pentru Industria metalurgică și chimică. Am redistribuit personalul muncitor în vederea asigurării forței de muncă necesare întreprinderilor angrenate în execuția utilajelor pentru programele prioritare, pentru montajul e- chipamentelor pe platforma de la Cernavodă, modernizarea și repararea grupurilor energetice de la Turceni și Rovinari, precum și pentru produsele contractate la export. Acționăm în continuare pentru aplicarea măsurilor din programele de perfecționare a organizării și modernizarea proceselor de producție, precum și pentru realizarea unor produse competitive din punct de vedere al performanțelor tehnologice și al costurilor de fabricație. Am tras toate învățămintele din criticile adresate și vom acționa cu mai multă hotărire pentru introducerea unui climat de ordine, disciplină și responsabilitate, la toate nivelurile, incepind de la minister.în încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul oamenilor muncii din industria de utilaj greu de a acționa cu toată răspunderea pentru aplicarea fermă a orientărilor și indicațiilor primite, de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea integrală a sarcinilor ce le revin.

pentru orientările, indicațiile șl sarcinile pe care ni le-ați dat cu acest prilej, care constituie pentru noi toți un program concret de muncă și luptă, de angajare fermă, revoluționari în îmbunătățirea substanțială, întregii activități.Vă raportăm că pe 9 luni din acest an 53 de unități economice din județul Galați au depășit, planul la producția- marfă industrială cu 430 milioane de lei. De asemenea. 28 de unități cu sarcini de export și-au realizat integral contractele scadente. Menționez că în ultimele 3 luni combinatul siderurgic și-a îndeplinit planul la export, realizind producții medii lunare de 135 de mii tone de laminate. Au fost puse în funcțiune 32 de capacități de producție, majoritatea pe platforma siderurgică, și s-au dat în folosință 2 455 de apartamente.Analizînd cu exigentă modul în care am acționat pentru realizarea sarcinilor de plan, apreciem că rezultatele sint totuși nesatisfăcătoare in raport cu marile capacități de care dispunem. Purtăm răspunderea față de conducerea partidului pentru faptul că biroul comitetului județean de partid nu a reușit să mobilizeze organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii pentru îmbunătățirea conducerii și organl-
(Continuare în^iag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

l

Din cuvintul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a IV-a)zării producției, instaurarea ordinii și disciplinei, în repararea și întreținerea mașinilor, utilajelor și agregatemr tehnologice, în utilizarea rațională a timpului de lucru.Avertismentul Comitetului Politic Executiv dat biroului comitetului județean de partid pentru .aceste deficiențe ne obligă să tragem învățămintele necesare și să acționăm cu fermitate revoluționară, cu exigență, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, mobilizarea tuturor forțelor materiale și umane la realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin.Lipsurile și neajunsurile existente, evidențiate cu claritate de dumneavoastră, sînt larg dezbătute șl analizate cu activul de partid din toate unitățile economice, într-un climat de înaltă responsabilitate, cu un puternic accent critic și autocritic, stabilind măsuri ferme pentru lichidarea grabnică a stărilor de lucruri negative și îmbunătățirea radicală a întregii activități, pentru recuperarea restantelor și buna desfășurare a activității.Așa cum ne-ați indicat, am intensificat acțiunile politice și organizatorice pentru asigurarea îndeplinirii planului în profil teritorial pe trimestrul IV. La combinatul siderurgic vom realiza o producție-marfă cu peste 2 miliarde lei mai mare decit în perioada corespunzătoare a anului trecut. Vor fi livrate la export minimum 450 000 tone de laminate, celelalte întreprinderi realizîndu-și integral contractele externe.Atingerea unei producții medii de 21 500 tone de oțel pe zi in ultima parte a lunii sep

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BULUCEASubliniind că plenara Comitetului Central al partidului are o semnificație deosebită, ea des- fășurindu-se la puțin timp dună ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, oare a analizat modul în care se înfăptuiește programul de reparații și puneri în funcțiune ale capacitățfloir ’ energetice șl, în mod deosebit, la termocentralele Rovinari și Turceni de ne teritoriul județului Gorj. unități cu o pondere însemnată in producția de energie a tării, vorbitorul a spus : Raportez că. In urmă cu citeva zile la Rovinari si Turceni au avut loc ședințe cu activul de partid. în spiritul exigentelor formulate de dumneavoastră personal în ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central, oare au analizat cu răspundere șl exigentă comunistă activitatea desfășurată si au stabilit măsuri ferme pentru înlăturarea neintîrziată a stărilor de lucruri negative existente, pentru îmbunătățirea radicală a muncii în vederea funcționării celor două centrale la parametrii necesari.Ne facem vinovați atît noi, biroul si secretariatul Comitetului județean de partid, eu personal, cit si conducerile unităților economice pentru faptul că n-am urmărit cu hotărîre înfăptuirea prevederilor programului de creștere a fiabilității grupurilor energetice, rămînind neaolioate o serie de măsuri care ar fi contribuit la creșterea siguranței în exploatare a acestora. In aoelasi timp, n-am manifestat maximum de grijă și răspundere pentru depozitarea Si conservarea echipamentelor destinate termocentralelor, ceea ce a făcut ca în depozite, atît la Rovinari. cit si la Turceni. să se constate dezordine si neglijență. care au condus la des- completarea si degradarea unor piese de schimb, materiale si echipamente.In mod autocritic trebuie să arăt că a fost nevoie de intervenția directă a 'conducerii partidului pentru remedierea acestor aspecte, deși în fiecare . prin incintele și depozitele termocentralelor au trecut cadre din conducerile întreprinderilor. reprezentanți ai centralei industriale, ai ministerului, membri ai Comitetului județean de partid, care n-au intervenit pentru curmarea risipei și dezordinii.Nici membrii biroului și se

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION M. NICOLAEîndeplinesc o datorie de conștiință exprimind în acest inalt for al partidului nostru sentimentele de caldă dragoste si profundă prețuire pe care oamenii muncii din industria chimică și petrochimică le poartă, împreună cu întregul nostru popor, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Reoublicii Socialiste România, pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară de peste două decenii în fruntea partidului și la cîrma destinelor națiunii cu cea mai înaltă răspundere comunistă și cu exemplară abnega

tembrie creează premisele realizării producției planificate de oțel pe luna octombrie și in celelalte luni ale trimestrului. Am stabilit grafice detaliate pentru finalizarea lucrărilor de investiții în vederea punerii in funcțiune a capacităților prevăzute și vom realiza planul pe trimestrul IV, Am luat măsuri pentru mai buna valorificare a fondurilor materiale și bănești, creîndu-se condiții pentru reducerea stocurilor supranormative, corelarea aprovizionărilor cu necesarul de producție, scurtarea ciclurilor de fabricație, realizarea ritmică și- livrarea operativă a produselor finite.In continuare, vorbitorul a spus :Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că, în urma vizitelor pe care le-ați efectuat în județul nostru, a indicațiilor și sarcinilor trasate la consfătuirea cu activul și cadrele de bază din agricultură, din luna septembrie, am analizat cu răspundere, cu întregul activ din agricultura județului, modul în care au fost respectate tehnologiile în fiecare unitate agricolă, cum și-au făcut datoria cadrele de conducere și tehnice, celelalte cauze care au determinat nerealizările înregistrate, luind măsuri corespunzătoare.Vă încredințăm cu toată răspunderea că oamenii muncii gălățeni, comuniștii, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, urmîndu-vă exemplul luminos de dăruire și angajare patriotică, vor face totul, vor acționa cu spirit revoluționar, pentru a fi la înălțimea incre- derii pe care ne-ați acordal-o, pentru a ne îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile stabilite, întîmpinînd Conferința Națională a partidului cu rezu’- tate cît mai bune în toate domeniile de activitate.
cretariatului comitetului județean de partid, incepind cu mine, care au răspuns de cele două termocentrale nu s-au implicat suficient în soluționarea problemelor, complâcin- du-se într-o atmosferă de justificări, de tolerare a lipsurilor, a neajunsurilor.Vă încredințez că avertismentul pe care Comitetul Politic Executiv l-a dat biroului Comitetului județean de partid Gorj pentru stările de lucruri negative și lipsurile grave existente e privit de organizația județeană de partid cu tpată răspunderea. Am tras toate învățămintele din analiza si criticile adresate și asigur plenara, pe dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, că vom acționa cu spirit de răspundere pentru ca. în cel mai scurt timp, să determinăm o atitudine nouă, responsabilă, in activitatea biroului, de îndeplinire a sarcinilor de plan cu deosebire în domeniul energetic, iar cele două mari unități energetice să-și situeze activitatea la nivelul cerințelor și exigentelor formulate de dumneavoastră.In continuare, vorbitorul a abordat aspecte privind situația îndeplinirii sarcinilor în extracția de cărbune și petrol, ca și unele probleme din agricultura județului.Știm, a subliniat în încheiere vorbitorul, că ne revin mari obligații față de economia națională. îndeosebi în domeniul energetic, și că n-am reușit să fim la înălțimea încrederii și să valorificăm sprijinul permanent pe care ni le-ați acordat.Parcurgem și în prezent o etapă cu numeroase greutăți, dar sîntem hotărîți să schimbăm radical stilul șl metodele de muncă, să ne aflăm mai mult în mijlocul colectivelor de energeticieni. mineri și petroliști. să facem în așa fel incit situațiile criticate, cu consecințe asupra întregii economii naționale. să nu se mai repete.Așa cum ați apreciat deseori, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, avem un activ de partid care poate să acționeze cu fermitate, să remedieze neajunsurile din toate sectoarele de activitate, să ridice nivelul producției de energie electrică, de lignit, de țiței și gate, din alte sectoare ale economiei județului, pentru a intimpina Conferința Națională a partidului cu rezultate tot mai bune.

ție revoluționară pentru propășirea și înflorirea României socialiste, pentru afirmarea in viata internațională a nobilelor idealuri de consolidare a păcii și intensificare a conlucrării intre toate statele și popoarele lumii.Oamenii muncii din industria chimică și petrochimică nutresc sentimente de aleasă recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, activist de frunte al partidului și statului nostru, pentru activitatea prestigioasă desfășurată în calitate de președinte al Consiliului Național al Științei și Invățămintului și pentru contribuția constantă. 

definitorie, adusă la înfăptuirea progresului tehnico-științific in economia românească, precum și la dezvoltarea în ritm susținut a industriei chimice și petrochimice din țari noastră.In continuare, după ce s-a referit la o serie de realizări obținute în industria chimică și petrochimică, față de perioada corespunzătoare din anul precedent. vorbitorul a spus : Cu toate aceste rezultate, am in- timpinat mari greutăți în realizarea producției fizice și marfă planificate, la export și investiții, datorită deselor întreruperi în funcționarea Instalațiilor, intrării cu intirziere în funcțiune a unor capacități de producție, neatingerii parametrilor proiectați. precum și unei insuficiente coordonări între sectoarele producătoare de materii prime și cele prelucrătoare din cadrul ministerului nostru.Sarcina de bază pentru Industria chimică șî petrochimică este realizarea producției la toate sortimentele. Pentru a- ceasta, vom pune în funcțiune într-un timp cît mai scurt capacitățile restante, vom asigura menținerea continuității în funcționare a instalațiilor prin- tr-o bună organizare și efectuare a întreținerii și reparației acestora.Am luat măsuri ca într-o perioadă scurtă să atingem parametrii proiectați la toate instalațiile.în vederea realizării sarcinilor la export pe trimestrul IV. am luat măsuri pentru prelucrarea avansată a unor produse din industria chimică și petrochimică.Raportez că, în cadrul planu
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ȘTEFAN RABLucrările plenarei noastre, expresie a preocupării dumneavoastră permanente, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru stabilirea modalităților optime, științific fundamentate, de înfăptuire în fiecare etapă a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, se desfășoară în atmosfera de efervescență creatoare în care acționează întregul popor, pentru a întîmpina cu realizări cît mai bune Conferința Națională a partidului și mărețul jubileu al Republicii.Vă raportez că organul județean de partid Covasna, biroul și secretariatul său au desfășurat o intensă activitate politi- co-organizatorică în vederea traducerii în viață a sarcinilor. Concentrîndu-ne eforturile a- supra domeniilor indicate de dumneavoastră ca prioritare, am reușit să obținem rezultate bune, Îndeosebi în sectorul extractiv. Am acționat cu toate forțele pentru realizarea ritmică a planului, organizind urmărirea zilnică a desfășurării producției și a livrărilor la export ; acordînd o atenție sporită îndeplinirii acestui indicator. am reușit să onorăm toate contractele și să recuperăm integral restanțele. De altfel, în cele nouă luni care au trecut din acest an am obținut sporuri semnificative de producție față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta se datorează și faptului că stocurile de mărfuri deținute la începutul anului au fost valorificate aproape în întregime, ceea ce arată că, dacă am fi acționat din timp pentru rezolvarea tuturor problemelor, realizările noastre, care se situează sub nivelul planului, ar fi fost mai bune. In vederea asigurării continuității producției pentru export acționăm împreună cu organele centrale de resort pentru rezolvarea unor probleme legate de aprovizionarea cu materiale, care au fost dezbătute concret la consiliile pe ramură. Tră- gind învățăminte din neajunsurile de pină acum, am adoptat măsuri ferme pentru pregătirea cit mal bună a producției anului viitor, pentru ridicarea calității unor produse.Tocmai în acest 6ens am acționat pentru înfăptuirea accelerată a programelor proprii de cercetare, de introducere a progresului tehnic, domenii în care am beneficiat de ajutorul neprecupețit al tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu. sprijin pentru care adresăm șl cu acest prilej respectuoasele noastre mulțumiri.In vederea realizării ritmurilor de creștere preconizate la producția industrială. îndeosebi pe seama ridicării productivității. am acționat pentru o mai
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE DAVIDActuala plenară a Comitetului Central al P.C.R. dezbate probleme deosebit de importante pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XIII-lea al partidului, a prevederilor planului pe anul 1987. In agricultură, ramură de bază a economiei noastre naționale, se acționează cu tot mai multă fermitate pentru realizarea prevederilor din programele speciale elaborate din inițiativa și cu contribuția directă a dumneavoastră, mult 

lui de investiții, au fost puse în funcțiune pină la 30 septembrie circa 35 de capacități noi, iar alte 6 sînt in probe tehnologice. Ne-am intensificat eforturile să realizăm graficele stabilite cu Ministerul Construcțiilor Industriale pentru montarea utilajelor aflate in stoc și. de asemenea, urmărim îndeplinirea programelor de asigurare a utilajelor și. echipamentelor tehnologice, astfel incît să respectăm termenele pentru puerile in funcțiune în acest an.Conform sarcinilor stabilite, am analizat pe larg cu simt de răspundere și am stabilit măsuri ferme care să asigure realizarea planului pe trimestrul IV și cu prioritate a exportului. Vom manifesta cea mai mare intransigență față de orice tendință de irosire a resurselor, de orice abatere de la disciplina tehnologică și de muncă, in- staurînd pe toate treptele organizatorice — întreprindere, centrală. minister — un climat de înaltă răspundere în ce privește exploatarea în deplină siguranță a instalațiilor și utilajelor tehnologice, in administrarea patrimoniului încredințat de popor.în încheiere, vorbitorul a spus : Chimiștii și petrochimiș- tii din țara noastră vor munci cu pasiune și devotament, cu patriotism fierbinte și spirit revoluționar pentru a transpune în viață sarcinile ce le revin din documentele Congresului ăl XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru a întlmpina Conferința Națională a partidului și a 40-a aniversare a Republicii cu noi șl importante realizări. / 

bună încărcare a capacităților de producție, precum sl pentru atingerea parametrilor proiectați la noile obiective si dimensionarea rațională a forțelor umane.Colective special constituite au analizat în detaliu situația fiecărei întreprinderi si unităti. stabilind soluții concrete de folosire intensivă ă capacității șî asigurînd aplicarea lor operativă. Toate acestea au influențat favorabil realizarea producției fizice si recuperarea unor restanțe. Sîntem hotărîți să acționăm șl mai intens în această direcție. întrucît încă mai Înregistrăm nerealizări.Vă încredințăm că întelegind pe deplin șl însușindu-ne întru- totul propunerile dumneavoastră adoptate de Comitetul Politic Executiv, vom lua neîntîr- ziat măsuri energice, vizind in principal mărirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, dimensionarea corectă si precisă a stocurilor, lichidarea celor supranormative.în ceea ce privește agricultura. raportez că. in această perioadă. ne-am concentrat eforturile asupra recoltării cartofilor care reprezintă una din principalele noastre culturi. Ti- nind seama că pe 62 la sută din suprafața sectorului socialist cultivăm cartofi pentru să- mînță. am realizat cu prioritate această lucrare. Am livrat astfel întreaga cantitate de cartofi de sămîntă din soiuri superioare si categorii biologice valoroase, pentru 23 de județe ale țării.Trebuie să recunoaștem în mod autocritic că rezultatele noastre din agricultură puteau fi mai bune dacă organul județean de partid, toate cadrele de conducere, organele noastre agricole ar fi acționat mai operativ pentru limitarea efectelor condițiilor climatice nefavorabile. dacă in toate unitățile s-ar fi mobilizat toate forțele umane la întreținerea in condiții exemplare a culturilor.In continuare, după ce s-a referit la modul de organizare și desfășurare a campaniei agricole de toamnă, la acțiunile de asigurare a unor condiții corespunzătoare pentru iernatul animalelor, vorbitorul a spus : Vă asigurăm că am tras toate învățămintele din deficientele acestui an. că vom lua măsurile cele mai energice pentru evitarea lor pe viitor. Vă rog să-mi permiteți să reînnoiesc legămîntul patriotic al comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din Covasna de a acționa cu toată energia și dăruirea revoluționară pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an si pe întregul cincinal, de a spori neîncetat contribuția județului Ia Înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă.

stimate tovarășe secretar general. pentru realizarea obiectivelor noii revoluții agrare. Pe baza măsurilor luate pentru înfăptuirea sarcinilor puse in fața noastră de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In a- cest an, la cerealele păioase și la celelalte culturi recoltate în vară s-a obținut o creștere a producției medii totale față de anul trecut.
Vă rog, să-mi permiteți, to

varășe secretar general, ca în numele tuturor oamenilor muncii din agricultură, să vă mulțumim din inimă, cu respect și recunoștință, pentru tot ceea ce ați făcut șl faceți pentru dezvoltarea și modernizarea a- griculturii noastre socialiste, pentru înfăptuirea în toate județele a obiectivelor noii revoluții agrare. La realizările obținute o contribuție de seamă a avut.-o cercetarea științifică a- gricolă care a pus la dispoziția producției agricole soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, tehnologii perfecționate, .metode noi de lucru tot mai eficiente.Cu deosebită stimă și respect mulțumim tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere mondială, sub a cărei directă conducere și îndrumare cercetarea științifică creează și promovează continuu progresul tehnico-științific de care beneficiază în mod direct și agricultura.Relevăm faptul că un număr însemnat de unități agricole și județe au obținut producții record la griu și orz, la nivelul cerințelor și obiectivelor noii revoluții agrare, ceea ce demonstrează d'n plin justețea politicii partidului nostru privind dezvoltarea continuă a a- griculturii, pe baze moderne intensive. Trebuie să arătăm însă deschis că rezultatele obținute nu sînt Ia nivelul posibilităților, recoltele puteau fi mult superioare dacă în toate unitățile agricole s-ar fl pus pe deplin în valoare potențialul productiv al pămîntului și al soiurilor pe care le cultivăm. Producțiile mici din multe unități agricole au avut drept cauze deficiențele în organizarea muncii și gospodărirea pămin- tului.De asemenea s-au manifestat lipsuri și insuficientă preocupare din partea noastră, a cadrelor din conducere ale ministerului și din unități, a organelor agricole județene pentru aplicarea tuturor verigilor tehnologice la timp șl de calitate. Nu s-a acționat cu toată fermitatea pentru înlăturarea practicilor depășite, a atitudinilor conservatoare care mai dăinuie în rindul unor cadre tehnice, pentru însușirea și promovarea hotărită.jn producție a cuceririlor științei agricole și generalizarea în toate județele a experienței înaintate din unitățile distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".în zootehnie, deși s-au obținut unele creșteri de efective șl ș-au livrat cantități mai rpari de produse animaliere la fondul de stat, față de aceeași perioadă a anului trecut, realizările pe 9 luni din acest an sînt sub prevederile de plan. Trebuie arătat cu toată răspunderea că neajunsurile din zootehnie se datorase in principal insuficientei preocupări pentru asigurarea furajelor precum și lipsurilor ce se mai manifestă în activitatea unor cadre tehnice din rețeaua de reproducție și selecție a animalelor și din sectorul sanitar-veterinar.Un însemnat volum de lucrări nu s-a realizat în domeniul investițiilor și îndeosebi la îmbunătățirile funciare. Avem mari rămîneri in urmă în ceea ce privește punerile în funcțiune a capacităților de irigații programate. Raportăm plenarei că am luat măsuri de concentrare a forțelor de lucru și a materiale
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MARIN ȘTEFANACHEProblemele supuse astăzi dezbaterii plenarei Comitetului Central demonstrează o dată in plus preocupările constante ale conducerii partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru realizarea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Analizînd cu răspundere comunistă rezultatele obținute în industria minieră pe 9 luni ale acestui an, trebuie să arătăm că acestea sînt necorespunzătoare. Deși față de aceeași perioadă a anului trecut au fost . extrase importante cantități de lignit, huilă cocsificabilă și metale in concentrate, față de prevederile planului se Înregistrează totuși mari rămîneri în urmă. Lucrările de investiții și punerile in funcțiune de capacități noi de producție, menite să asigure realizarea nivelurilor de producție din acest an și din perioada următoare, s-au desfășurat, de asemenea, necorespunzător.în lumina sarcinilor și indicațiilor date de dumneavoastră în ședințele Comitetului Politic Executiv, în urma dezbaterilor ce au avut loc în consiliul de coordonare al ramurii și in consiliul de conducere al Ministerului Minelor, au fost stabilite măsuri concrete a căror înfăptuire este de natură să conducă la îmbunătățirea activității în toate sectoarele noastre.Pentru realizarea producției de huilă, în Valea Jiului vom pune în funcțiune noi fronturi de lucru și vom crește efectivele in abataje, îmbunătățind randamentele de extracție de cărbune cocsifica- bil la instalațiile de preparare. 

lor necesare la obiectivele de irigații cu stadiu avansat pentru a putea recupera restanțele pină la sfirșitul acestui an.Situația economică financiară a unor unități agricole continuă să fie nesatisfăcătoare, ca urmare a neajunsurilor în munca noastră ; nu au fost luate toate măsurile necesare pentru livrarea in totalitate a produselor agricole vegetale și animaliere la fondul de stat, pentru a se acoperi din vinzarea produselor cheltuielile efectuate.In unitățile agricole sînt multe nereguli în ceea ce privește folosirea eficientă a mijloacel >r materiale și fondurilor financiare. Avem cazuri de gospodărire necorespunzătoare a materialelor, a îngrășămintelor chimice. furajelor, combustibilului, precum și a tractoarelor și mașinilor agricole, a altor utilai > și piese de schimb. Se fac si aprovizionări peste necesar și se mențin stocuri nejustificate. în acest sens, vorbitorul, referin- du-se Ia măsurile întreprinse pentru dezvoltarea activității de recon di ționare și refolosire a pieselor și subansamblelor de la tractoare și mașini agricole pentru încadrarea strictă în normative a stocurilor de materiale și utilaje, a spus : în a- ceastă perioadă, se desfășoară din plin lucrările agricole din campania de toamnă pentru stringerea recoltelor si încheierea însămințărilor în termenele indicate. Raportăm plenarei că a fost terminată recoltarea florii-soarelui și se află în stadiu final cea a soiei si cartofilor de toamnă. De asemenea s-a încheiat însămințarea orzului. Cu toate acestea, fată de data la care ne aflăm, sînt rămîneri mari în urmă îndeosebi în județele din zona colina- ră și de nord. Au fost luate măsuri de concentrare a forțelor și mijloacelor mecanice pentru intensificarea ritmului de lnsă- mînțare a griului și încheierea acestei lucrări pînă Ia 10 octombrie.Din controalele făcute în teren se constată că s-a acordat atenție sporită calității lnsămîn- țărilor, asigurării densității si distanței între rinduri, precum și adîncimii de semănat. De asemenea, raportez plenarei că au fost mobilizate forțe sporite pentru recoltarea porumbului si a celorlalte culturi, în mod deosebit a legumelor, strugurilor, fructelor și constituirea fondului de iarnă pentru aprovizionarea populației. în același timp ne preocupă sporirea cantității de furaje depozitate în toate unitățile agricole pentru buna ternare a animalelor șl efectuarea ultimelor reparații la adăposturi,în încheiere, vă raportez că am tras toate învățămintele din lipsurile manifestate în activitatea noastră și ne angajăm în fața plenarei, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată fermitatea pentru îndeplinirea prevederilor din planul pe 1987, întimpinind Conferința Națională a partidului cu rezultate cît mai bune in agricultură.Totodată, ne angajăm să facem totul pentru obținerea unor recolte bogate în anul 1988, la nivelul cerințelor și obiectivelor noii revoluții agrare, în scopul sporirii contribuției agriculturii la creșterea puterii economice a patriei noastre, Ia ridicarea nivelului de trai al Întregului popor.

La lignit ne vom ocupa In mod deosebit de Combinatul minier Motru, care se confruntă cu unele dificultăți și neajunsuri, pentru a fi în măsură să-și realizeze planul zilnic de producție.In ceea ce privește stocurile de cărbune pentru Iarnă, la termocentrale am realizat pînă la 30 septembrie stocuri aproape de nivelul prevăzut și am stabilit împreună cu Ministerul Energiei Electrice și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să sporim aceste stocuri șl să asigurăm consumurile curente pe trimestrul IV.Pentru creșterea producției de cupru în concentrate ne vom ocupa în mod deosebit de obiectivele Moldova Nouă și Roșia Poeni, unde se înregistrează o îmbunătățire a activității, pentru terminarea reparațiilor și remedierilor la liniile tehnologice de preparare și pentru atingerea în scurt timp a parametrilor proiectați. O serie de măsuri vizează creșterea gradului de folosire a dotării tehnico-materiale, in primul rind a excavatoarelor cu rotor, a combinelor și complexelor mecanizate printr-o mai bună organizare a activității de reparare, exploatare și întreținere a acestora.La investiții, am luat măsuri pentru întărirea activității antreprizelor proprii de construc- ții-montaj și vom intensifica împreună cu Ministerul Industriei de Utilaj Greu lucrările de montare a excavatoarelor cu rotor, a mașinilor de haldat și a circuitului de transport din carierele de lignit, realizînd planul anual de investiții și programul de puneri tn funcțiune pe trimestrul IV.

Vom acorda o atenție deosebită lichidării stocurilor supranormative de materiale și producție neterminată, pe care, prin măsurile luate, am reușit să le reducem substanțial. La produsele finite insă, situația este necorșspunzătoare. stocurile supranormative mareînd o creștere, ca urmare a nepreluă- rii acestora de către beneficiari. Avem in atenție problemele creșterii productivității muncii, introducerii unui regim sever de economisire a materialelor, combustibililor și energiei electrice, precum și ale încadrării în costurile de producție planificate.Vom urmări cu toată exigența programele pe care le-am elaborat și vom pune un accent deosebit pe întărirea răspunderii tuturor organelor de conducere pentru înfăptuirea întocmai a măsurilor și sarcinilor stabilite, întărirea ordinii și dis
RAPORT CU PRIVIRE LA SITUAȚIA 

DIN SISTEMUL ENERGETIC 
prezentat de tovarășul 

ION DINCĂPlenara Comitetului Central al partidului își desfășoară lucrările in condițiile cind întregul nostru popor este puternic angajat în realizarea e- xemplară a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, a sarcinilor și indicațiilor de o inestimabilă valoare date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a asigura ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres. Astăzi, cînd toate colectivele de oameni ai muncii sînt mobilizate pentru îndeplinirea planului Ia export și producția fizică, a celorlalți indicatori de plan. Ministerul Energiei Electrice și o mare parte din unitățile sale economice se prezintă la această plenară cu mari nerealizări la producția de energie electrică— ceea ce a determinat ca sistemul energetic să se găsească In această perioadă într-o situație deosebit de grea, datorită neîndeplinirii programului de reparații și modernizări a- probat de conducerea partidului In februarie 1987, precum și a programului aprobat In august 1987, cît și nerealizării programului de investiții pentru punerea în funcțiune a noilor termocentrale pe cărbune și a noilor hidrocentrale.După ce s-a referit la Implicațiile negative ale nefuncțio- nării corespunzătoare a centralelor pe cărbune și chiar pe hidrocarburi, ale nerealizării producției de energie prevăzute in planul de stat și In programele aprobate, vorbitorul a subliniat că această situație a determinat ca în luna septembrie să se creeze mari greutăți în asigurarea industriei și populației cu energia necesară. în termocentrale și hidrocentrale se manifestă indisciplină, dezordine în întreținerea, repararea și buna funcționare a instalațiilor. în gospodărirea fondurilor financiare și materiale încredințate. In aceste condiții, s-a înrăutățit evident consumul de combustibil pe kWh de energie e- Iectrică produsă. O slabă preocupare a fost și pentru folosirea marelui potențial științific pe care ministerul îl are în cele trei institute ale sale — care ar fi putut să-și aducă o contribuție deosebită in problemele de modernizare, de terminare a reparațiilor.Pentru toate aceste stări grave de lucruri create în sistemul energetic, național o mare răspundere revine conducerii Ministerului Energiei Electrice, îndeosebi tovarășului loan Avram, care a îndeplinit funcția de ministru, și tovarășului Gheorghe Petrescu, care a îndeplinit funcția de viceprim-mi- nistru al guvernului. Iată de ce Comitetul Politic Executiv, în ședința sa din 29 septembrie— analizînd această situație grea creată in sistemul e- nergetic național, stările de lucruri necorespunzătoare in gestionarea și gospodărirea valorilor materiale încredințate — a hotărît schimbarea lor din funcție pentru activitatea nesatisfăcătoare și a hotărît să propună plenarei Comitetului Central al partidului nostru excluderea lor din rindul membrilor Comitetului Central al P.C.R.Totodată, la Turceni și Rovinari au fost luate măsuri organizatorice privind persoanele vinovate. Cei care se fac vinovați de starea gravă de lucruri au fost excluși din partid și deferiți organelor de justiție, ur- mînd să fie judecați public.Desigur, o mare răspundere poartă și Comitetul de Stat al Planificării, și Ministerul Aprovizionării. și Ministerul Industriei Metalurgice, care n-au livrat la timp produsele siderurgice și materialele necesare atît reparațiilor capitale, cit și finalizării noilor investiții la termocentralele in e- xecuție. Nici Ministerul Minelor nu s-a achitat de toate obligațiile sale privind livrarea la timp și de calitate a cărbunelui necesar termocentralelor noastre. 

ciplinei în toate sectoarele de activitate.Prin măsurile be care le-am stabilit și printr-o sporire a eforturilor tuturor unităților miniere au fost create condițiile realizării planului la principalele produse miniere pe luna octombrie și trimestrul IV, la parametrii calitativi pre- văzuți.în încheiere, doresc să vă asigurăm că vom acționa cu mai multă fermitate pentru aplicarea în viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră și că, printr-o mobilizare- a tuturor forțelor și mijloacelor, vorfi întimpina Conferința Națională a partidului și cea de-a 40-a aniversare a Republicii cu realizări superioare în producție, astfel ca și industria minieră să-și aducă o contribuție mai mare la dezvoltarea multilaterală a patriei.

Vă raportez, tovarășe secretar general, că. după ședința Comitetului Politic Executiv din 29 septembrie, au avut loc adunări cu activul din minister, din centrale, din unitățile economice, în care oamenii muncii au arătat în mod critic și autocritic neajunsurile din activitatea lor, a cadrelor de conducere, a ministerului. Ei au făcut, de asemenea, propuneri pentru redresarea sistemului energetic și s-au angajat față de conducerea superioară de partid și de stat să îndeplinească întocmai și la timp programul aprobat la 1 octombrie privind reparațiile, modernizările, punerile în funcțiune și funcționarea sistemului energetic național.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că pentru realizarea producției de energie electrică au fost luate o seamă de măsuri. Au fost stabilite, totodată, măsuri deosebite pentru terminarea și punerea în funcțitlrie a noilor capacități în hidrocentrale. Cantitatea de energie din hidrocentrale pentru octombrie va fi In medie de 800 MW, dar această prevedere se va modifica în raport cu posibilitățile și cantitatea de apă de care vom dispune.In continuare, vorbitorul a spus : Regimul de lucru în Ministerul Energiei Electrice, ince- cepînd de la ministru pînă la muncitorii din termocentrale, este in această perioadă regimul de stare excepțională, care nu va înceta decît atunci cînd vom termina cu reparațiile, modernizările, punerile în funcțiune și intrarea în situație normală a sistemului energetic național.Au fost, de asemenea, luate măsuri ca apa din acumulări s-o reținem pentru a fi folosită în lunile următoare și, în cazuri cu totul deosebite, pentru consumurile de vîrf. Vom prezenta In zilele următoare propuneri cu noi criterii de retribuție pentru personalul din sectorul de întreținere și reparații din termocentrale.Au fost constituite colective formate din specialiști din cadrul institutelor. direcțiilor din minister și centralei industriale. care să ia măsuri concrete la fața locului și să acționeze pentru terminarea urgentă și de calitate a reparațiilor. Am trimis, de asemenea, specialiști care să acționeze — împreună cu cei care lucrează la exploatare — pentru încadrarea în consumurile normate aprobate. Vom acționa energic pentru montarea utilajelor, și in primul rind a celor aparți- nînd obiectivelor cu termene de punere în funcțiune în acest an. Pentru utilajele care nu mal au în momentul de față o folosință în cadrul Ministerului Energiei vom prezenta propuneri de utilizare în economie.In ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 octombrie, un accent deosebit s-a pus pe ridicarea eficienței activității economice, pentru a- plicarea unor măsuri ferme de încadrare In nivelul planificat de cheltuieli, obiectiv pe care noi II putem îndeplini in primul rînd prin realizarea producției de energie, încadrarea in consumurile normate, lichidarea stocurilor existente, utilizarea rațională a pieselor de schimb și recondiționarea acestora.Vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general, că. personal. voi acționa cu fermitate, împreună cu consiliul de conducere al ministerului, pentru a aduce la îndeplinire sarcinile pe care dumneavoastră ni le-ați fixat în cadrul analizei cu biroul executiv al ministerului, de a concentra toate forțele de care dispunem în vederea redresării sistemului energetic național și a asigura industria și populația cu energia necesară.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului și guvernului chilian, mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial transmis cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării mele.Adresînd urări pentru bunăstarea poporului român, vă reînnoiesc asigurarea înaltei și distinsei mele considerațiuni.

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
* General căpitan,

Președintele Republicii Chile

Acțiuni și luări de poziție pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor

TELEGRAMAPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-mi- nistru al Republicii Tunisiene, Zine El Abidine Ben Aii. prin care ii adresează, cu prilejul numirii în această funcție, calde felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea

înaltelor responsabilități încredințate. Se exprimă, totodată, convingerea că guvernele țărilor noastre vor contribui la dezvoltarea și adincirea tot mai puternică a relațiilor de prietenie și cooperare, in interesul popoarelor român și tunisian, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

Forum științific cu tema „Colaborarea în Cosmos 
în numele păcii pe Pămînt"MOSCOVA 5 (Agerpres). —La Moscova s-a desfășurat forumul științific internațional „Colaborarea in Cosmos în numele păcii pe Pămint". în cadrul reuniunii, oameni de știință, specialiști în diferite domenii, cos-

monauți au discutat probleme legate de unirea eforturilor pentru cucerirea Cosmosului, pentru studierea cit mai adincă a problemelor legate de dezvoltarea tehnicii cosmice.
Inițiative ale mișcării pacifiste din R.F.G.

Cronica zileiLa sala Dalles din Capitală a fost deschisă, luni,, expoziția ..Filmul american ieri și azi", manifestare înscrisă în cadrul schimburilor culturale bilaterale.La festivitatea de deschidere au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ministerului Afaceri
lor Externe, Asociației cineaștilor. alți oameni de artă și cultură. un. numeros public.Au participat Roger Kirk, ambasadorul S.U.A. la Bucu- -resti. șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)
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BONN (Agerpres). — In cadrul acțiunilor de luptă pentru .pace și dezarmare. în orașul bavarez Landsberg a avut loc o demonstrație împotriva prezentei rachetelor nucleare americane -pe teritoriul R.F. Germania și în sprijinul Încheierii unui acord sovieto-american pentru lichidarea rachetelor cu rază medie de acțiune si a celor ope- rativ-ta etice.Pe de altă parte, din inițiativa secției vest-germane a mișcării internaționale „Medicii lumii pentru preintîmpinarea unui război nuclear". în localitatea Glimbach a avut loc o demonstrație antimilitaristă de masă. Au participat membri ai partidelor comunist, social-democrat, ecologist, ai unor orga-

nizații de militant! pentru pace, care au protestat împotriva construirii unui obiectiv militar al N.A.T.O. în apropierea orașului.Cel de-al VI-lea forum al organizației antirăzboinice „Inițiativa de la Krefeld", desfășurat Ta Burnberg. a adoptat, la încheierea lucrărilor, un document final in care se subliniază necesitatea intensificării eforturilor pentru pace și dezarmare. In document se subliniază că semnarea unui acord sovieto- american privind lichidarea rachetelor eu rază medie de acțiune trebuie să fie urmată de alți pași în domeniul reducerii diferitelor tipuri de armamente.
Proteste împotriva bazelor militare americane 

din Australia

vremea
Institutul de meteorologie șl hi

drologie comunică timpul probabil 
pentru intervalul 6 octombrie, ora 
20 — 9 octombrie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi predominant fru
moasă și va continua să se în
călzească ușor, iar cerul va fi 
variabil, mai mult senin, excep- 
tînd vestul țării, unde se vor pro
duce unele înnorări trecătoare și. 
pe alocuri, va ploua. Vîntul va

sufla slab pină la moderat, cu 
unele intensificări trecătoare în 
sud-veștul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și-" 
12 grade, mai scăzute în depre
siuni, iar cele maxime vor oscila 
între 15 și 25 de grade, local mai 
ridicate în sudul țării. Pe alocuri 
se va produce ceață în nordul și 
centrul țării. în București : Vre
mea va fi frumoasă și va conti
nua să se încălzească ușor, iar 
cerul va fi variabil, mai mult se
nin. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 8 grade, 
cele maxime între 22 și 25 de 
grade.

CANBERRA 5 (Agerpres). — în Australia a inceput o amplă campanie de protest împotriva prezenței bazelor militare americane pe teritoriul acestei țări, informează agenția T.AiS.S. Duminică. în jurul bazei de la Nar- rangar. din sudul tării, s-a desfășurat un marș pentru pace pe o distanță de zece km. Au participat membri ai. mișcării

antirăzboinice australiene șl ai organizațiilor sindicale. Comandantul bazei americane din a- ceastă regiune a refuzat să primească o delegație a demonstranților.Acțiunile de protest vor continua in următoarele săptămîni în mai multe regiuni ale Australiei.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

• Evoluția situației din 
Liban • Reuniune a con
ducerii organizației pa- i 

lestiniene „Al Fatah“BEIRUT 5 (Agerpres). — De la sfirșitul săptăminii trecute, situația în Beirut a devenit, din nou încordată ca urmare a unor puternice schimburi de focuri înregistrate ințre părțile rivale de-a lungul „liniei verzi", care separă oele două zone ale capitalei libaneze. Cele mai puterni- oe dueluri de arme au fost semnalate in partea sudică a Beirutului. Un prim bilanț al incidentelor relevă că trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite._Pe de altă parte, trupele is- ■raeliene au arestat 25 locuitori din satul Alma Ech Chaab. în sudul țării, care participaseră la o adunare de protest , față de continuarea acțiunii ocupahțllor de a le confisca păminturile arabile.TUNIS 5 (Agerpres). — La Tunis s-au desfășurat lucrările unei reuniuni a Consiliului Revoluționar al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al Fatah" — principala componentă a O.E.P. — la care a luat parte președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat. Au fost adoptate o serie de recomandări privind situația pe plan palestinian, arab și internațional, precum și în legătură cu situația locuitorilor palestinieni din teritoriile ocupate și din taberele de refugiat! din Liban, informează agenția I.N.A.Noi acțiuni de protest au avut loc în teritoriile arabe ocupate. Studenții Universității islamice din regiunea Gaza au declanșat o grevă în semn de protest fată de actele de agresiune ale forțelor israeliene.

ACTUALITATEA SPORTIVA
HANDBAL : Frumoase victorii ale echipelor românești 

in cupele europeneCele trei echipe care reprezintă handbalul nostru in oli- pele europene s-au calificat in turul secund, prin noi victorii, in deplasare, după ce câștigaseră meciurile și pe terenurile proprii.Deși fără Vasile Stingă, echipa Steaua s-a. impus și la Sofia, cu 22—21, in fața echipei Ț.S.K.A. Septemvriisko Zname. obținind calificarea in turul următor ai „Cupei campionilor" cu scorul general de 48—43.
FOTBAL. în etapa a Vll-a a diviziei A: Steaua — Flacăra 5—0. cu trei goluri înscrise de Hagi: Dinamo — A.S.A. 2—1; Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova 2—1; F.C. Olt — Petrolul 3—2; Oțelul — F.C.M. Brașov 1—0. Singurul succes în deplasare : „U“ Cluj-Napoca — Victoria 0—2 ; singura egalitate : C.S.M. Suceava — S.C. Bacău ()—0. Meciul Rapid — F.C. Argeș se va juca mîine, de la ora 15, la stadionul Ciulești ; partida Corvinul — Sportul studențesc a fost amînată. In clasament : Steaua — 14 p (golaveraj plus 24 I), Dinamo — 14 p (golaveraj plus 15). , Universitatea Craiova, Victoria și Otelul — cite 9 p. Meciurile etapei viitoare : la 11 octombrie.• In seria I a diviziei B, în frunte se află cinci echipe cu cite opt puncte : Steaua Mizil, F.C. Constanța, F.C.M. Brăila. Unirea Focșani și Prahova Ploiești. în seria secundă, conduce Inter Sibiu (9 p), urmată de Jiul, Pandurii și Gaz Metan. ,cu cite opt puncte. Destul de detașat conduce in seria a III-a F.C. Bihor (1! p). urmată de U.T.A. și C.S.M. Reșița cu cite opt puncte. • Azi. la Pitești, are loc un meci amical între echipele de tineret ale României și Greciei.
VOLEI. Campionatele europene de volei s-au încheiat in Belgia, cu finala turneului masculin, in care formația U.R.S.S. a dispus cu 3—1 (15—7, 15—6, 7—15. 15—9) de selecționataFranței. în meciul pentru locul

în „Cupa cupelor".. Politehnica Timișoara a întrecut eu 26—19 pe Balkan Loveci 'în meci retur, deci cu aceeași diferență de puncte ca și la Timișoara. Scor general : 53—39.Calificarea cea mai detașată ca scor a realizat-o Minaur Baia Mare in fața echipei cehoslovace Tatran. La Preșov, românii au învins cu 26—21, scor general 58—42. ei calificîndu-se astfel in turul secund al „Cupei I.H.F.".
★trei, echipa Greciei a întrecut cu 3—2 (14—16, 15—9, 6-15,15—11, 16—14) reprezentativa Suediei. Echipa noastră s-a clasat pe locul 10.

TENIS DE MASA. Desfășurate în Sala sporturilor din Constanța, campionatele balcanice de tenis de masă au fost dominate de sportivii români, care au cucerit 6 medalii de aur, 3 de argint și 8 de bronz.în proba de simplu. feminin. Otilia ; Bădescu a întrecut-o cu scorul de 21—16, 23—21, 21—11 pe Maria Alboiti, în timp ce. proba similară masculină a revenit tinărului Daniel Cioca. învingător cu scorul de 3—2 (7—21. 8—21. 21—16. 22—20,21—13), în finala disputată în compania sportivului bulgar Ivan Stoianov.
TENIS. • Jocurile balcanice de tenis pentru juniori de la Plovdiv s-au încheiat, în întrecerea pe echipe, cu victoriile formațiilor României. La masculin. selecționata țării noastre a totajizat 77 puncte, fiind urmată de Bulgaria — 56 puncte, Grecia — 30 puncte. Iugoslavia — 28 puncte și Turcia — 19 puncte, in timp ce la feminin tinerele noastre reprezentante au ocupat locul I. cu 70 puncte. Pe pozițiile următoare s-au,situat Bulgaria — 56 puncte, iugoslavia — 54 puncte, Grecia — 19 puncte și Turcia — 11 puncte, în finala-probei de simplu masculin. jucătorul român Răzvan Itu a ciștigat cu 6—0. 6—0, în fața bulgarului Ivan Kiskinov.

AMERICA CENTRALĂ 

Noi pași pe calea 
aplicării acordului 

de paceSAN SALVADOR 5 (Agerpres). — In contextul procesului declanșat în America Centrală prin semnarea acordurilor de paoe, la întîlnirea regională la nivel inalt „Esquipolas II", din luna .august, la San Salvador a fost inițiat dialogul intre delegațiile Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare . Națională — Frontului Democratic Revoluționar (F.M.L.N. —F.D.R.) și guvernului Salvadorian — informează agențiile de presă. Cele două părți au expus pozițiile lor. privind căile de rezolvare negociată a conflict ului intern, consimțind să continue . dialogul pină. la degajarea unei soluții politice la confruntarea armată.SAN JOSE 5 (Agerpres). — La San Jose s-au încheiat lucrările conferinței pentru pace în America Centrală, la care au luat parte 200 de delegați din țările regiunii — informează a- genția EFE. în cursul reuniunii — organizată de Confederația centroamericană a oamenilor muncii — au fost examinate ultimele evoluții ale situației din zonă, pașii intreprinși pen- . tru materializarea acordurilor de pace semnate la întîlnirea la nivel înalt „Esquipolas II", din luna august.

Lipsa de locuințe - problemă 
stringentă a contemporaneitățiiNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Este inadmisibil și deplorabil ca, in această epocă de înaltă dezvoltare științifică, tehnologică și culturală, un sfert din populația globului sâ fie lipsită de o locuință adecvată, iar 100 milioane de oameni — in marea lor majoritate din țări in curs de dezvoltare — să nu se poată bucura de nici un fel de adăpost — se arată în mesajul secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar. dat publicității cu ocazia Zilei mondiale â habitatului. Manifestarea trebuie să reprezinte un prilej pentru a sensibiliza opinia publică mondială asupra situației precare in domeniul locuințelor, se spune in document.

Perez de Cuellar relevă, de asemenea, colaborarea dintre Națiunile Unite și statele membre, prin intermediul Centrului pentru așezările umane (habitat) pentru utilizarea corectă și eficientă a resurselor și cunoștințelor umane in eforturile de a oferi locuințe celor lipsiți dc adăpost. Secretarul general al O.N.U. amintește că 1987 a fost proclamat An internațional al locuințelor pentru cei lipsiți de adăpost, care cuprinde programe coribrete ce trebuie aplicate de guverne, administrații locale, organizații naționale și internaționale, persoane individuale în scopul îmbunătățirii condițiilor de locuit.

LUCRĂRILENAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — .Gh. Cercelescu transmite : în plenul Adunării Generale a O.N.U., statele membre continuă să-și expună pozițiile de principiu asupra problemelor aflate pe agenda actualei sesiuni, să facă propuneri vizînd soluționarea lor.
Ministrul de externe al Libe

riei, Rudolph Johnson, a arătat că vechea diviziune internațională a muncii, in cadrul căreia s-a atribuit terilor în curs de dezvoltare rolul de furnizoare de materii prime, se face răspunzătoare, in cea mai mare măsură, de actuala criză din economia mondială. El a arătat că presiunile exercitate de creditori — in general țări industrializate. ce au atins un înalt grad de dezvoltare, în bună parte cu ajutorul influxului masiv de resurse materiale și umane din statele lumii a treia — ridică întrebarea dacă nu există o altă datorie, despre care s-a uitat să se vorbească și care n-a fost niciodată rambursată, în opinia sa, numai o conversiune masivă, dacă nu totală, a datoriilor în donații, ar putea elibera țările sărace de această imensă povară.Progresul economic, ca și pacea, este indivizibil, a declarat. la rîndul său, ministrul de 
externe al Guyanei, Rashleigh Jackson, care a chemat comunitatea internațională să-și intensifice eforturile in vederea depășirii actualei crize economice mondiale. El a apreciat că promovarea de către unele state a unor politici care nu țin seama de interesele celorlalte state. așa cum se întimplă îndeosebi pe plan financiar-monetar, este cu atît mai regretabilă cu cit este tot mai evident că bunăstarea colectivă va fi compromisă dacă nu se va favoriza dezvoltarea echilibrată a tuturor națiunilor. In acest cadru, el și-a exprimat satisfacția față de hotărirea țărilor în curs de dezvoltare de a extinde și diversifica cooperarea dintre ele.

Ministrul de externe al Nigerului. Mohamane Sâni Bako, a apreciat că multe țări africane se află într-o situație fără ieșire : serviciul datoriei externe absoarbe 30 la sută din încasă-

SESIUNII O.N.U.rile din exporturi ale statelor africane’ în ansamblu, dar in unele cazuri ponderea este de 80 la sută și chiar 100 la sută. Și mai îngrijorător— a spus el — este însă faptul că, in timp ce datoria crește, posibilitățile de rambursare ale țărilor debitoare se reduc din pricina scăderii preturilor la produsele lor de export și a restringerii fluxurilor financiare internaționale. Dialogul ■ și concertarea ar permite găsirea unei soluții globale la problema datoriilor, dar, in absenta lor. ceea ce se impune cu maximă urgență este stabilizarea piețelor materiilor prime, reducerea dobinzilor și sporirea ajutorului pentru dezvoltare.
Ministrul de externe al 

R.D.P. a Yemenului, Abdulaziz Addali. a avertizat împotriva pericolului extinderii și escaladării conflictului dintre Iran și Irak, sporit prin prezența unor nave militare străine în apele Golfului. Responsabilitatea pentru pacea si securitatea in regiune revine în primul rînd țărilor din regiune, a adăugat vorbitorul, subliniind necesitatea eliminării pericolelor și a sprijinirii eforturilor de pace si stabilitate ale popoarelor de pici. El a cerut Consiliului de Securitate să adopte si nentru alte zone, in care există dispute sau conflicte, măsuri asemănătoare celor din Rezoluția 598. demers ce ar contribui la creșterea autorității și credibilității acestui organ al Q.N.U.
întrevedere a miniștrilor 
de externe ai Iugoslaviei 

și AlbanieiNAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — La New York a avut loc o întrevedere între secretarul federal iugoslav nentru afacerile externe. Raif Dizdarevici, si ministrul de exte-ne al R.P.S. Albania, Reis Malile, transmit agențiile Taniug si A.T.A. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale. aspecte ale situației internaționale, ca și chestiuni aflate pe agenda actuajei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

[ AGENȚIILE 1 
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TRANSMIT:
COMUNICATUL COMUN privind vizita in Argentina a lui Eduatd Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. a fost dat publicității la Buenos Aires. în cadrul convorbirilor cu ministrul de externe al țării- gazdă. Dante Caputo. au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale și perspectivele cooperării sovieto- argentiniene in diferite domenii — se arată in comunicat.
CHEMARE. Partidul Social-Democrat din R.F. Germania a chemat statele lumii să întărească cooperarea internațională in vederea soluționării crizei din zona Golfului. Hermann Scheer, expert al grupului P.S.D. din Bundestag in problemele dezarmării, a declarat că este de neingăduit o poziție ... expectativă, cind situația din această regiune pune in pericol , lumea întreagă. de
CONSULTĂRI. La Madrid a inceput. luni, o nouă rundă de consultări hispano- britanice in problema Gi- braltarului. în centrul actualei runde de consultări, care va dura două zile, figurează problema utilizării aeroportului din Gibraltar.
UN REFERENDUM NA

ȚIONAL s-a desfășurat in Egipt privind reînnoirea mandatului președintelui tării. Hosni Mubarak, pentru o nouă perioadă de sase ani. Au fost chemați la urne 14,3 milioane de cetățeni cu drept de vot.

teatre cinema

Se adîncește criza din industria 
siderurgică a Pieței comuneBRUXELLES 5 (Agerpres). — într-o informație din Bruxelles, unde se află sediul Institutului Internațional al Fierului si Oțelului (I.I.S.I.), agenția A.N.S.A. relevă câ miniștrii de resort din Piața comună pregătesc o nouă fază de restructurare drastică a sectorului siderurgic, care prevede închiderea unor uzine în scopul diminuării producției ru 30 milioane tone anual. Totoda

tă. informează agenția, in- industria siderurgică a C.E.E. se desființează 80 000 locuri de muncă.Perspectivele în domeniul producției si utilizării fierului și otelului la scară internațională vor fi analizate timp de trei zile, la Washington. în cadrul celei de-a 21-a Conferințe anuale a I.I.S.I.. de exoerți din 43 de țări.

Aspră condamnare a politicii de apartheid 
din R. S. A.NAȚIUNILE unite; 5 (Agerpres). — înțr-un interviu acordat. agenției China Nouă, ministrul de externe al Tanzaniei. Benjamin Mioapa. a cerut comunității internaționale și Organizației Națiunilor Unite să lanseze o campanie mai viguroasă pentru impunerea de sancțiuni cuprinzătoare si obligatorii împotriva regimului de apartheid de la Pretoria.El a criticat o serie de țări occidentale care refuză să se alăture mișcării mondiale anti- apartheid, mentinind interese economice și financiare în R.S.A. de natură să încurajeze actuala politică de discriminare rasială a guvernanților de la Pretoria.LUSAKA 5 (Agerpres). —- Președintele Zambieî. Kenneth Kaunda. a condamnat în mod ferm Renublica Sud-Africană pentru activitățile sale destabi-

lizatoare împotriva Zambieî și a altor state din prima linie a frontului.în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la Lusaka, președintele Kaunda a condamnat. cu deosebită vigoare recentele acte de agresiune ale regimului minoritar rasist de la Pretoria împotriva Zamhiei. Totodată, el a arătat că Pretoria a început să trimită grupuri antiguvernamentale antrenate în R.S.A.. care să acționeze împotriva autorităților.Adresînd un apel poporului zambian să dea dovadă de vigilentă. Kenneth Kaunda a denunțat. totodată, invaziile cornișe de forțele regimului de la Pretoria împotriva Angolei, Mo- zambicului și a altor state din prima linie. Lupta S.W.A.P.O. si A.N.C. se desfășoară pe teritoriul Namibiei si in interiorul R.S.A.. nu în Angola, a subliniat șeful statului zambian.
— ----------------------------------------- -—- -

Dezarmarea-subiect central al dezbaterilor Adunării Generale a O.N.U.

CONGRES. La Praga au luat sfirșit lucrările celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Socialiste a Tineretului din R.S. Cehoslovacă, la care au participat peste 1 200 de delegați. Congre'sul a făcut un bilanț al activității uniunii in cei cinci ani care au trecut de la congresul' precedent — relatează agenția C.T.K. Președinte al noului Comitet Central al U.T.S. a fost ales Vacii Mo- gorita.
PREZENTARE. După cum transmite agenția T.A.S.S., la obiectivul militar Șihanî situat pe malul fluviului Volga, la 150 kilometri nord de Saratov, a fost prezentat unor diplomați și experți din 45 de țări- complexul mobil sovietic de neutralizare a armelor , chimice. în prpzerțța observatorilor străini, a fost distrusă o bombă de 250 kilograme încărcată cu gaze toxice de tio sarin.
CANDIDATURA. Comitetul Executiv Național al Partidului Revoluționar Instituțional (P.R.I.) din Mexic. de guvernăm int. a anunțat numirea lui Carlos Salinas de Gortari. actualul ministru al planificării și bugetului. in caljtate de candidat'oficial al P.R.I. la alegerile prezidențiale. care urmează să aibă loc anul viitor.

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte
— 18: (sala Amfiteatru) : Campio
nul — 18
• Opera Română (13 18 57) —
Faust — 18
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landrâ44 (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Dimineață pierdută — 
18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundieî — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14.09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur
— 19
• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03. 
sala Studio) : Acești îngeri triști
— 17.30
• Teatrul Giulesti (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-musical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
Română44 (13 13 00) : Pe-un picior 
de plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55): 
Mary Poppins — 9; De Ia Stan și 
Bran la Muppets — 15
• Circul București (10 41 95) : „A 
sosit circul — 19
• Teatrul „Țăndărică4* (sala Vic
toria. 15 23 77) : Vitejii cetății Ba- 
de-Bade — 10; Mănușa — 15;
(Ecran-club) : Trei iezi cucuieți — 
13: 15

• Moromeții : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 12; 16; 19. GLORIA (47 46 75)
— 9:. 12,15; 16: 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9: 12; 16; 19
• Vine el, fratele meu — 9: 11:13; 
15. Pe malul sting al Dunării al
bastre — 17,15: 19.30: TIMPURI 
NOI (15 61 10)
• Colierul de turcoaze : BUZESTI
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Secretul lui Bachus : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17.15:- 19.30
• Trandafirul galben : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 1.7: 19.
• Nea Mărin miliardar : COS
MOS (27 34 95) — 9; 11; 13: 15.15; 
17,30: 19.45
• Pădurea de fagi : MUNCA
(21 50 97) — 19
• A doua variantă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 15,30; 
18; 20,15
• Program special pentru copii $1 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13: 15; 17; 19
• Pădurea de mesteceni ; UNION 
(13 49 04) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20
• Iartă-mă : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 18,15
• Răscoala din Timok î VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Song Song nu renunță : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Jandarmul sl Jandarmeritele :
PATRIA (11 88 25) — 10

Dezbaterile celei de-a 42-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. oferă o amplă imagine a problemelor complexe ce confruntă lumea coțlfem- porană, a . climatului internațional deosebit de împovărat, a pericolelor grave care amenință pacea, independența și libertatea popoarelor. Dintre aceste pericole se detașează, in primul rînd, prin însemnătatea- și amploarea lor, cele privind continuarea cursei înarmărilor, acumularea de noi arme, tot mai sofisticate și distrugătoare, care pun in pericol însăși menținerea vieții pe Pămint.Intervențiile de pină acum au evidențiat accelerarea procesului general de conștientizare a omenirii față de primejdiile, care o amenință. „In 
lumea de astăzi, in care există pe
ricolul autodistrugerii — spunea președintele Venezuelei, Jaime Lu- sinchi — trebuie mers dincolo de 
declarațiile de intenții, pentru a se 
trece la acțiuni capabile să ducă la 
însănătoșirea climatului internațio
nal, la schimbarea cursului periculos 
al evenimentelor, spre o politică de 
dezarmare, de înțelegere și colabo
rare".înfăptuirea unui asemenea deziderat, au arătat numeroși vorbitori, se impune'cu atît mai mult cu cit consecințele actualelor evoluții sint nu numai politico-militarc, ci și social- economice. înarmările, care absorb uriașe resurse financiare, materiale și umane (de pește 1 000 miliarde de dolari pe an), au devenit o povară extrem de grea, de-a dreptul copleșitoare, pentru toate statele, inclusiv cele dezvoltate. Imensa risipă pricinuită de cursa ina,rmârilor, au arătat reprezentanții unor țâri în curs, de dezvoltare, ca India. Nigeria. Argentina, contrastează flagrant cu criza din economia mondială șiț mai ales, cu situația critică în care se află țările în curs de dezvoltare. Tocmai de aceea, in cursul dezbaterilor din plenul Adunării Generale s-a subliniat, adesea, necesitatea de a se trece la un nou mod de gindire și de soluționare a problemelor complexe ale războiului și păcii, ale dezvoltării eco- nomico-sociale — care să plece de la faptul că armele, mai ales cele nucleare, in miinile oricui s-ar afla, nu pot asigura patea, ci, dimpotrivă, comportă pericolul distrugerii civilizației. A reieșit, astfel, o dată mai mult in evidență justețea punctului de vedere susținut cu atîta consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, potrivit căruia problema fundamentală a epocii contemporane o constituie

oprirea cursei înarmărilor, in primul rînd a celor nucleare, trecerea la măsuri efective de dezarmare, de reducere a cheltuielilor militare și folosire a fondurilor eliberate în scopul progresului economico-social al tuturor popoarelor, îndeosebi al acelora rămase in urmă.In acest context, este de înțeles satisfacția cu care statele membre ale O.N.U. au primit vestea încheierii unui acord de principiu intre Uniunea Sovietică și Statele Unite în problema eliminării rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune. Referindu-se la semnificația acordului. ministrul de externe al Italiei, Giulio Andreotti, arăta că „pentru 
prima dată in istorie, enorme canti
tăți de arme — suficiente pentru a 
devasta întregul continent european 
— vâr fi distruse nu prin război, ci

„dovedește că atunci cind există 
voință politică este posibil să se 
ajungă la înțelegeri chiar in proble
me foarte complexe ale actualității , 
internaționale".De altfel, aproape toți vorbitorii și-au exprimat speranța că apropiata întilnire la nivel inalt sovieto- arnericană, va crea condițiile care sâ permită noi progrese — și mai substanțiale — in domeniul controlului armamentelor și dezarmării. în acest senS, s-a relevat însemnătatea încheierii cit mai curînd posibil a unor înțelegeri vizînd reducerea substanțială a armelor strategice și spațiale, interzicerea producerii și utilizării armelor chimice și distrugerea stocurilor existente, încetarea completă a experiențelor nucleare și deschiderea căii spre eliminarea tuturor armelor atomice. De asemefiea.

Corespondență din New York

prin negocieri". La rîndul său, ministrul de externe al Belgiei, Leo Tin- demans, aprecia că „este pentru 
prima oară cind negocierile de dezar
mare duc nu numai la reducerea ar
senalelor nucleare, ci și la elimi
narea unui întreg tip de arme din 
această categorie".S-a exprimat, totodată, opinia că acordul în cauză este de natură să influențeze pozitiv dezbaterile actualei sesiuni a Adunării Generale, să contribuie Ia ameliorarea climatului internațional și să faciliteze, astfel soluționarea unor probleme care confruntă intreaga omenire. De asemenea, s-a apreciat că importanța acordului constă nu atît în reducerea armamentelor, cit in procesul pe care este chemat să-l declanșeze și in faptul că va înlesni cristalizarea unor concepții noi cu privire Ia securitatea internațională, care să n,u se mai întemeieze pe acumularea de arme și să pună capăt unei perioade în care s-a oscilat „între o pace Imposibilă șl un război improbabil".

„Spre deosebire de ceea ce se in- 
tîmplă astăzi — declara ministrul de externe al Spaniei, Francisco Fer- nandez-Ordonez — in viitor, secu
ritatea internațională va trebui să 
fie asigurată printr-un echilibru de 
forțe la nivelul cel mai redus posi
bil". Potrivit celor exprimate de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, dincolo de însemnătatea sa, acordul de principiu sovieto-american asupra eliminării rachetelor cu rază medie de acțiune

numeroase state s-au pronunțat pentru reducerea armelor convenționale, a trupelor și cheltuielilor militare, precum și pentru alocarea resurselor eliberate în scopul dezvoltării.Relevind faptul că marile puteri militare au principala responsabilitate în realizarea dezarmării, o serie de vorbitori au scos în evidență necesitatea ca toate statele să participe la acest proces, ea negocierile multilaterale în cadrul O.N.U. să fie regula, și nu excepția. „Evoluțiile 
recente, îndeosebi din domeniul 
dezarmării — arăta ministrul.de externe al Norvegiei, Thorvăld Stoltenberg — vor contribui la ameliorarea 
climatului internațional, dar. in ulti
ma vreme, a devenit mai evident ca 
aricind că problemele ce confruntă 
omenirea nu pot fi soluționate decit 
printr-o acțiune larg concertată pe 
plan internațional". în același sens, ministru! de externe al Republicii Peru, Allan Wagner Tizon, aprecia că „rolul O.N.U. in soluționarea pro
blemelor ce confruntă omenirea tre
buie înstărit, inclusiv printr-un front 
mai unit în fața .celor care încearcă 
să slăbească organizația mondială și 
să erodeze cadrul multilateral de 
negocieri".Dezbaterile forului mondial au scos pregnant în relief caracterul realist si constructiv al „CONSIDE
RENTELOR ȘI PROPUNERILOR 
ROMÂNIEI. ALE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND 
PROBLEMELE MAJORE ALE VIE
ȚII INTERNAȚIONALE", prezentate

Adunării Generale de ministrul afacerilor. externe al țării noastre și difuzate ca document oficial al O.N.U. Astfel, președintele României a propus ca Adunarea Generală să adreseze un Apel către U.R.S.S. și S.U.A. — ținind seama că propunerile lor sînt foarte apropiate — pentru încheierea in cel mai scurt timp, încă în cursul acestui an, a acordului privind eliminarea rachetelqr cu rază medie de acțiune și operativ-tactice din Europa și din intreaga lume. In același timp. Adunarea Generală sâ adreseze un Apel către țările care au pe teritoriul lor arme nucleare pentru a renunța la ele ‘și pentru a nu mai ridica nici un fel de obstacol in calea realizării unui acord.Avind în vedere că experiențele nucleare, prin care se urmăresc punerea la punct a unor -noi arme de distrugere in mâsă și perfecționarea celor existente, duc la intensificarea cursei înarmărilor și. in același timp, au efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător. România a propus ca Adunarea Generală să adreseze un Apel in primul rind către S.U.A. și U.R.S.S., precum și celorlalte state posesoare de arme nucleare, pentru oprirea experiențelor nucleare. Totodată, să se facă apel la toate statele lumii pentru a se angaja să folosească energia nucleară exclusiv în scopuri pașnice.România, președintele Nicolae Ceaușescu. care acordă o însemnătate primordială dezarmării nucleare, consideră că este necesar, în același timp, să se treacă hotărît la măsuri concrete de reducere a armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare. De asemenea, ținind seama de rolul tot mai important pe care trebuie să-l aibă O.N.U. in soluționarea problemelor ce confruntă omenirea. România propune da Adunarea Generală să acționeze pentru elaborarea unui program complex de dezarmare nucleară și generală, care să fie adoptat de către cea de-a treia sesiune extraordinară a O.N.U. consacrată dezarmării.Fără îndoială, transpunerea în viată a acestor propuneri ar aduce — așa cum confirmă și dezbaterile din cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale — o însemnată contribuție la crearea condițiilor pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, la făurirea unei lumi fără arme și războaie, a păcii și progresului general.

CONFERINȚA INTERNA
ȚIONALĂ PENTRU RELA
ȚII INTERASIATICE s-a încheiat la New Delhi. Parti- cipanții — oameni de știință Si . .......publice ciin Asia bătut cele mai probleme care fata popoarelor lui.

reprezentanți ai opiniei- au dez- stringente se află in continentu-SecretariatulPROGRAM.pentru planificare de pe lingă cabinetul președintelui Braziliei a elaborat un plan cincinal de dezvoltare a țăi’ii pe perioada 1987—1991. care a primit denumirea de ’..Program de activitate guvernamentală". Plănui prevede ca în economia Braziliei să se realizeze anual o creștere economică de producție de aproximativ. 7 la sută.
POZIȚIE. Ministrul argentinian al economiei. Juan Sourrouille. a criticat ’exi-i gen tele. Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a afirmat că nu este posibilă continuarea ajustării economiei țării in funcție de dezechilibrele ce se produc in Nord. într-o declarație făcută la Buenos Aires, el s-a pronunțat în favoarea unei noi strategii in relațiile financiare și comerciale mondiale, "care să pornească de la asigurarea condițiilor de creștere economică.
PARTIDUL SOCIALII

DIN AUSTRIA a eiștigal alegerile municipale din orașul Salzburg, al doilea ca mărime din țară, obținind 21 din cele 40 de mandate pentru Adunarea municipală. Astfel, pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial. Partidul Socialist deține majoritatea absolută in organul local.
NUMIRE. Colonelul Siti- veni Rabuka. conducătorul loviturii de stat din Fiji, a emis un decret privind numirea unui Consiliu Executiv care să activeze ca vern interimar. Șeful siliului este Sitiveni buka. gu- 

con- 
Ra-

Gh. CERCELESCU 'J

MANEVRE MILITARE. în apele Mării Baltice se desfășoară manevre militare navale la cate participă mai multe state membre ale N.A.T.O.. transmite agenția EFE. citind un comunicat al Ministerului vest-german al Apărării. Exercițiile, denumite „Baltic Operations", se Vor încheia la 12 octombrie.
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