PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

IN PREZENTA IDVAMlIII NICOIAE CKEWI
ieri au început

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
5

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul L Nr. 11 868

Vineri 17 octombrie 1980

6 PAGINI-30 BANI

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Comitetului Central al P. C. R.
din 14-15 octombrie 1980
’’lăți, tovarăși,
■i .(Comitetului Cen
trai
zbătut și aprobat în
deplin? unanimitate Planul
naționâ unic de dezvoltare
economfeo-socială a Româ
niei pe anul 1981. Odată cu
aceasta s-a analizat si sta
diul îndeplinirii planului pe
1980, și. în general, al actua
lului cincinal.
Sintem la sfirșitul unui
cincinal și la începutul unei
noi etape de dezvoltare,
1981—1985. Este. deci, firesc
și necesar să analizăm atît
cum am lucrat în perioada
precedentă, cit și ce trebuie
să facem pentru a munci
mai bine în următorul cinci
nal. pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a hotărâri
lor Congresului al XII-lea
al partidului.
In cincinalul 1976—1980 s-a
parcurs cu succes o etapă
importantă a Programului de
făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism.
S-au dezvoltat puternic for
țele de producție și a crescut
continuu bogăția națională.
Țara noastră s-a ridicat pe
o nouă treaptă de progres și
civilizație. Despre aceasta
vorbesc datele, cifrele, care
au o forță de netăgăduit.
Iată cîteva din aceste fapte.
Fondurile, fixe au crescut de
la 1 203 miliarde lei In 1975
la 1 950 miliarde lei în 1980,
intr-un ritm anual de peste
10 la sută. Se poate, deci,
spune că. în prima etapă a
făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate, am
creat o puternică bază tehnico-materială pentru reali
zarea cu succes a Programu
lui adoptat de Congresul al
XI-lea.
Producția industrială a
crescut in cincinalul pe care
îl încheiem într-un ritm
anual astfel : producția netă
cu 10,6 la sută, producția
globală cu 10 la sută. Meri
tă subliniat faptul că este
pentru prima dată cînd pro
ducția netă a crescut într-un
ritm mai mare decît produc
ția globală. Aceasta demon
strează că s-au aplicat mai
consecvent hotărîrile Comi
tetului Central care pun ac
centul pe producția netă, pe
valoarea adăugată, ne pro
ducția nou creată, singura ce
asigură dezvoltarea societă
ții, -Creșterea avuției natiof
' ■ a bunăstării po-

cadru, producția
C de mașini a
. un ritm de 13 la
pun.; a m. laluȚgiei feroase de 11,6
la sută, producția industriei chimice
de 10,8 la sută, a industriei ușoare de
10.3 la sută, iâr a industriei alimen
tare de 7,3 la sută.
Putem aprecia, deci, că, pe ansam
blu, industria socialistă a cunoscut o
dezvoltare puternică, s-a modernizat.
S-au creat noi și moderne unități de
producție, rare dau astăzi posibilita
tea industriei noastre constructoare
de mașini, industriei metalurgice și
chimice să soluționeze practic aproa
pe toate problemele tehnice, de cali
tate, asigurind competitivitatea .pro
duselor românești pe plan interna
țional. La rîndul lor. industria ușoa
ră și industria alimentară, precum
și creșterea producției de bunuri de
consum din celelalte sectoare au asigurat satisfacerea în mai bune
condiții a necesităților maselor popu
lare, creînd și disponibilități de ex
port.
S-a dezvoltat, de asemenea, pro
ducția agricolă care, în acest cinci
nal, a cunoscut un ritm de creștere
de peste 5 la sută. Cu toate lipsuri
le ce s-au manifestat în agricultură,
și care au dus la nerealizarea pe de
plin a prevederilor planului cincinal
In ce privește nivelul producției,
putem aprecia că ritmul de crește
re al producției agricole este bun,
asigurind produsele agroalimentare
necesare aprovizionării oamenilor
muncii.
In acest cincinal, un rol puternic
în toate realizările obținute l-au avut
știința — care a cunoscut un progres
continuu și a soluționat multe pro
bleme de importantă deosebită pen
tru economia națională — precum și
dezvoltarea și modernizarea învățămintului, activitatea culturală si de
educație politică.
S-au obținut succese Importante
de ordin calitativ — în creșterea pro
ductivității muncii, în mai buna or
ganizare a producției și a muncii. Pe
ansamblu, productivitatea muncii a
crescut cu 7 la sută anual. S-au re
dus cheltuielile materiale și de pro
ducție, ceea ce a dus la creșterea
continuă a eficienței economice. Am
trecut la noul mecanism economic,
la autoconducere și autogestiune,
deși aplicarea acestor măsuri s-a fă
cut cu multă încetineală și cu re
zervă în unele domenii.
Pe baza dezvoltării forțelor de
producție, a industriei, a agriculturii,
a celorlalte sectoare economice, pro
dusul social a crescut anual cu peste
7 la sută, iar venitul național cu 8
la sută. Pe această bază s-a asigurat
programul de dezvoltare economico-

socială a patriei, ca și mijloacele
necesare pentru apărarea națională
și, totodată, ridicare-' continuă a
nivelului de trai material și spiritual
al poporului. In anii 1976—1980 s-au
alocat pentru dezvoltare 943 miliarde
lei, intr-un ritm de creștere anuală
de 11.3 la sută, ponderea cheltuielilor
pentru dezvoltare fiind in jur de o
treime din venitul național, iar in
unii ani chiar mai mult. Au fost
date în producție 2 437 de unități in
dustriale și agricole, s-au irigat
circa 860 mii hectare, iar lucrările
de îmbunătățiri funciare s-au execu
tat pe circa 1 000 000 ha. S-au asigu
rat dezvoltarea mecanizării agricul
turii și îmbunătățirea procesului de
chimizare, care au exercitat o influ
ență pozitivă asupra creșterii pro
ducției agricole.
Putem spune că tocmai orientarea
de a aloca o parte însemnată din
venitul național pentru dezvoltare —
stabilită in Programul partidului de
Congresul al XI-lea pentru etapa
care o încheiem — a asigurat reali
zarea acestui vast program, care a
ridicat România pe o treaptă nouă
de dezvoltare economico-socială, de
venind o țară cu o industrie moder
nă, cu o agricultură socialistă avan
sată. Am parcurs un drum impor
tant pe calea dezvoltării economiei
socialiste unitare, puternice, baza
temeinică a înfăptuirii Programului
partidului, a ridicării bunăstării po
porului. a ' independenței și suvera
nității patriei.
Pe această bază a fost posibil ca,
în acest cincinal, să fie create peste
1 190 000 noi locuri de muncă, din
care în industrie peste 500 de mii,
să crească puternic ponderea clasei
muncitoare și a altor categorii so
ciale in producția materială și să se
reducă numeric — la circa 30 la sută
— ponderea celor care lucrează in
agricultură, ceea ce reprezintă, de
asemenea, o schimbare calitativă
foarte importantă în procesul de
modernizare a economiei naționale,
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.
Pe baza dezvoltării generale a for
țelor de producție, a sporirii bogă
ției naționale, s-a asigurat realizarea
programului de creștere continuă a
nivelului de trai material și spiritual
al poporului. Și in această privință
datele sint dintre cele mai convin
gătoare. Ele demonstrează că veni
turile totale ale populației au cres
cut de la 247 miliarde lei în 1975 la
363 miliarde lei în 1980, într-un ritm

anual de 8 la sută ; retribuția netă
a crescut într-un ritm de peste 7 la
sută anual. In același timp prețurile
bunurilor de consum și serviciilor au
crescut pe întregul cincinal cu circa
9 la sută. Luînd in considerație creș
terea retribuției, a veniturilor, cit și
creșterea prețurilor bunurilor de con
sum la care m-am referit, s-a asigu
rat realizarea unei creșteri a retri
buției reale cu circa 30 la sută, față
de 20 la sută cit se prevedea în plan.
Totodată, și veniturile reale ale
țăranilor cooperatori au crescut
tot cu circa 30 la sută. Venituri
le populației din fondurile socia
le de consum au crescut pe în
tregul cincinal cu 40 la sută. S-au
construit din fondurile statului circa
800 mii apartamente, peste 250 de
mii locuri in cămine pentru oamenii
muncii nefamiliști și peste 240 mii
locuri în creșe, grădinițe, internate
și cămine pentru studenți. Toate acestea au contribuit la îmbunătățirea
condițiilor de viață, de locuit ale oa
menilor muncii, a condițiilor de creș
tere și dezvoltare a copiilor și tine
retului patriei noastre.
Consider necesar să ne referim și
la modul cum au crescut consumu
rile fizice la unele produse alimen
tare și industriale în această peri
oadă, pentru a pune și mai puternic
în evidentă ridicarea puternică a ni
velului de trai material al oamenilor
muncii. Astfel, consumul de carne a
crescut de la 45 kg în 1975 la 62 kg
în 1980. Această creștere este mai
mare decit întregul consum din 1950.
La lapte s-a înregistrat o creștere
de la 132 litri la 180 litri, la zahăr
de la 20 kg la 28 kg, la legume de la
112 kg la 140 kg, la fructe de la 42
kg la 60 kg, la țesături de la 24 me
tri pe locuitor la 29 metri, la încăl
țăminte de la 3 perechi pe locuitor la
3,5 perechi. A crescut, de asemenea,
desfacerea de bunuri de folosință în
delungată : radiouri, televizoare, aparatură electrocasnică, biciclete, au
tomobile și altele. Desigur, la
unele produse creșterile sînt foarte
mari. Nu doresc să mă refer acum
la toate acestea ; ele vă sint cunos
cute, au mai fost și vor mai fi pu
blicate in presă.
Toate acestea demonstrează că și
în domeniul creșterii nivelului de
viață al oamenilor muncii s-a obținut
o dezvoltare puternică in strînsă le
gătură cu creșterea forțelor de pro
ducție, a bogăției naționale. Trebuie
să spunem deschis că, pentru a reali
za aceste creșteri foarte mari, a fost
necesar să facem eforturi serioase. A

trebuit de. fapt să reducem
exporturile pe care le reali
zam . în trecut la o serie de
produse — mai cu seamă agricole și alimentare — pen
tru a putea asigura realiza
rea sporirii consumurilor in
ritmul de care am vorbit.
Am făcut aceasta ținînd sea
ma că era necesar ca. în cin
cinalul pe care îl încheiem,
să ajungem la un nivel de
consum care să satisfacă în
linii generale necesitățile fi
ziologice și să asigure o dez
voltare sănătoasă, armonioa
să a populației noastre. După
datele internaționale, Româ
nia se numără printre pri
mele 10 țări în ce privește
caloriile qonsumate de locui
tor. avind un consum de pes
te 3 000 calorii.
Toate aceste realizări în
domeniul creșterii bunăstării
poporului demonstrează cu
putere că tot ceea ce reali
zăm în patria noastră este
destinat dezvoltării generale
a țării, ridicării continue a
bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, că aceas
ta constituie țelul suprem al
politicii partidului nostru co
munist, esența societății so
cialiste multilateral dezvol
tate pe care o edificăm în
România.
Este, de asemenea, necesar
să sublinjojți că aceasta de> pe ■ mă—f
sura dezvoltării forțelor de
producție, a creșterii produc
ției materiale, este posibil și
se pot realiza și programele
de creștere a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporu
lui. Fără muncă nu se pot
realiza nici programele de
ridicare a nivelului de trai
material si spiritual al po
porului! Nu> există o altă po
sibilitate pentru noi ! (Aplau
ze prelungite).
în ce privește activitatea
de comerț exterior, în aceas
tă perioadă s-a realizat o
creștere a schimburilor inter
naționale cu peste 16 la sută
anual. Din păcate, exportul a
fost ceva mai mic decît im
portul. Am importat mai
mult decit am exportat. Pe
ansamblu exportul reprezintă
16,4 la sută, iar importul 16,8
la sută. Aceasta a exercitat
o influență negativă asupra
balanței de plăți a țării.
Luind că bază datele la
care m-am referit, putem afirma că încheiem actualul
cincinal cu rezultate remar
cabile. Am creat o bună
bază tehnico-materială pen
tru noul cincinal, pentru dez
voltarea generală a Româ
niei socialiste. Cu atît mai mult
merită să subliniem aceasta, cu cît,
în această perioadă, a trebuit să în
vingem multe greutăți, atit de ordin
intern, cît și de ordin internațional.
Am avut, după cum cunoașteți, cu
tremurul din primăvara anului 1977
— iar acum, după ce am realizat in
linii generale lichidarea urmărilor lui
— putem aprecia că de fapt aceasta
a cerut eforturi materiale deosebit de
mari. Am făcut eforturi deosebite
pentru a repara întreprinderile care
au fost avariate — și nu au fost
puține — pentru a repara locuințele
care, după unii specialiști trebuiau
demolate. Dacă m-aș referi numai
la București, au fost sute și sute de
mari blocuri care au necesitat lu
crări, cîteodată de doi ani, pentru
repararea lor, dar am păstrat aceste
edificii și am asigurat și menținerea
înfățișării Capitalei țării noastre.
Am avut inundații — inclusiv în
acest an — și, în general, au fost prea
mulți ani cu condiții climatice nefa
vorabile. Desigur, lipsurile nu pot fi
justificate numai prin acestea, dar nu
putem nega faptul că și ele au avut
o contribuție — și nu mică — la ne
realizarea producțiilor din agricul
tură.
A existat o situație economică
mondială destul de complicată. De
fapt, an de an s-a agravat criza eco
nomică, criza energetică, iar prețul
petrolului a crescut într-un ritm
rapid și cu totul nejustificat. Ținînd
seama că România este o mare im
portatoare de materii prime, de petrol
și alte surse de energie primară,
aceasta a exercitat, de asemenea, o
influență negativă și ne-a cerut să
facem eforturi serioase pentru a
putea asigura realizarea dezvoltării
patriei noastre în ritmurile pe care
le-am realizat.
Toate aceste realizări, dobîndite în
asemenea condiții, demonstrează cu și
mai multă putere justețea liniei po
litice generale a partidului nostru
comunist, care a aplicat și aplică
legitățile generale și principiile so
cialismului științific la condițiile
concrete ale României.
Realizările, viața demonstrează rea
lismul Programului partidului, al pla
nului cincinal pe care îl încheiem.
Merită să subliniem că tocmai în
aceste împrejurări clasa noastră
muncitoare — care este clasa condu
cătoare a societății noastre socialiste
— acționînd în strînsă alianță cu ță
rănimea, cu intelectualitatea, cu ce(Continuare în pag. a Il-a)

Joi, 16 octombrie, au început lu
calitate de invitați, membri ai C.C.
crările sesiunii a doua a celei de-a
al P.C.R. și ai guvernului, conducă
opta legislaturi a Marii Adunări Na
tori de instituții centrale, organizații
ționale.
'de masă și obștești, personalități ale
întrunit într-o perioadă de puter
vieții noastre științifice, culturale și
nic avint creator, cînd întregul nos
artistice, ziariști.
tru popor își consacră toate energiile
Sint prezenți șefi de misiuni diplo
încheierii cu succes a actualului cin
matice acreditați la București, pre
cinal și trecerii la o nouă etapă de
cum și corespondenți ai presei
muncă intensă și creatoare pentru
străine.
înfăptuirea neabătută a Programului
Lucrările ședinței au fost deschise
partidului de edificare a societății
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
socialiste multilateral dezvoltate și
ședintele Marii Adunări Naționale.
înaintare a României spre comunism,
Deputății și invitații au păstrat un
înaltul for legislativ dezbate, in lumi
moment de reculegere in memoria
na hotărîriior. Congresului al XII-lea
deputaților Vida Gheza și Marin
al P.C.R., a orientărilor date de tova
Preda, decedați în perioada care a
rășul Nicolae Ceaușescu, proiecte de
trecut de la precedenta sesiune a
legi de o deosebită importanță pen
Marii Adunări Naționale.
tru dezvoltarea economico-socială a
La propunerea Biroului Marii
țării, pentru lărgirea și perfecționa
Adunări Naționale a fost adoptată
rea, pe mai departe, a democrației
in unanimitate următoarea ordine
noastre socialiste, pentru statornici
de zi :
rea, în întreaga viață a țării, a nor
1. Proiectul de Lege pentru adop
melor eticii și echității socialiste, a
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republi
unui climat de conviețuire socială
bazat pe dreptate și egalitate, pe un
cii Socialiste România pe anul 1981.
înalt umanism revoluționar.
2. Proiectul de Lege cu privire la
Sosiroe în rotonda Marii Adunări
dezvoltarea industriei mici.
Naționale a tovarășului Nicolae
3. Proiectul de lege pentru modi
Ceaușescu, a tovarășei Elena
ficarea Legii nr. 57/1968 de organi
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din
zare și funcționare a consiliilor
conducerea partidului și statului este
populare.
salutată cu puternice aplauze de de
4. Proiectul de Lege privind obli
putat! și invitați.
gația cadrelor de conducere din acti
împreună cu tovarășul Nicolae
vitatea economico-socială și a altor
Ceaușescu, în lojile oficiale iau loc
tovarășa
*''Elena'
Cemișesvn, fțn’iVrățtr . n-twițți ■ dc <• pm-fid și de stat dțț a
declara bunurile de valoare, proprie
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tate personală.
tică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu,
5. Proiectul de lege pentru modi
Ion Coman, Nicolae Constantin, Con
ficarea Legii nr. 4/1973 privind dez
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos
Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia
voltarea construcției de locuințe,
Filipaș, Alexandrina Găinușe, Petre
vânzarea de locuințe din fondul de
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe
stat către populație și construirea de
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan,
case de odihnă proprietate personala.
6. Proiectul de lege pentru modi
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, ilneta Spornic, Vir
ficarea și completarea Legii nr.
gil Trofin.
5/1973 privind administrarea fondu
lui locativ și reglementarea raportu
Iau parte, de asemenea, membri
rilor dintre proprietari și chiriași.
supleanți ai Comitetului Politic Exe
7. Proiectul de Lege privind orga
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai
nizarea excursiilor cu turiști români
C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului
în străinătate.
de Stat.
8. Proiectul de Lege pentru adop
La lucrările sesiunii participă, în

tarea Bugetului de stat pe anul
1981.
9. Proiectul Legii investițiilor ;
10. Proiectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Legii nr.
14/1971 cu privire la gospodărirea
fondurilor fixe, resurselor materiale
și aprovizionarea tehnico-materială.
11. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege
emise de Consiliul de Stat.
Din Împuternicirea guvernului, to
varășul Nicolae. Constantin, viceprim-ministru, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, a pre
zentat expunerea la proiectul de
Lege pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1981.
In continuare, tovarășul Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului. vicepreședinte al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale a României, a prezentat,
din insărcinarea Biroului permanent
al consiliului, coraportul Consiliului
Suprem.
Președintele Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico-financiară a M.A.N., tovarășul Emilian Dobrescu, a prezentat apoi ra
portul comisiilor permanente ale
Marii Adunări Naționale care a
examinat și avizat acest proiect de
lege.
In ședința de după-amiază au
avut loc tfe2batări pe tMrginea Pr6iectulfli de lege pentru adoptarea
Planului național unie de dezvol
tare economico-socială a ReDublicil
Socialiste România pe anul 1981.
Au luat cuvintul deputății Gheor
ghe Pană. Gheorghe Giurgiu, Vasile
Nemeș, Magdalena Filipaș, Nicolae
Ilurbean, Maria Ionescu, Vasile
Bărbulescu, Alexandrina Găinușe,
Gheorghe Petrestu, Otilia Birna,
Maxim
Berghianu,
Ion
Circei,
Ion Pățan, Iustin Gheorghe Dumitriu. Valentina Cinzeacă, Alexandru
Mărgăritescu, Maria D^ângă. Alexan
dru Dimitrie Bitang, Paraschiv Benescu, Ion Bărbieru, loan Vermeșao,
Lucrările sesiunii continuă.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Belgiei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
Nicolae
România,
tovarășul
Ceaușescu, a primit, joi la amiază,

pe Yves Vercauteren, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Belgiei in țara
noastră. (Continuare in pagina a
6-a).

Deputatul conservator britanic Julian Amery
Joi, 16 octombrie, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe
Julian Amery, deputat în Camera
Comunelor a Marii Britanii din par
tea Partidului Conservator.
Oaspetele a exprimat mulțumiri
pentru onoarea de a fi primit de
șeful statului român, pentru invita
ția de a .vizita România, pentru
posibilitatea de a avea contacte cu
personalități ale vieții politice și
economice din țara noastră. El
a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un mesaj de salut din
partea primului ministru britanic,
Margaret Thatcher, împreună cu
lirări de sănătate și succes în acti
vitatea ce o desfășoară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
premierului britanic un salut cordial
și cele mai bune urări.
în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Marea Britanie. evidențiindu-se importanța deosebită a dialo
gului la nivel inalt româno-britanic
în dezvoltarea și aprofundarea aces
tor raporturi. De ambele părți a fost
exprimată dorința de a se întreprin
de noi acțiuni pentru stimularea co
laborării și cooperării româno-britanice în toate domeniile de activi
tate — politic, economic, tehnicoștiințific și cultural — de a găsi noi
forme de conlucrare reciproc avan

ARGEȘ : Consumuri reduse de energie electrică
întreprinderea de autoturisme
ARO din Cîmpulung, combinatul de
articole tehnice din cauciuc din
Pitești, întreprinderea „Electroargeș“, Combinatul de prelucrare a
lemnului Pitești sint doar cîteva
dintre unitățile argeșene care lu
crează cu consumuri reduse de
energie electrică. De la începutul
anului, economiile de energie elec
trică se ridică la 55 milioane kWh,

realizate prin repartizarea cotelor
de energie electrică pe secții și for
mații de lucru, introducerea de
luminatoare naturale în hale, con
centrarea lucrului în timpul nopții
în spații mai restrinse, coborîrea
iluminatului direct pe utilaje, în
locuirea becurilor incandescente cu
becuri cu vapori de mercur. (GhJ
Cîrstea).

SĂLAJ : 20 000 garnituri de mobilă
peste prevederile cincinalului
Colectivele de muncă de la în
treprinderea de prelucrare a lem
nului din Sălaj au reușit să rea
lizeze în întregime sarcinile cinci
nalului, prellminînd pină la sfirșitul acestui an un spor de produc-

ție în valoare de peste 240 milioa
ne Iei, concretizat în 20 000 garni
turi de mobilă, in cadrul cărora
produsele noi și reproiectate repre
zintă peste 54 Ia sută. (Ion Mureșan),

tajoasă, reliefindu-se rolul însemnat
ce revine parlamentelor și parlamen
tarilor din cele două țări in extin
derea raporturilor româno-britanice.
Abordîndu-se unele probleme ale
actualității internaționale, s-a rele
vai necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor guvernelor, ale partide
lor poljtice, ale întregii opinii publi
ce mondiale pentru însănătoșirea
climâtului politic mondial, pentru
reluarea și continuarea politicii de
destindere, de pace și colaborare,
pentru soluționarea pe cale pașnică,
prin tratative, a problemelor litigioa
se din' diferite zone ale lumii. '
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

VASLUI : încă un milion
—r_—J—
de apărate de măsură
și control
Pe platforma industrială VasluiRediu, la tinăra întreprindere de
mecanică fină, profilată pe produc
ția de aparate de măsură și con
trol neelectrice, au fost montate
mașini și utilaje tehnologice pentru
fabricarea de produse necesare eco
nomiei naționale și la export. In
acest fel, pe aceeași suprafață con
struită s-a asigurat o capacitate in
dustrială pentru realizarea in anul
1981 a unei producții fizice evalua
te la circa un milion de aparate de
măsură și control neelectrice. Tot
odată, s-a mărit gradul de integrare
a fabricației de aparate termotehnice, de utilizare cu randament spo
rit a suprafețelor de producție con
struite, posibilitatea lărgirii gamei
sortimentale etc. (Crăciun Lălucl).
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lelalte categorii sociale, cu toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, și-a îndeplinit cu cinste
misiunea. Ea a muncit cu abnegație,
cu fermitate, asigurînd înfrîngerea și
depășirea tuturor greutăților, înain
tarea fermă a patriei noastre pe ca
lea făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Clasei muncitoa
re, oamenilor muncii, fără deose' bire de naționalitate, întregului nos
tru popor îi datorăm toate aceste
realizări. Aceste forțe sociale, între
gul nostru popor au înfăptuit neabă
tut politica ce corespunde pe deplin
intereselor vitale ale întregii na
țiuni, cauzei socialismului, păcii, in
dependenței naționale a patriei.
(Aplauze puternice).
Trebuie să subliniem, chiar succint,
faptul că partidul nostru, organele
și organizațiile de partid au desfășu
rat o activitate intensă, multilatera
lă, au acționat pentru unirea mase
lor largi populare în înfăptuirea po
liticii partidului în toate domeniile.
Astfel, partidul nostru își îndepli
nește rolul de forță politică condu
cătoare a societății, în strînsă uni
tate cu masele populare, cu clasa
muncitoare, asigurînd orientarea în
tregii forțe a poporului nostru înt.r-0 direcție unică. S-a demonstrat,
Încă o dată, că partidul nostru co
munist nu a avut și nu are altă
preocupare decît aceea de a servi
poporul, de a merge întotdeauna îm
preună cu poporul, de a milita în
modul cel mai ferm pentru dezvolta
rea democrației muncitorești, pentru
victoria socialismului și
comunis
mului In România. (Aplauze pu
ternice).
Consider necesar să apreciem ac
tivitatea consiliilor de conducere ale
unităților, ministerelor și centrale
lor, a acestor organe ale democra
ției muncitorești, economice, care
asigură participarea organizată a
maselor la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, și care au ju
cat un rol important In desfășurarea
cu succes a întregii vieți economice,
lie asemenea, trebuie să subliniem
rolul important pe care l-au avut și
îl au sindicatele, U.T.C.-ul, organi
zațiile de femei și alte organizații
obștești, în unirea eforturilor mase
lor populare, pentru înfăptuirea polițicii partidului nostru.
Iată de ce, acum cind adoptăm pla
nul pe anul viitor și facem bilanțul
succint al felului în care am lucrat
în cincinalul pe care îl încheiem,
doresc ca, de la tribuna Plenarei Co
mitetului Central al partidului, să
adresez clasei muncitoare, țărănimii,
intelectualității, tuturor oamenilor
muncii — fără deosebire de naționa
litate — întregului nostru popor, dar
și organizațiilor de partid, organelor
de conducere de la toate nivelurile,
precum și organizațiilor obștești,
cele mai calde felicitări pentru re
zultatele obținute în activitatea lor
comună desfășurată in deplină uni
tate, Le adresez tuturor urarea de
noi și noi succese în viitor 1
(Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,
Avem, fără îndoială, tot dreptul să
privim cu satisfacție drumul pe care
l-am parcurs, succesele pe care le-tun
obținut Dar, fiind comuniști, nu pu
tem trece peste lipsurile, peste mlnușurjțe care s-au manifestat în di
ferite domenii de activitate. In in
dustrie am fi putut realiza o produc
ție mai mare. De asemenea, cu toate
greutățile care au existat, am fi pu
tut obține o producție mai mare în
agricultură. Punînd mai repede în
producție o serie de capacități noi,
am fi putut realiza planul în dome
niul investițiilor. Toate acestea se
datoresc faptului că In activitatea
noastră, a organelor de partid — începînd de la Comitetul Central — a
organelor de stat — începînd cu gu
vernul, cu ministerele, conducerile
întreprinderilor șl plnă Jos — s-au
manifestat o serie de lipsuri și
neajunsuri. Au existat serioase ca
rențe în ce privește buna desfășurare
a aprovizionării materiale și tehni
ce. Acestea s-au datorat nu atît lip
surilor materiale, cît manifestărilor
birocratice în organizare și reparti
ție, în urmărirea realizării corespun
zătoare a producției în sortimentele
stabilite.
Nu am realizat pe deplin nici pro
gramele in domeniul progresului teh
nic. Multe din realizările cercetării
nu au fost introduse ia timp in pro
ducție ; se acționează incă cu mare
încetineală pentru introducerea în
producție a rezultatelor cercetării, a
noilor tehnologii. Citeodată. pentru
lucruri care se pot soluționa t.n citeva luni se lucrează doi și chiar trei
ani. Avem nu puține exemple cind
unele institute au cerut 2—3 ani pen
tru a proiecta șl realiza unele pro
duse, după care, prin adoptarea unor
măsuri, aceste produse s-au realizat
doar în citeva luni.
Cu multă încetineală și reținere
s-a acționat și in ce privește organi
zarea activității de producție pe, baza
noului mecanism economic. Organele
care aveau misiunea să realizeze
hotărîrile plenarei din 1978 au tără
gănat peste doi ani elaborarea măsu
rilor, De fapt, unii lucrători au în
cercat să demonstreze că nu ar fi ne
cesar să așezăm economia pe o bază
eponorpjcă, că trebuie s-o menținem
la dispoziția birocraților, a irespon
sabililor, lăsîndu-i să facă ce vor.
Nici după discuțiile din primăvară
lucrurile nu merg prea bine, șl tre
buie să spun deschis în plenară că
ministerele, organele care au fost În
sărcinate cu acestea nu-și tndeolinesc
In mod corespunzător atribuțiile. Am
discutat aceste probleme și în Co
mitetul Politic Executiv — și doresc
să spun clar că trebuie să aplicăm
neabătut noul mecanism economic.
Dacă este necesar, să ounem tn munci
de răspundere oameni care înțeleg și
sint in stare să facă acest lucru.
“h S-au manifestat, de asemenea, lip
suri serioase în ce privește comerțul
exterior, mai precis în asigurarea
producției de exnort. Sînt. într-adevăr, unele greutăți datorită crizei
economice, dat trebuie să spunem
deschis că nici în 1979 nu s-a realizat
producția de export pentru care am
avut contracte. Am Încheiat anul tre
cut cu o nerealizafe foarte mare a
contractelor și am avut chiar greu
tăți cu partenerii noștri străini dato
rită nerealizârll producției. $1 in
acest an. tată de contractele pe care
le avem, șîntem mult rămași in

urmă; la construcția de mașini
n-am realizat — dacă nu mă înșel —
40 la sută din producția de export
pentru care avem contracte.
Nerealizarea exportului ne-a creat
greutăți foarte mari în ce privește
balanța de plăți, pentru că importu
rile le-am realizat. Iar prețul petro
lului a crescut. Desigur, toate aces
tea ne-au determinat să apelăm la
credite. Este un lucru care nu poate
să continue mal departe așa. Trebuie
să menționez că numai nerealizarea
la petrol și cărbune a planurilor de
producție anuale ne-a dat un deficit
de peste 1 miliard de dolari.
Și agricultura ne-a produs aseme
nea minusuri. De asemenea, con
strucția de mașini și alte ramuri.
Este necesar să se înțeleagă — și
insist asupra acestei probleme — că
nu putem asigura dezvoltarea noastră
economică fără un export corespun
zător.
Aceste lipsuri sînt rezultatul ne
mijlocit al unui stil și al unor me
tode de muncă necorespunzătoare, al
manifestărilor de birocratism, al lipsei
de exigență și — de ce să nu o
spun — chiar al lipsei de răspundere
față de conducerea diferitelor sectoa
re, față de interesele generale ale
poporului.
Iată de ce consider că trebuie să
punem capăt, cu toată hotărirea, stă
rilor de lucruri negative, să tragem
toate învățămintele din ceea ce avem
bun, să acționăm pentru lichidarea
cu desâvîrșire a lipsurilor, a ne
ajunsurilor care s-au manifestat.
Poate unii tovarăși ar putea spune:
de ce cind avem, totuși, asemenea
realizări șl cind față de alte țări am
obținut ritmuri de dezvoltare foarte
mari, secretarul general este așa de
critic? Pentru cine nu cunoaște
lucrurile întrebarea ar putea fi în
dreptățită, dar dacă analizăm felul
cum s-a acționat, ce posibilități avem
șl faptul că depindea de noi să în
făptuim ceea ce ne-am ptopus și
multe din lipsuri și neajunsuri
puteam să le înlăturăm, atunci veți
înțelege că sînt îndreptățit să fiu
foarte aspru cu critlcile. Ele sînt
chiar mai slabe decît ar merita să
fie criticate o serie de aspecte ne
gative și lipsuri pe care, în decursul
timpului, le-am mai criticat nu
o dată.
Este timpul să Înțelegem că avem.
In fata poporului, răspunderea de a
asigura conducerea corespunzătoare
și soluționarea la timp a probleme
lor. Lată de ce nu putem să ne de
clarăm mulțumiți cu realizările ge
nerale, să acoperim sau să minima
lizăm lipsurile care s-au manifestat
în activitatea noastră.
Nu am fi comuniști, nu am fl revo
luționari și am dăuna procesului de
construcție socialistă, de dezvoltare a
țărU, dacă nu am lua poziție fermă
față de lipsuri și neajunsuri. (Aplauze puternice).
în definitiv, forța partidului nos
tru, a socialismului constă tocmai
în atitudinea critică și autocritică, în
dezvăluirea lipsurilor șl în lupta Îm
potriva lor. însăși dialectica dezvol
tării impune o poziție fermă, critică
șl autocritică, o luptă hotărltă împo
triva lipsurilor, a greșelilor, a ve
chiului, pentru promovarea cu curaj
a noului în toate sectoarele de acti
vitate. A nu vedea lipsurile, a nu
lupta împotriva lor înseamnă a face
Ioc automulțumirli, perpetuării gre
șelilor șl lipsurilor, înseamnă. în
fine, a dăuna dezvoltării generale a
țării.
Eu slnt convins că Comitetul nos
tru Central, organele de partid, or
ganele de stat, «lașa muncitoare, oa
menii muncii vor înțelege că, apre
ciind corespunzător marile realizări,
avem datoria să facem totul pentru
a lucra mai bine, pentru a asigura
mersul și mai ferm înainte el patriei
noastre. Dispunem de tot ce este ne
cesar in această privință și sînt con
vins că multe din stările negative la
care m-am referit vor fi lichidate
lntr-un timp foarte scurt, că vom
obține o îmbunătățire generală a ac
tivității noastre fn perioada imediat
următoare.
Stimați tovarăși,
Planul pe 1981, pe care l-am dis
cutat și adoptat in unanimitate, este
în concordanță deplină cu hotărîrile
Congresului al XII-lea al partidului.
De-fapt, aveam In vedere ca, în
această toamnă, să discutăm planul
cincinal. Am considerat Insă că este
bine să aminăm definitivarea planu
lui cincinal pină in prima parte a
anului 1981, cînd urmează a fi pre
zentat Plenarei Comitetului Central
șl apoi Marii Adunări Naționale. Am
luat această hotărlre In Comitetul
Politic Executiv pornind de la nece
sitatea de a definitiva coordonarea
planurilor cu țările din C.A.E.R., în
cheierea acordurilor de lungă durată
cu acestea, cît și cu celelalte
țări socialiste, precum și realizarea
unor acorduri de cooperare sau da
sshimburi economice de lungă du
rată cu țări în curs de dezvoltare,
cu o serie de state capitaliste dez
voltate, astfel incit la aprobarea
planului cincinal să avem o situație
clară, o perspectivă cit mai bună cu
privire la schimburile internaționale,
la asigurarea bazei materiale, în
deosebi de materii prime.
Planul pe anul viitor, pe care l-am
aprobat, constituie o parte a planu
lui cincinal. Prevederile Iul asigură
un bun început pentru întregul cin
cinal. Ritmurile de dezvoltare stabi
lite pentru 1981 sînt mai ponderate.
Am avut în vedere că trebuie să
consolidăm puternic realizările din
acest cincinal. Congresul al XII-lea
a stabilit un ritm de dezvoltare de
8—9 la sută, mal redus decît în acest
cincinal. Am avut tn vedere că, in
deceniul 1970—1980, In cincinalul pe
care il inchelem, am înaintat pe un
front larg, am parcurs o distanță
foarte lungă în dezvoltarea noastră
și că acum este necesar să consoli
dăm ceea ce am realizat, asigurînd
o bază trainică pentru continuarea
ofensivei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Și
în economie, ca in domeniul militar,
ca in orice domeniu, nu se poate
înainta fără a consolida ceea ce ai
cucerit, ceea ce ai realizat, fără a
asigura forțele materiale pentru a
putea merge mal departe.
Este necesar să pornim de Ia ne
cesitatea de a asigura o bună orga
nizare a tuturor sectqareler, o dez
voltare armonioasă și echilibrată a
economiei naționale, a societății
noastre In general. Prin prevederile
planului pe anul viitor asigurăm —

repet — o bază bună pentru a putea
realiza prevederile cincinalului 1981—
1985, stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului.
Am pornit de la obiectivul funda
mental stabilit de Congresul al
XII-lea, de a trece la o nouă etapă
a dezvoltării economico-sociale, a
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, care să asigure intra
rea țării noastre intr-un stadiu nou,
de țară mediu dezvoltată, realizarea
unei calități noi în toate domeniile,
trecerea de la acumulările cantitati
ve la o calitate nouă a muncii și a
vieții în toate sectoarele.
In concordanță cu aceasta, indus
tria se va dezvolta Intr-un ritm de
8,1 la sută la producția netă și de 7
la sută la producția marfă și globa
lă. Se prevede creșterea puternică a
agriculturii; ritmul el la producția
netă este chiar superior celui din in
dustrie. In acest an, din cauza con
dițiilor climatice, avem o anumită
rămînere in urmă, dar dispunem de
tot ce este necesar pentru a realiza
programul stabilit In agricultură.
In domeniu] investițiilor, fondurile
alocate sînt egale cu cele din 1980.
Aceasta pentru a consolida și a asi
gura intrarea în producție a obiec
tivelor în curs de realizare. Potrivit
normelor de consum sînt asigurate
mijloacele materiale și financiare ne
cesare realizării planului. în confor
mitate cu orientările Congresului al
XII-lea al partidului, în planul pe
1981 pe primul loc se pune dezvol
tarea bazei de materii prime, petrol,
cărbune, minereuri feroase și nefe
roase.
Sînt necesare eforturi serioase pen
tru a pune mal rapid în valoare
mijloacele de care dispunem în ve
derea intensificării cercetării geolo
gice, punerii în evidență și apoi în
producție a noilor surse de energie,
de materii prime. Chiar dacă au un
conținut mai sărac, ele ne permit să
realizăm obiectivele în condiții mai
economice și la prețuri mai avanta
joase decît importîndu-le și aceasta
îndeosebi la petrol, cărbune, dar și
la multe minereuri.
Aceasta impune tuturor — desigur
In primul rînd Ministerului Minelor,
Petrolului șl Geologiei, centralelor,
întreprinderilor miniere, petroliere,
geologice, conducerilor colective și
oamenilor muncii din acest sector —
o activitate susținută. Se Impune,
totodată, din partea tuturor organe
lor de stat o concentrare puternică
a forțelor pentru a asigura, în con
formitate cu prevederile planului,
mijloacele necesare realizării acestui
obiectiv. Se impune, de asemenea, ca
organizațiile de partid,
comitetele
județene, consiliile populare să pună
pe primul plan realizarea acestui
obiectiv. Practic, în toate județele
patriei noastre trebuie să se acțio
neze ferm pentru asigurarea mate
riilor prime — sarcină și necesitate
fundamentală a economiei naționale.
Avem, în general, un sistem sti
mulator de retribuție, de participare
la beneficii, ceea ce permite munci
torilor din aceste sectoare, care rea
lizează planul, care muncesc oine,
să realizeze venituri de 5 000 și 8 000
lei, iar unii chiar peste 6 000 lei. Am
stabilit, totuși, pornind de la necesi
tatea de a grăbi creșterea producției
de petrol, de cărbune și alte mi
nereuri, să acordăm
unele prime
speciale, în afara actualului sistem,
pentru realizările peste plan In anul
1981. Am stabilit ca pentru fiecare
tonă de petrol, de cărbune și de alte
minereuri, ce se realizează peste plan
să acordăm o primă specială între
10—15 la sută, pe diferite grupe de
produse. Dacă am realiza suplimen
tar, față de plan, cel puțin un mi
lion de tone de petrol — aceasta ar
însemna ca oamenii muncii să pri
mească circa 35 milioane de lei in
plus peste drepturile actuale norma
le. In adunările generale, oamenii
muncii, clasa muncitoare au demon
strat o înaltă conștiință și și-au luat
angajamentul de a face totul ca în
acest trimestru să realizeze produc
ția stabilită, iar în anul viitor să dea
producție peste plan. Am deplina în
credere că muncitorii, inginerii, teh
nicienii, toți oamenii muncii, fără
deosebire de naționalitate, își vor
onora angajamentul, cuvîntul dat.
(Aplauze puternice).
Este necesar să acționăm cu toată
hotărirea pentru reducerea consu
mului de combustibil și energie. As
tăzi, pe plan internațional, toți afir
mă că cea mai bună sursă de ener
gie este economisirea, deci reducerea
consumului de energie. Trebuie să
acționăm mai hotărtt în această direcție !
Trebuie să spun că, de fapt, noi
am sporit an de an consumul de
__
energie. Nu am ajuns incă să oprim
creșterea consumului și să trecem la
reducerea lui. Este adevărat, am
dezvoltat unele capacități noi de pro
ducție, dar chiar la capacitățile vechi
reducerea consumurilor e foarte
rpică, nu corespunde cu realizările
pe plan mondial. Creșterea consumu
lui de energie și combustibil nu este
pe deplin justificată de dezvoltarea
producției pe care o realizăm supli
mentar. De aceea, trebuie șă acțio
năm cu toată hotărirea pentru a găsi
noi tehnologii și a elimina tehnolo
giile mari consumatoare de energie.
Totodată, trebuie să ne preocupăm
mai mult de nflile surse de energie.
Este vorba, in primul rind. de ener
gia hidroelectrică, de microcentralele
hidro, care se dezvoltă toarte Încet ;
anul viitor sînt prevăzute in plan un
număr mare, dar în fiecare județ sînt
posibilități și trebuie să folosim Ia
maximum aceste posibilități. Trebuie să trecem de la vorbe la
fapte, folosind energia vintului,
energia solară, termică. precum
și alte surse de energie __
existente In momentul de față. Desigur,
___ „ . ...
trebule să intensificăm cercetarea, preo
cupările pentru tehnologii noi și pen
tru noi surse de energie, cum sint
biogazul. biomasa ș.a. Ne mișcăm
prea încet in această direcție si este
necesar să unim forțele oentru a ob
ține realizări mai -nari.
In industrie este necesar să asi
gurăm realizarea ritmică a produc
ției fizice. Să se facă totul pentru
folosirea deplină a capacităților de
producție existente, la parametrii
proiectați, la parametrii stabiliți prin
studiile tehnico-economice. Numai
dacă am asigura funcționarea depli
nă a capacităților existente la toate
Instalațiile, utilajele ți mașinile, am
putea realiza producția prevăzută
fără nici o altă investiție, fără nici
o nouă capacitate pusă in producție.

Se impune mai multă atenție pen
tru îmbunătățirea și ridicarea nive
lului tehnic al producției, a calității
produselor din toate domeniile. De
sigur. atrag atenția in primul rind
construcției de mașini, ale cărei pro
duse au un rol hotărîtor In dotarea
economiei naționale, au o pondere
însemnată în export și au de făcut
față unei concurențe destul de pu
ternice pe plan internațional. Trebuie
să menționez că multe din produsele
noastre fac față acestei concurențe
și ies chiar victorioase, dar, din pă
cate, mai sînt și unele care nu reu
șesc să se impună și trebuie să ac
ționăm, cum am menționat și altă
dată, pentru a demonstra că și în
domeniul tehnicii, al calității, socia
lismul poate și trebuie să învingă ca
pitalismul.
Sînt necesare măsuri pentru În
cheierea mai rapidă a lucrărilor de
tipizare și normare a consumurilor
materiale întrucît planul pe 1981 și
planul cincinal se bazează tocmai pe
o normare rațională, pe consumuri
raționale, pe o tipizare a produselor,
a materialelor, a diferitelor ansamble și subansamble, ceea ce presu
pune să asigurăm nivelul tehnic, ca
litatea și productivitatea corespunză
toare.
O atenție deosebită se impune să
acordăm in continuare unei mai
bune organizări a producției, a mun
cii, introducerii mecanizării, automa
tizării proceselor de producție, creș
terii — pe această bază — a pro
ductivității muncii. Pe baza experien
ței de mal bine de 6 luni, Comitetul
Politic Executiv a stabilit ca pînă în
iunie 1981 să aducem o îmbunătățire
simțitoare în folosirea forței de mun
că, prin trecerea din sectoarele ne
productive in sectoarele productive a
peste 100 000 de oameni. Aceasta re
prezintă un obiectiv minim pentru această etapă, ținind seama că avem
multe sectoare unde mai mult de 20,
în unele chiar 25 la sută din forța de
muncă, lucrează în domeniul auxi
liar, nu în producția de bază. Aș
dori să insist asupra necesității de
a acționa cu mai multă hotărîre pen
tru reducerea personalului neproduc
tiv, de a înțelege că o dată ce am
trecut la folosirea calculatoarelor, a
proceselor moderne de evidentă și de
calcul, nu se mai justifică menține
rea aceluiași aparat. Doresc, de ase
menea, să subliniez din nou necesi
tatea de a aplica experiența din do
meniul minier — ca fiecare funcțio
nar, inclusiv inginerii, să lucreze o
zi pe săptămînă în producție. Acest
lucru este necesar atît pentru păstra
rea nivelului de cunoștințe, a posi
bilităților că orice muncitor sau spe
cialist să poată trece, oricînd de la
an domeniu de’muncă la altul, cît și j
pentru buna funcționare a activității
economice. El este cu atît mai ne
cesar cu cît avem incă destule hîrtii,
iar dacă o zi pe săptămînă se vor
produce bunuri materiale în loc de
hîrtii, nu vom avea decît de cîștigat Mai puține hîrtii, mai puțin bi
rocratism — și vom avea bunuri
materiale mai bune și mai multe !
Am elaborat o nouă lege cu privire
la mica industrie. Am discutat des
pre ea. 3-a dezbătut, va fi supusă
aprobării Marii Adunări Naționale.
Este necesar ea toate comitetele ju
dețene ie partid, consiliile populare,
toate organizațiile care au rol in
acest domeniu — mă refer la coope
rativele meșteșugărești, la cooperati
vele de consum, cooperativele agri
cole și unitățile de mică Industrie ale
consiliilor populare — să facă totul
pentru ca acest sector să capete o
pondere mult mai mare tn economia
noastră. Cunoașteți cadrul, nu doresc
acum să mai Insist asupra acestei
probleme, dar trebuie ca, incă in
1981, să obținem rezultate deosebite
in dezvoltarea micii Industrii, cu aju
torul căreia să Identificăm noi ma
terii prime, să creăm noi surse de
materiale pentru dezvoltarea econo
miei, să satisfacem atît necesitățile
populației, cît și ale industriei. Să
facem totul pentru a organiza in
mod corespunzător activitatea în
acest domeniu, inclusiv al industriei
artizanale și inclusiv prin munca la
domiciliu, așa cum se prevede tn
lege.
Stimați tovarăși,
In ce privește agricultura, preve
derile stabilite pentru 1981 șint pe
deplin posibil de realizat. Trebuia
să obținem 23 milioane tone de ce
reale, insămintind mai mult de 6 mi
lioane hectare. Aceasta înseamnă,
deci, o producție medie sub 4 tone pe
hectar. Or, experiența din toate ju
dețele a demonstrat că dacă asigurăm
densitatea corespunzătoare și facem
însămințările in perioada optimă,
putem obține ușor, in orice zonă,
3 500—4 000 kg la hectar.
Să lichidăm mentalitatea care mai
există la unii specialiști că în anu
mite zone nu se poate face griu. Covasna a obținut anul acesta peste 3 000
kg griu la ha, iar pe anumite suprafe
țe a obținut și 4 000, și 3 000 kg. Aceas
ta pentru că acum un an a încheiat insămințările la 5 octombrie, și griul a
intrat in iarnă Înfrățit, consolidat, tn
județele de deal, unde nu există nici
pericolul șistăvirii, putem realiza cu
ușurință 3 500—4 000 kg/ha. Planul
prevede mai puțin, dar trebuie să
înțelegem că nu ne putem mulțumi
cu recoltele obținute pină acum. Ele
slot mult sub posibilitățile agricultu
rii noastre, ale dotării tehnico-materiale pe care o avem. Trebuie impuse
ordinea, disciplina, mai mult chiar
decît în fabrică, pentru că in agricul
tură dacă nu ai insămlnțat la timp,
nu mai poți recupera ce al pierdut.
Aici disciplina și ordinea trebuie
să fie militare. Or, la noi este incă
dezordine, indisciplină, începînd de
sus pînă jos. Există incă mentalitatea
că agricultura se poate face cind
vrem. Trebuie să aplicăm cu hotărlre
prevederile legilor privind efectuarea
lucrărilor agricole.
La porumb nu există județ unde
să nu se poată obține recolte de
4 000—5 000 kg, inclusiv tn cete de
deal. Pentru aceasta se impune exe
cutarea la timp a lucrărilor șl reali
zarea unei densități corespunzătoare.
Fără a asigura la porumb 50 de mii
de plante la hectar nu se poate asigura recolta corespunzătoare. Fără
a asigura 80 de mii de plante 1a
culturile de sfeclă, 70—80 de mii la
cartofi și așa mal departe, nu putem
obține rezultatele pe oare le dorim.
Cu 20—30 de mii de plante Ia hectar
se pot realiza doar producțiile ob
ținute astăzi.
Am hotărîț ea pentru amil viitor,
importînd lerblctde, (ă dăm agricul

turii întreaga cantitate necesară. Vom
înlătura astfel și justificarea că lipsa
de erbicide face să se rărească plan
tele.
Adevărul este că de la început
nu se asigură densitatea cores
punzătoare. Putem și trebuie să
facem astfel ca din anul viitor să
schimbăm radical situația din agri
cultura noastră. Să obținem cel puțin
recolta prevăzută în plan. Cu supra
fața irigată pe care o deținem, cu
condițiile de climă de care dispunem
în multe județe — să considerăm re
coltele prevăzute drept minime.
Putem să obținem un excedent de
cereale. Aceasta este problema numă
rul unu în agricultură — să obținem
producții de sfeclă, de cartofi, de
legume corespunzător condițiilor de
care dispunem. Am luat măsuri să
mărim suprafețele cu fasole, cu le
gume, să asigurăm posibilitatea ob
ținerii unei producții care să satis
facă din plin necesitățile de consum
ale întregii țări. Agricultura noastră
poate și trebuie să dea anul viitor
mult mai mult decît a dat în acest
cincinal.
Se impune să folosim mai rațional
fondul funciar, finind seama că mai
sint incă suprafețe nelucrate. Să fo
losim mal bine irigațiile. Am cheltuit
mult pentru irigații, un hectar ne
costă peste 20 de mii de lei, dar pro
ducțiile pe care le obținem nu sînt
cele așteptate. Nu se realizează la
timp lucrările de irigații, de udare;
nu funcționează în mod corespunză
tor sistemele de irigații, nu se con
trolează și nu există disciplină și
ordine în această privință. Mecaniza
torii noștri nu execută lucrările la
calitatea corespunzătoare, a slăbit
controlul calității lucrărilor. Realiza
rea planului la cereale, plante teh
nice, legume, precum și în pomicul
tură și viticultură trebuie să fie o
preocupare permanentă a tuturor
organelor și organizațiilor de partid,
a organelor agricole, a cooperative
lor, a oamenilor muncii din agricul
tură, a consiliilor populare, a noastră,
a tuturor. Agricultura constituie o
problemă primordială și trebuie să-i
acordăm toată atenția, începînd cu
anul viitor !
Să ne ocupăm, de asemenea, mal
mult de zootehnie. Am discutat
aceste probleme în vară și nu vreau
să le mai repet acum. Dar este inad
misibil să realizăm o natalitate sub
70 la sută. Este inadmisibil să hrănim
100 de vaci și să luăm lapte de la 65.
Cum se mai poate vorbi în aceste
condiții de eficiență economică, de
producție ? Avem un sistem organi
zat de montă artificială. El trebuie
să funcționeze bine, să fie urmărit și
controlat așa cum am discutat In
primăvară și în vară. Să luăm
măsuri pentru a asigura tineretul
femei, pentru Înlocuirea animalelor
care nu mai sînt bune de reproduc
ție. Aceasta este valabil, desigur. In
primul rînd in sectorul taurinelor. Să
ajungem în 2—3 ani de zile ca cel
mult o dată la 5 ani să înlocuim 20
la sută din vaci. Asta presupune să
avem, in fiecare an, un minim de
800 000 de vițele și apoi junincl care,
In anul al doilea, să meargă la montă.
Acest lucru e valabil, intr-o anumită
măsură, și la ovine — unde nu se
acordă atenția corespunzătoare păs
trării tineretului ovin de reproduc
ție — și chiar in sectorul de porcine.
Am discutat măsurile care trebuie
luate in privința aceasta — și nu
doresc să le mai repet. Dar trebuie
să acționăm hotărit pentru aplicarea
lor.
Este necesar «ă asigurăm o bună
bază furajeră. Am mai discutat și
această problemă. Pe plan central
am luat măsura de a crea un lector
special pentru zootehnie și baza
furajeră, inclusiv pentru pășuni,
numind și un ministru secretar de
stat care să se ocupe de acest sector.
Va trebui ca și la județe să aplicăm
aceste măsuri. Trebuie să înțelegem
că baza furajeră constă in pășune, in
finețe, in furajele grosiere. Oriunde
se cresc bovine și ovine, aceasta este
baza furajeră.
Am stabilit ca Incă pentru anul
viitor să dezvoltăm mai puterntc și
să folosim mai larg experiența bună
din trecut in ce privește producția de
cartofi pentru îngrășat porcii și
bovinele, precum și producția de
sfeclă furajeră, gulii și altele. Vom
aloca In acest scop o suprafață de
100 000 de hectare și probabil va tre
bui să mergem in viitor chiar la
mai mult Trebuie să realizăm, de
asemenea, insămințarea și supraînsămintarea pășunilor, îmbunătățirea
structurii plantelor bogate In protei
ne. Cu cele 1 400 000 de hectare de
pășune și finețe, de care dispunem
astăzi, putem asigura ușor o produc
ție de 100—120 de milioane de tone de
masă verde și siloz, inclusiv furajele
grosiere. Dacă avem în vedere și su
prafața arabilă alocată pentru furaje
apare clar că avem din plin rezerve
pentru baza furajeră. Desigur — aco
lo unde este necesar — să folosim și
furajele concentrate — porumbul,
borhotul de sfeclă de zahăr, cartofii
și așa mai departe. Avem dect tot ee
este necesar — și trebuie să facem
totul pentru asigurarea unei baze
materiale corespunzătoare.
Să aplicăm eu fermitate măsura ca
toți cetățenii ce dețin teren agricol
să-l lucreze, să-l cultive, să crească
animale. Este inadmisibil să ajungem
in situația ca satele să aștepte apro
vizionarea cu produse agricole din
oraș. Să facem totul pentru ca agri
cultura noastră să devină o ramură
de bază — așa cum a stabilit Con
gresul al XII-lea — a economiei na
ționale. Să-i acordăm toată atentia,
astfel ca ea să aducă o contribuție
mult mai mare ta dezvoltarea gene
rală a tării noastre.
O atenție deosebită trebuie acor
dată realizării fondului de stat la
toate produsele agricole. Realizarea
producției agricole și predarea pro
duselor ta fondul de stat. în concor
danță cu contractele stabilite, cu pla
nul de achiziții, este o necesitate și
o obligație care trebuie realizată
neapărat. Fără aceasta nu se poate
asigura o bună aprovizionare, nu se
poate asigura baza de materii prime
pentru industria alimentară și pentru
alte sectoare.
Mai mult decît tn alte domenii, tn
agricultură consiliile populare, orga
nele locale — Inclusiv comitetele ju
dețene de partid — au un rol de
mare Însemnătate. Ele trebuie să ac
ționeze In spiritul atribuțiilor și
împuternicirilor stabilite prin lege.
Prin modificările Ia Legea consiliilor
populare șl Ia alte legi cresc șl mal
mult răspunderile consiliilor popu

lare. Dorim să se aplice mai consec
vent principiul autoconducerii și
autogestiunli, bazat pe producție, pe
asigurarea mijloacelor financiare ca
rezultat al activității proprii.

Stimați tovarăși,
Comitetul Politic Executiv a luat
In cursul anului o serie de măsuri
și a cerut guvernului să restrîngă ac
tivitatea de investiții, să reducă nu
mărul obiectivelor care ajunsese la
peste 11 000, să concentrăm forțele
pe principalele obiective productive.
S-a stabilit un șir de măsuri pen
tru ca, în viitor, să nu se mai încea
pă nici o investiție fără o justifica
re reală a necesității ei și fără exis
tența condițiilor de realizare. Chiar
dacă apare justificat să facem o
dezvoltare, ea nu se poate realiza
decît dacă dispunem de capacitățile
necesare — și tehnice și de execu
ție. Răspîndirea pe un front foarte
larg a investițiilor a făcut ca durata
unor lucrări să se prelungească de
citeva ori mai mult decît era nece
sar, a dus la consumuri mari de ma
teriale, la o eficiență foarte slabă.
Să aplicăm cu fermitate hotărîrile
stabilite. Aprobind planul, plenara
și-a însușit pe deplin orientările și
hotărîrile adoptate de Comitetul Po
litic Executiv în această problemă.
Nu vom mai începe în viitor nici
un fel de lucrări fără proiecte de
execuție. Avem astăzi situații cînd
investiția începe să producă fără a
avea incă aprobat proiectul de exe
cuție. Este ceva cu totul anormal 1
In viitor trebuie să păstrăm un ra
port strict între volumul obiective
lor de investiții aflate in lucru si
cele care incep, în așa fel încît vo
lumul total de investiții. în conti
nuare, să nu depășească capacitatea
pe un an de execuție. Aceasta este in
interesul bunei desfășurări a muncii
în investiții, a eficientei lor econo
mice, a dezvoltării, în fond, într-un
ritm mai rapid a tării. Cred că nu
este nevoie să insist asupra acestei
probleme. Ministerele, organele cen
trale să aplice cu fermitate această
orientare și să pună capăt stărilor
negative din acest domeniu. în do
meniul investițiilor să introducem o
ordine și o disciplină desăvîrșite.
Sînt necesare și aici măsuri hotă
rite de reducere a consumurilor ma
teriale, de realizare a programului
de tipizare a construcțiilor și mate
rialelor.
Trebuie să acordăm o atentie deo
sebită înfăptuirii, în întregime, a
planului la construcțiile de locuințe,
în această privință sint județe care
lucrează bine, dar sint și multe
județe care nu lucrează in mod co
respunzător, cșre nu realizează ap
de an volumul de locuințe, deși ce
rerile oamenilor din județele res
pective sînt foarte mari. Să concen
trăm mai mult forțele in această
direcție. Dispunem, în prezent, de
întreprinderi de prefabricate, de
unități de industrializare și consider
că trebuie să facem totul pentru ca
anul viitor locuințele stabilite prin
plan să fie realizate în întregime.
Iar dacă județele în care se înregis
trează cerințe mai mari vor realiza
planul. îl vom putea suplimenta
pentru a rezolva mai rapid această
problemă.
Este necesar ca, în continuare, să
acordăm mai multă atenție activită
ții de cercetare, introducerii tehno
logiilor noi, infăptuiril legii și mă
surilor stabilite pentru perfecționa
rea învățămîntului, ținind seama că
înfăptuirea programului pentru cin
cinalul viitor, trecerea la o nouă ca
litate presupun continua înnoire a
produselor, obiectiv Ia care cerce
tarea românească trebuie să aducă o
contribuție hotărîtoare. tn cercetare
dispunem acum de un potențial pu
ternic, care poate satisface in bune
condiții necesitățile economiei na
ționale și ale dezvoltării generale a
societății. Totodată, astăzi putem să
participăm mal activ la colaborarea
și cooperarea internațională. Cerce
tarea și tehnologia românească pot
acorda intr-o măsură mal mare asis
tență tehnică țărilor în curs de dez
voltare.
în mod deosebit, realizarea pro
gramului pe care l-am adoptat pre
supune intensificarea pregătirii for
ței de muncă, ridicarea calificării
profesionale, tehnice, realizarea pro
gramului de reciclare. Trebuie să
înțelegem că forța de muncă —
muncitorii, inginerii, tehnicienii —
au crescut lntr-un ritm foarte rapid,
că avem întreprinderi intrate de
clțiva ani în producție, unde media
vîrstei personalului muncitor este
de 22, 23 ani și chiar mai mică. Tre
buie să acordăm toată atenția ridi
cării gradului de pregătire a acestor
cadre. Să repartizăm cadrele tehnice
necesare pentru conducerea acestei
activități și, totodată, să ne ocupăm
serios de întărirea disciplinei și or
dinii — una din condițiile de bază
ale activității corespunzătoare in
toate domeniile de activitate.
Se Impune să trecem cu hotărire
lă aplicarea neabătută a noului me
canism economic în sensul său real,
așezînd întreaga activitate din dome
niile economice și sociale pe prin
cipiul autoconducerii muncitorești și
autogestiunii. Fiecare unitate, de
orice fel, trebuie să știe ce produce,
ce venituri are, ce conșumă și ce
trebuie să dea societății.
Sint necesare măsuri hotărite pen
tru creșterea eficienței economice și
reducerea continuă a consumurilor
materiale — care din păcate continuă
să fie incă destul de mari. Aceasta
este singura cale reală pentru creș
terea venituiui național, pentru spo
rirea bogăției naționale șl ridicarea
rentabilității generale a activității
economice, pentru asigurarea mijloa
celor necesare dezvoltării societății,
ridicării bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.
Planul prevede ca venitul națio
nal să crească cu 7 Ia sută ; din
aceasta, pentru fondul de dezvoltare
se alocă circa 31 la sută. Sint pre
văzute creșteri importante ale veni
turilor totale reale ale populației — eu
4,4 la sută. Pentru anul viitor se pre
vede o creștere a preturilor bunurilor
de consum de 2.4 la sută. In același
timp, se asigură o creștere a retribu
ției reale cu 3,4 la sută pentru perso
nalul muncitor, iar a veniturilor reale
ale țărănimii pe o persoană activă
cu 3,3 la sută. Urmează să construim
circa 185 mii de apartamente. M-am
referit la necesitatea de a face totul
pentru a Ie realiza. Sînt și alte lu
crări «odăl-culturala care trebuie

realizate. Toate acestea vor asigura
înfăptuirea neabătută a hotăririlor
Congresului al XII-lea în domeniul
ridicării bunăstării materiale și spi
rituale a poporului. ,
Este necesar să luăm totodată mă
suri hotărite pentru realizarea pro
ducției bunurilor de consum. Am sta
bilit in Comitetul Politic Executiv să
realizăm peste ceea ce este stabilit
în planul prezentat o producție su
plimentară de bunuri de consum,
pentru anul viitor, de circa 10 mi
liarde lei, repartizată, desigur, pe di
ferite domenii. Chiar pentru urmă
toarele două luni și jumătate din
acest an am stabilit să facem efor
turi pentru a realiza o producție su
plimentară de bunuri de consum de
2—3 miliarde lei. S-a discutat în
acest sens cu ministerele. Eu rog ca
'membrii Comitetului Central, comi
tetele județene de partid să acțio
neze cu toată hotărirea pentru reali
zarea acestor obiective.
Doresc să subliniez, încă o dată, că
buna aprovizionare, creșterea ni
velului de trai sînt necondiționat
legate de înfăptuirea planului de
dezvoltare economico-socială, de rea
lizarea producției materiale/in scr‘
mentele stabilite. De asemdnea '
resc să informez Comitetul) f
că am discutat luarea unor,
pentru diversificarea produci. bu
nurilor de consum. Am pornii de la
faptul că trebuie să asigurăm,— așa
cum prevede și Programul partidu
lui, planurile cincinale, și în actualul
cincinal — o producție la preturi mai
mici — pentru a asigura qa oamenii
muncii, populația cu venituri mai re
duse să poată găsi produsele de care
are nevoie în raport cu posibilitățile
lor. în acest scop, 50 la sută din bu
nurile de consum se vor păstra la
preturile actuale, urmărind strict ca
acestea să nu crească peste ceea ce
este stabilit. Ținînd seama însă de
creșterea unor prețuri la materii pri
me și, totodată, de faptul că în ca
drul retribuției diferențiate de la
1 la 5,5 unii au venituri mal mari,
iar alții mai realizează suplimentar
anumite venituri, am stabilit să rea
lizăm într-o proporție mal mare decit
pînă acum și produse în sortimente
superioare. Chiar dacă rentabilitatea
la produsele cu prețuri mal mici este
mai redusă, ținînd seama că dorim
să menținem preturile așa cum am
stabilit, prin prețurile mai mari Ia o
serie de produse superioare vom asigura pe total o rentabilitate co
respunzătoare ip fiecare ramură, be
neficiile stabilite și eficiența activi
tății economice. Considerăm că aceasta corespunde principiilor stabili
te în Programul partidului, princi
piilor eticii și echității socialiste.
Totodată, exprimă preocuparea de a
.asigura ca populația să găsească, în
raport cu veniturile, produse care să
le asigure consumul în mod cores
punzător.
Rog comitetele județene, consiliile
populare — nu mă mai refer la mi
nistere, pentru că am discutat mult
cu ele această problemă — să acorde
toată atenția realizării acestei orien
tări, să păstreze neapărat raportul
stabilit prin plan între produsele cu
preturi mai mici, produsele medii și
produsele cu prețuri mai mari.
Sînt necesare măsuri hotărite pen
tru buna organizare a activității de
comerț. Și in această privință con
siliile populare au o răspundere deo
sebită. Prin măsurile recente dorim
să întărim această răspundere, in
spiritul autoconducerii și autogestiu
nii. Am elaborat și un proiect de
lege prin care se stabilește ca. la o
serie de produse, cum sint carnea,
laptele, legumele, ouăle și altele, să
crească răspunderea județelor atit
în realizarea planului, in asigurarea
fondului central, cit și în asigurarea
consumului propriu. Pentru depăși
rea planului de producție vom da
județelor, peste ceea ee este stahjlit
prin normele de consum, o anumită
cotă de la intreprinderile de •
t
cooperatiste. Din achizițiile r
tare realizate de la popu
lăsa, de asemenea, județ>
sută din producția de ca
și chiar mai mult la legi/ ie ș. .
La intreprinderile și cWWnele care
realizează în anexe proprii produsa
peste prevederile planului luat în
calcul la consum, întreaga cantitate
va fi folosită suplimentar pentru oa
menii muncii din unitățile respecti
ve, in vederea îmbunătățirii hra
nei lor.
Acordăm deci consiliilor populara
răspunderi mai mari, atribuții spo
rite și lăsăm posibilitatea ca, pe
baza obținerii de producții suplimen
tare, în condițiile realizării efective
lor de animale, să se poată realiza
un consum suplimentar. Doresc Insă
să fiu bine înțeles că acest consum
suplimentar nu se poate asigura
decit pe bază de producții supli
mentare.
Nu putem Înțelege concepția unor
tovarăși de la județe, chiar a unor
prim-secretari, care nu realizează
planul la came, lapte, legume și
telefonează la București să li se dea
aceste produse. Or, se știe că in
Capitală nu producem carne, ouă
sau lapte. Nu dispunem decit de fer
mele și suprafețele din județe, pentră a realiza produse animaliere, le
gume și fructe. Trebuie deci bine
înțeles faptul că fiecare județ nu
poate consuma decît în raport de
producția realizată, trebuind, bineîn
țeles, să livreze și la fondul de stat,
pentru asigurarea consumului Bucu
reștilor și a centrelor muncitorești,
pentru aprovizionarea armatei și a
altor cerințe ale țării.
Nu există în țară județ care să
nu-și poată produce ceea ce ii este
necesar ! S-a infirmat teoria că in
unele județe nu putem produce, de
pildă, cartofi. Astăzi, și Constanța, și
Ialomița, și Brăila produc cartofi.
Toate județele pot să-și producă în
întregime cartofii, legumele, unele —
este adevărat — cu intirziere, dar rezolvind aprovizionarea în cadrul
schimbului intre ele, Toate județele
pot avea tot ce le este necesar. Se
pot obține recolte duble la cartofi,
la fasole, la mazăre, la o serie de alte
produse. In agriculturi, pînă in au
gust, orice calamitate se poate repa
ra prin reinsămînțare cu legume, cu
alte culturi. Trebuie să înțelegem că
dispunem de toate condițiile ca pro
gramul de aprovizionare să poată fi
depășit, asigurînd un belșug de pro
duse alimentare — de carne, lapte,
ouă și, mai' cu seamă, de legume.
Comitetele județene de partid,
consiliile populare au nemijlocit răs(Continuare in pag. a IlI-aJ
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punderea — și trebuie să-și îndepli
nească această răspundere — de a
asigura buna aprovizionare a popu
lației, de a satisface cerințele da
muncă și de viață ale oamenilor.
Aceasta este problema esențială a
muncii comuniștilor ; rezolvarea ei
asigură întărirea forței tuturor colec
tivelor, a fiecărui județ, duce la creș
terea autorității fiecărui organ de
partid și de stat, a consiliilor popu
lare, întărește unitatea tuturor oa
menilor muncii din fiecare localitate,
din fiecare unitate, din întreaga țară.
Să punem pe primul plan buna
aprovizionare, soluționarea proble
melor de muncă, de viață ale oame
nilor muncii din toate domeniile.
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Doresc să mă refer acum la pro
blemele de comerț exterior. Planul
pe care l-am aprobat prevede o ba
lanță comercială echilibrată. Volu
mul comerțului exterior este prevă
zut să crească cu 10 la sută, mai
puțin decît in cincinalul pe care-1 în
cheiem. De aceea eu consider acest
Volum minim, mai cu seamă în ce
Privește' exportul. Deși exportul e
prevăzut să crească cu 21 la sută,
trebuie să facem totul pentru a reali
za mai mult, ținind seama că este
necesar să asigurăm mijloacele co. respunzătoare pentru import, dar și
pentru a reduce datoria externă.
Ne-am propus ca anul viitor să ob
ținem o reducere serioasă a acestei
datorii, ca în cincinalul 1901—1985 să
d’minuăm substanțial datoria exter
nă, rămînînd cu datoriile legate mai
cu seamă de creditele' pe termen
lung. Este o necesitate să facem acest lucru ' Anual pentru 1 miliard
de dolari, la dobînzile actuale, dăm
din venitul național 120 milioane do
lari. Aceasta in anul curent penti'u
că dobînda este de 12 la sută, dar a
fost și de 14 la sută, și de 20 la sută,
în medie dobînzile sint de 10—12 la
sută. Desigur, a trebuit să luăm anu
mite credite pentru a asigura dezvol
tarea unor capacități moderne de pro
ducție. Dar dacă lucram bine trebuia
ca prin realizarea producției să fi achitat aceste credite. Este necesar să
acționăm acum cu toată forța pentru
ca, intr-o perioadă cit mai scurtă, să
punem capăt acestei situații, pentru
că, în fond, prin dobînzi, dăm o parte •
din venitul național băncilor, marii
finanțe din străinătate.
Desigur, bogății — cum se spune
astăzi — țările dezvoltate și-au rea
lizat dezvoltarea prin asuprirea altor
popoare. Noi ne realizăm dezvoltarea
prin munca noastră. prin eforturi
proprii. Sint momente cind trebuiesă apelăm la credite, dar sîritem
hotărîți să le limităm la maximum.
De aceea, trebuie să înțelegem că
este necesar să facem eforturi pentru
a realiza exportul stabilit, socotindu-1 ca minim.
Planul prevede un volum de im
porturi mai redus, deși continuăm
să importăm mult. Este necesar să
acționăm în continuare cu toată hotărîrea pentru reducerea importului,
pentru realizarea cooperării in pro
ducție și a compensației la importu
rile pe care le realizăm. Nu trebuie
să mai facem importuri. mai cu
seamă în domeniul construcțiilor de
mașini, decît prin acorduri de com
pensație din același domeniu.
Importăm mult, și importăm mult
pe valută libera. Iată, de exemplu,
situația la citeva produse. La țiței,
anul acesta, importăm 15 milioane de
tone, iar pentru anul viitor am sta
bilit efrca 12,5 milioane de tone. Cu
adaăstă cantitate vom asigura necesitjățile noastre, și numai dacă vom
©a prelucra suplimentar, în con1 avantajoase, vom importa
ru reexport. Din țările socialiste
>rtăm 2 273 090 tone — 1 496 090
Uniunea Sovietică, 777 990 din
a. Restul îl importăm din alte
t.a cocs importăm 2 800 000 tone,
re 920 009 de tone din țările
e — o parte și din aceste țări
pe v. '■£ libere — iar restul numai
pe di .ze ^lbere din alte țâri. Din
necesarulJhostru de circa 100 090 tone
de tyumBac, 48 000 tone le importăm
din țările socialiste, din care din
Uniunea Sovietică 47 500, iar restul,
mai mult de 50 la sută, din țările
nesocialiste. La minereu de fier, diti
16 milioane, 7 230 900 tone importăm
din Uniunea Sovietică, iar din restul
țărilor 8 700 000 tone. La fosforită,
din 932 090 tone, 197 000 tone cumpă
răm din Uniunea Sovietică, iar restul
din alte țări, pe devize libere. La
cupru, din 46 090 tone — 15 000 provin
din țări socialiste, iar restul in
valută liberă. Practic, aceasta este
situația și la alte materii prime.
Deci, trebuie să înțelegem bine că
pentru a asigura materiile prime de
care avem nevoie pentru desfășura
rea normală a activității economice,
trebuie să exportăm, intrucît nimeni
nu ne oferă pe gratis nimic. Iar dacă
luăm credite, plătim dobînzile pe
care le-am menționat.
Este necesar ca în activitatea de
comerț exterior să acordăm mai mul
tă atenție dezvoltării colaborării cu
țările din C.A.E.R. Trebuie să depu
nem eforturi pentru încheierea lu
crărilor de coordonare a planurilor și
a acordurilor de lungă durată, pen
tru trecerea la contracte, cel puțin
pentru anul 1981, dar și a contrac
telor de lungă durată. Trebuie să
facem în așa fel incit în spiritul
Statutului și Programului C.A.E.R.
să putem, in colaborare cu țările so
cialiste care fac parte din acest or
ganism, să ne satisfacem într-o mă
sură mai mare necesitățile de ma
terii prime, necesitățile de materia
le, de utilaje, pentru a nu mai recur
ge la importuri pe devize libere in
tr-o proporție așa de mare.
Este necesar să spunem deschis că,
în această privință, in activitatea
C.A.E.R.-ului sint minusuri și tre
buie să acționăm pentru a contribui
ca acest organism să-și îndeplineas
că rolul pentru care a fost creat.
Este necesar, de asemenea, să în
tărim relațiile și să realizăm acor
duri de lungă durată cu celelalte
țări socialiste, să trecem la contrac
te concrete și să ©xtindem coopera
rea cu țările în curs de dezvoltare,
finalizmd acordurile și înțelegerile
pe care le-am stabilit. Aceasta ne
creează o bază trainică pentru activi

tatea viitoare. De asemenea, trebuie
să încheiem contracte de lungă du
rată și acorduri cu țările capitaliste
dezvoltate, cu toate statele lumii,
fără deosebire de orinduire socială,
în general se pune problema să tre
cem cu hotărîre la realizarea de acorduri și contracte de lungă durată,
care să dea o bază mai trainică, mai
sigură, organizării producției, irifluențînd, fără îndoială, și asupra nive
lului tehnic, a calității și eficientei
economice. Este necesar ca Ministe
rul Comerțului Exterior, ministerele
economice. întreprinderile de comerț
exterior. Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Finanțelor. Minis
terul Aprovizionării și celelalte or
gane centrale de sinteză să acorde
mai multă atentie acestor probleme
de importanță deosebită pentru ac
tivitatea noastră economică.
în general, sint necesare măsuri de
îmbunătățire a activității de comerț
exterior, de întărire a răspunderii,
a spiritului de inițiativă, pentru a
putea desfășura cu rezultate superi
oare această activitate care consti
tuie o parte importantă a dezvoltării
noastre economice. Ne-am gîndit să
aducem unele îmbunătățiri in orga
nizarea întreprinderilor de comerț
exterior — care vor trece pe autoconducere și autogestiune — să in
troducem pentru unitățile producă
toare un instrument suplimentar de
cointeresare materială în activitatea
de comerț exterior. Prevedem, de
exemplu, ca întreprinderile producă
toare care realizează producție peste
plan și o exportă să rețină în valută
89 la sută din încasările suplimen
tare și să o poată folosi — desigur,
în condițiile legii și cu aprobări —
pentru importuri suplimentare de
producție si tehnologii, avînd dreptul
să mențină această sumă la dispozi
ția întreprinderii respective timp de
un an, după expirarea anului în care
s-a realizat această valută. în mod
corespunzător, din acest fond se va
aloca o parte pentru fondul de par
ticipare. pentru oamenii muncii care
au contribuit la realizarea producției
sporite pentru export.
Doresc să subliniez încă o dată că
toate organele noastre de partid, de
stat. întreprinderile, comitetele jude
țene de partid trebuie să facă totul
pentru a realiza și în acest an în în
tregime producția de export, iar anul
viitor pentru a identifica noi domenii
în această privință.
în general, consider că planul de
stat pe anul viitor răspunde pe an
samblu cerințelor și obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII-lea și asi
gură dezvoltarea in continuare în
ritm corespunzător a economiei na
ționale, a patriei noastre. De -aceea
trebuie să facem totul pentru a asi
gura buna pregătire și realizarea in
întregime a planului, croind astfel
o bază puternică pentru realizarea
întregului cincinal, pentru ridicarea
țării pe o nouă treaptă de dezvoltare,
pentru creșterea bunăstării și ferici
rii întregului nostru popor. (Aplauze
puternice).

Stimați tovarăși,
Odată cu aceasta trebuie să acțio
năm in continuare pentru perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei. Este necesar să crească și
mai mult rolul conducerilor ministe
relor și al conducerilor centralelor
și întreprinderilor. Să facem in așa
fel incit consiliile de conducere, adu
nările generale să-și îndeplinească
rolul de organe colective de hotărîre
și de acțiune, in elaborarea și înde
plinirea planului, a programelor de
dezvoltare. Au avut loc adunări ge
nerale speciale pentru dezbaterea
planului. Vom face aceasta în viitor,
în fiecare an, in septembrie — oc
tombrie, pentru a da posibilitatea
adunărilor generale ale oamenilor
muncii, consiliilor, să-și asume
răspunderea deplină a planurilor, să
știe ce au de făcut, să ia măsuri
pentru a asigura realizarea lor.
Aceasta este o parte inseparabilă,
atît a autoconducerii și autogestiunii, a noului mecanism economic,
cit și a democrației muncitorești, a
participării maselor la decizie, la
conducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate.
Totodată, este necesar să acționăm
pentru întărirea spiritului de răs
pundere, a ordinii și «jisciplinei in
toate domeniile. Să acționăm cu mai
multă hotărîre pentru lichidarea ma
nifestărilor de birocratism și indo
lență ce se mai manifestă într-un
șir de locuri, să întărim răspunderea
și participarea directă a cadrelor de
conducere din economie, de partid,
la activitatea concretă, jos, in intreprinderi, în unități, acolo unde se
hotărăște înfăptuirea politicii parti
dului, dezvoltarea social-economică a
țării.
Se impun, de asemenea, măsuri
pentru
perfecționarea
activității
Consiliului de Miniștri care, în con
formitate cu legile țării, trebuie să
asigure conducerea unitară a întregii
activități economice, soluționarea
operativă a tuturor problemelor. Și
aici sînt încă multe lucruri de îm
bunătățit — și dorim ca. odată cu
noul an, să se realizeze și în activi
tatea Consiliului de Miniștri, ea in
toate domeniile, o nouă calitate.
Am realizat un sistem larg al de
mocrației socialiste, un cadru orga
nizatoric care permite participarea
maselor, a tuturor categoriilor so
ciale la dezbaterea problemelor in
terne și externe. Dezbatem larg hotăririle și principalele legi cu toate
categoriile, cu întregul nostru popor.
Chiar ultimele legi publicate au de
monstrat preocuparea, interesul și
răspunderea cu care masele, oamenii
muncii au discutat și au privit aceste
documente. Este necesar să înțele
gem bine că democrația socialistă,
participarea maselor la conducerea
tuturor sectoarelor este una din ce
rințele esențiale ale societății socia
liste. Nu putem construi socialismul
decit cu oamenii și nu-1 construim
decît pentru oameni. Deci, socialis
mul trebuie să răspundă năzuințelor
și dorințelor maselor populare, să
fie realizat împreună cu masele
populare. Rolul partidului nostru, al
organelor și organizațiilor de partid
constă tocmai în a asigura unirea
eforturilor maselor populare, a dez
bate cu ei și acționa în strînsă uni
tate, ca un tot, pentru făurirea socia
lismului și comunismului în Româ
nia. (Aplauze puternice).
Este necesar să ne preocupăm per
manent de întărirea rolului partidu

lui, de perfecționarea activității or
ganelor și organizațiilor de partid, a
fiecărui membru .al partidului, a tu
turor comuniștilor. Trebuie să por
nim de la aceea că organele de
partid, comuniștii, nu au și nu tre
buie să aibă drepturi sau privilegii
aparte. Drepturile sint egale pentru
toți cetățenii, fie că sînt comuniști,
fie că nu sînt comuniști, fie că sînt
membri ai partidului comunist, fie
că sînt în Organizația Democrației și
Unității Socialiste, fie că sînt bătrîni,
fie că sînt tineri ! Comuniștii au însă
îndatoriri mai mari pentru că, fiind
revoluționari, și-au asumat în mod
conștient răspunderea de a lupta și
milita pentru o orinduire nouă, mai
dreaptă, mai bună, pentru lichidarea
exploatării omului de către om, îm
potriva inegalităților sociale și națio
nale, pentru deplină egalitate în
drepturi, pentru o societate de drep
tate și egalitate socială, in care
principiile eticii și echității socialiste
să fie aplicate în mod corespunză
tor. In acest spirit, de altfel, am ela
borat și legea pe care o cunoașteți cu
privire la declararea bunurilor, care
pornește de la necesitatea de a păs
tra neatinsă calitatea de activist de
partid și de stat, de a preveni ten
tația diferitelor abuzuri și de a în
lătura orice discuții și ponegriri ne
drepte ale activiștilor de partid.
Dorim ca activul nostru de partid
și de stat, care are răspunderi mari
și depune o activitate importantă
pentru dezvoltarea societății noastre,
să poată privi deschis în fața oricui,
pentru că activistul lucrează ca re
voluționar, își îndeplinește misiunea
ca revoluționar și trebuie să fie un
model de conduită în viața sa, în
relațiile sociale, să respecte cu sfin
țenie normele de etică și echitate
socialistă. (Aplauze puternice).
Trebuie să înțelegem că nu există
două feluri de a te comporta : unul
ca activist, și altul ca persoană par
ticulară. Activistul, comunistul în
general, oriunde se află, rămîne ac
tivist și comunist. Nimeni nu înce
tează de a fi activist cînd pleacă din
sediul Comitetului Central, al comi
tetului județean, sau unde muncește.
El rămîne tot timpul activist. Oame
nii judecă partidul prin comportarea
•și prin felul de a fi al activului,
al comuniștilor. Iată de ce activul,
comuniștii trebuie să fie un exemplu.
Ei trebuie să înțeleagă faptul că în
orice împrejurări sînt revoluționari,
sînt comuniști și au datoria să ac
ționeze ca atare. Aceasta este răs
punderea mai mare pe care si-au asumat-o în mod conștient, benevol,
și pe care trebuie să și-o îndepli
nească cu sfințenie ! (Aplauze puter
nice).
Partidului nostru. îi revin în con
tinuare răspunderi mari, pentru u
lungă perioadă. El va trebui să-și în
deplinească rolul de forță politică
conducătoare. De aceea trebuie să
facem totul pentru întărirea unității
si disciplinei de fier a partidului. Să
înțelegem că democrația de partid și
democrația socialistă presupun dis
cuții, dezbateri, dar. odată luată hotărîrea. aceasta este obligatorie pen
tru toți și nimeni nu se poate sus
trage de la realizarea ei. Oricine se
sustrage, oricine n-o execută se
pune, de fapt, in afara organizației,
a organului din care face parte. Aceasta este valabil șl pe linie de
partid, și de organizații obștești și
de stat. Disciplina de partid este esențială pentru îndeplinirea rolului
partidului de forță politică conducă
toare, pentru unitatea sa în condu
cerea poporului pe calea socialismu
lui și comunismului. (Aplauze puter
nice).
Este necesar să acordăm mai mul
tă atentie activității organizațiilor
de masă. Trebuie să facem ca mem
brii de partid care lucrează în sindi
cate să acționeze, în spiritul de care
am vorbit, pentru ca acestea să-și
îndeplinească rolul important pe
care-1 au în societatea noastră so
cialistă : să asigure unirea clasei
muncitoare, a oamenilor muncii, să
se preocupe de problemele lor de
muncă și de viată, de problemele
sociale. Sindicatele trebuie să acțio
neze ferm pentru îndeplinirea mi
siunii și a rolului important ce li s-a
încredințat, să-și realizeze dreptul
pe car© îl au de a participa în con
ducerile întreprinderilor, centralelor
și ministerelor, însuși în guvern,
pentru a face cunoscut, ferm si nea
bătut, felul de a gîndi al clasei
muncitoare, al oamenilor muncii.
Trebuie să avem permanent grijă ca
muncitorii, oamenii muncii din pro
ducție, prezenți în diferite organe
de conducere — pînă în Consiliul de
Miniștri — să poată participa activ,
să fie ascultați șl să-și spună cuvîntul asupra tuturor problemelor pri
vind dezvoltarea patriei noastre. Aceasta este o latură foarte importan
tă a democrației noastre socialiste.
La fel. Uniunea Tineretului Comu
nist, organizațiile de femei, celelalte
organizații de masă și obștești, de
creație și altele, trebuie să-și inten
sifice activitatea în rîndul maselor
populare pentru a asigura ridicarea
nivelului general al muncii, al orga
nizării acesteia, pentru creșterea ni
velului politic și ideologic al mase
lor.
Trebuie să perfecționăm activita
tea Organizației democrației și uni
tății socialiste, să întărim unitatea
în cadrul Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a tuturor catego
riilor sociale, a tuturor oamenilor
muncii — fără deosebire de naționa
litate — a întregului nostru popor.

ciale, a superstițiilor, a manifestări
lor șoviniste, naționaliste de orice
fel, militînd neabătut pentru înar
marea partidului, a tuturor oameni
lor muncii cu concepția înaintată
despre lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric. Să acționăm
neabătut, permanent pentru for
marea omului nou — constructor al
socialismului, cu o înaltă conștiință
revoluționară socialistă 1
Trebuie să punem cu mai multă
putere în evidență superioritatea
orînduirii noastre socialiste, justețea
politicii partidului nostru, în toate
domeniile de activitate. Este necesar
să evidențiem cu putere rezolvarea
justă, marxist-leninistă a problemei
naționale in România, care a asigu
rat deplină egalitate . în drepturi
pentru toți oamenii muncii — fără
deosebire de naționalitate — creind
pentru prima dată condiții ca omul
muncii, indiferent de naționalitate,
să se simtă stăpîn pe destinele sale,
să poată participa la făurirea con
știentă a propriului său viitor. Este
o mare cucerire a politicii partidului
nostru și trebuie să facem, în con
tinuare, totul pentru a întări unita
tea poporului în cadrul Frontului
Democrație)- și Unității Socialiste.
(Aplauze puternice).
Este necesar ca presa, radioteleviziunea, literatura, arta să aibă un
rol mai important în activitatea politico-educativă, inclusiv in activita
tea economică, în informarea și cu
noașterea de către masele populare
a tuturor problemelor, desfășurînd
o activitate care să pornească de la
realitățile țării noastre, de la cerin
țele poporului și care să se bazeze
întotdeauna pe concepția revoluțio
nară despre lume și viață.
Dispunem și în această privință
de forțe și mijloace uriașe. Trebuie
să fim însă mai exigenți, mai fermi.
Vom discuta problemele activității
ideologice și politice într-o plenară
specială, de aceea nu insist acum
asupra lor. Atrag numai atenția că,
legat de tot ceea ce avem de făcut,
munca politico-ideologică, presa, toa
te mijloacele noastre educative tre
buie să fie folosite în mod corespun
zător, să-și îndeplinească, sub con
ducerea partidului nostru comunist,
rolul pe care îl au în societatea
noastră, promovînd ferm și neabătut
politica comunistă a partidului nos
tru. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Doresc să mă refer, pe scurt, la
unele probleme internaționale. Des
pre poziția partidului și statului
nostru în problemele Internaționale
nu doresc să insist mult, ea Se ba
zează, în întregime, pe hotărîrile
CongVeA’.lai -ttl XMav • Acționăm
neabătut pefitru 6 politică de des
tindere, de pace, de independență
națională. Milităm cu toate forțele
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate
țările socialiste, pentru depășirea di
vergențelor dintre ele, pentru întă
rirea unității și solidarității lor. Ne
pronunțăm ferm și acționăm pentru
întărirea relațiilor cu țările în curs
de dezvoltare — ca o parte a luptei
împotriva politicii imperialiste și
colonialiste — dezvoltăm, totodată,
relațiile cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. Pu
nem ferm la baza întregii noastre
activități internaționale principiile
egalității în drepturi, neamestecului
în treburile interne, respectului inde
pendenței și suveranității naționale,
renunțării la forță si la amenințarea
cu forțlv. Aceste principii și-au do
vedit pe deplin justețea, sînt sin
gurele care pot asigura relații demo
cratice, de deplină egalitate intre
state, pot asigura pacea și indepen
dența națională a tuturor națiunilor.
In legătură cu evenimentele, gre
vele și frămîntările care au avut loc
în Polonia, am primit multe întrebări
și consider că este necesar să răs
pundem și să arătăm partidului și
poporului cum privim aceste proble
me. După cum apreciază Comitetul
Central al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, s-a ajuns la frămîntă
rile cunoscute, la greve, la acțiuni
care au adus mari daune economiei

și dezvoltării Poloniei în urma unor
greșeli, a adoptării unor măsuri eco?
nomice care nu țineau seama de
realitățile din această țară. Trebuie
să spunem că in anii construcției so
cialiste Polonia a obținut rezultate
importante în dezvoltarea sa econo
mică și socială, iar apariția la un
moment dat a unor greutăți nu poa
te justifica, de fapt, acțiunile, gre
vele și frămîntările care au avut loc.
Este cu totul evident că trebuie să
avem în vedere și existenta a două
sectoare în economia poloneză : unul
socialist și altul, al agriculturii parti
culare — al micii producții de măr
furi. care, cîteodată, nu este chiar
așa de mică, dînd naștere, de fapt, și
unor forme capitaliste. După cum a
apreciat recenta plenară a Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, în societate au
avut loc serioase încălcări ale nor
melor eticii și echității socialiste.
S-au manifestat tendințe de îmbogă
țire și căpătuială, de nesocotire a in
tereselor maselor largi populare, ale
clasei muncitoare.
Este evident că în asemenea îm
prejurări s-au dezvoltat contradicții
care — așa cum am menționat nu o
dată — există și se manifestă și în
socialism — au apărut fenomene ale
luptei de clasă, s-au activizat dife
rite elemente și forțe antisocialiste.
Nu dorim în nici un fel să ne
amestecăm în problemele interne din
Polonța, dar trebuie șă spun, pen
tru informarea partidului nostru, că
dacă problemele dezvoltării țării s-ar
fi soluționat împreună cu clasa mun
citoare, cu masele largi populare,
dacă față de aceste stări de lucruri
s-ar fi intervenit la timp și în mod
corespunzător și dacă s-ar fi luat
atitudine fermă față de elementele
și forțele antisocialiste, nu s-ar fi
putut’ ajunge la evenimentele cunos
cute.
După cum apreciază Comitetul
Central al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, partidul s-a izolat de
mase, nu și-a îndeplinit în mod co
respunzător rolul de forță politică
conducătoare.
Toate acestea demonstrează cu
putere că orice încălcare a normelor,
a principiilor socialiste, neînțelegerea
contradicțiilor și nesoluționarea lor la
timp pot duce la evenimente cu con
secințe foarte serioase. Este evident
că atîta timp cit există clase, sectoa
re economice așezate pe baze dife
rite, fenomenele luptei de clasă se
vor menține și vor izbucni perma
nent, intr-o formă sau alta.
Este cunoscut că întotdeauna reacțiunea, imperialismul au acționat
împotriva unității clasei muncitoare.'
Lozinca așa-ziselor sindicate inde
pendente- nu, este-nouă. Nui-am Avut,
de luptat cu aceasta încă in timpul
burgheziei. De cine independente ?’
De concepția revoluționară ? De
lupta împotriva asupririi și pentru
dreptate socială ? Această lozincă a
servit întotdeauna pentru spargerea
unității clasei muncitoare, a servit
intereselor burgheziei și imperialis
mului. Unitatea clasei muncitoare, a
mișcării sindicale a constituit și
constituie cerința primordială a
luptei revoluționare, a victoriei revo
luției socialiste, a construcției socia
lismului, a întăririi independenței și
suveranității oricărei țări socialiste.
Este necesar să se dea deci o
ripostă hotărită oricăror activități
antisocialiste, sub orice formă s-ar
manifesta, să se asigure lărgirea de
mocrației socialiste, participarea ac
tivă a maselor, în primul rînd a
clasei muncitoare, la conducerea so
cietății,
îndeplinirea neabătută de
către sindicate, de către alte orga
nisme, a rolului pe care îl au în
apărarea intereselor clasei muncitoa
re, in construcția socialismului și
comunismului.
Sîntem convinși că partidul, clasa
muncitoare, poporul polonez vor
acționa ferm împotriva diferitelor
manifestări și tendințe antisocialiste,
că, totodată — așa cum s-a hotărit
în cadrul plenarei Comitetului Cen
tral — se vor lua toate măsurile în
direcția depășirii greutăților, a solu
ționării corespunzătoare a probleme

lor, pentru asigurarea dezvoltării
continue a Poloniei socialiste, a în
tăririi independenței și suveranității
sale. Avem convingerea că Partidul
Muncitoresc Unit Polonez, clasa
muncitoare și poporul polonez vor
acționa într-o strinsă unitate și vor
ști să soluționeze în mod corespunză
tor problemele. Le urăm deplin
succes în această direcție, in con
strucția socialismului, în afirmarea
forței și puterii socialismului in
Polonia I (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Acordăm o mare atenție proble
melor securității și cooperării in Eu
ropa. Participăm la lucrările pregă
titoare care au loc la Madrid și do
rim ca reuniunea din noiembrie să
dea un nou impuls înfăptuirii docu
mentelor semnate la Helsinki, să
ducă la convocarea unei conferințe
pentru dezarmare în Europa, să sta
bilească tinerea unei noi reuniuni
pentru securitate. Noi am oferit
Bucureștiul ca gazdă pentru această
reuniune.
Ne preocupăm neabătut pentru ase
opri amplasarea de noi rachete nu
cleare in Europa, pentru a pune ca
păt acumulării de noi forțe de dis
trugere care măresc insecuritatea și
pericolul de război pentru toate po
poarele continentului nostru.
Acționăm neabătut pentru întărirea
colaborării și cooperării în Balcani,
pentru transformarea acestei zone
intr-o regiune a colaborării pașnice,
a păcii și înțelegerii fără armament
nuclear.
Este cunoscut că în viața interna
țională s-au ivit complicații., s-a ajuns la o agravare foarte mare. în
totdeauna ne-am pronunțat și ne
pronunțăm neabătut pentru solutio
narea tuturor problemelor pe calea
tratativelor pașnice, pornind de la
faptul că numai astfel se pot asi
gura securitatea, destinderea, inde
pendenta și pacea tuturor popoare
lor.
Pornind de aici, am privit si pri
vim cu multă îngrijorare conflictul
militar dintre Irak și Iran. El repre
zintă un pericol puternic pentru agravarea situației din zonă, pentru
angajarea și a altor state și pătrun
derea unor forte imperialiste în re
giune. De aceea, considerăm că ește
necesar să se facă totul pentru înce
tarea ostilităților militare, a conflic
tului, pentru solutionarea probleme
lor dintre Irak și Iran numai pe ca
lea tratativelor. Viata, evenimentele
au demonstrat că acțiunile militare
nu ajută la soluționarea nici unei
probleme. Dimpotrivă, nu fac decit
să Je complice și mai mult, lată de
ce România, care întreține relații
buh^mtft ciilrtlkilT cit și' cu Trarn'il;
se pronunță ferm pentru încetarea
ostilităților militare, pentru începe
rea negocierilor și solutionarea pe
calea tratativelor politice a tuturor
problemelor, pentru restabilirea colabofărtt și prieteniei dintre poporul
irakian și popbrul iranian. Aceasta
corespunde intereselor celor două
popoare, ale păcii în zonă, ale des
tinderii și păcii internaționale.
în același mod privim și alte con
flicte din diferite zone, inclusiv so
luționarea problemelor din Orientul
Mijlociu, care reprezintă, după cum
știți, un pericol potențial destul de
puternic pentru noi conflicte, cu in
fluente puternice asupra vieții inter
naționale.
Este necesar să acționăm cu mai
multă hotărîre în direcția dezarmă
rii, și în primul rînd a dezarmării
nucleare, să facem totul pentru în
tărirea solidarității țărilor in curs
de dezvoltare, in vederea realizării
noii ordini economice internaționale.
Multiplele probleme complexe ale
vieții internaționale impun partici
parea tuturor statelor la solutionarea
lor și, în primul rind, a țărilor mici
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate.
Se-impune să facem totul pentru
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme inter
naționale în soluționarea democrati
că. cu participarea tuturor statelor, a
problemelor complexe internaționale.

Stimați tovarăși,
Avem sarcini mari — și îndeplini
rea lor presupune și o activitate politico-educativă intensă. Nu trebuie
să uităm nici un moment că e mal
ușor să realizezi fabrici, e mal ușor
să asiguri dezvoltarea economică,
decît să asiguri lichidarea deplină
din conștiința oamenilor a diferite
lor concepții înapoiate. Aceasta cere
o activitate mai intensă decit aceea
de a organiza activitatea de produc
ție. Orice neglijare a activității po
litico-educative se răsfringe, de alt
fel, în producție. Cu cit vom ridica
nivelul de conștiință, cu cit oamenii
vor înțelege și vor acționa mai con
știent, cu atît iși vor îndeplini, in
toate domeniile și în toate împreju
rările, rolul și sarcinile pe care le au.
Trebuie să acționăm mai ferm îm
potriva oricăror manifestări antiso

în (Imput lucrărilor sesiunii Morii Adunări Naționale

Mai mult ca oricind trebuie să în
tărim solidaritatea și colaborarea cu
partidele comuniste și muncitorești,
cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de .eliberare și
alte partide democratice și progre
siste — aceasta constituind o cerință
a intensificării luptei și unității tu
turor forțelor antiimperialiste și pro
gresiste.
Trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea pentru participarea activă a
maselor, a popoarelor — care repre
zintă forța hotărîtoare — la solu
ționarea problemelor complexe, la
asigurarea destinderii, independenței
naționale și a păcii.
In acest spirit, partidul și guvernul.
România socialistă vor acționa in
continuare cu toate forțele. Sînt
convins că, în unanimitate, Comitetul
Central, partidul, întregul nostru
popor sprijină și vor sprijini neabătut
această politică, pentru că ea cores
punde atît intereselor construcției
socialiste
și independenței patriei
noastre, cit și intereselor tuturor
popoarelor, cauzei păcii și socialis
mului in întreaga lume. (Aplauze
puternice).

Stimați tovarăși,
în încheiere, doresc să reamintesc
că mai avem două luni și jumătate
din acest an, din acest cincinal. Tre
buie să acționăm cu fermitate pentru
a încheia cincinalul cu rezultate cit
mai bune. Să facem totul pentru ca
în acest ultim trimestru din an și
din cincinal să realizăm producțiile
stabilite în toate domeniile, să rea
lizăm investițiile. Am hotărit in Co
mitetul Politic Executiv ca toate
întreprinderile
cate-și
realizează
sarcinile pe ultimul trimestru să
fie considerate — chiar dacă mai
au minusuri pe primele trei tri
mestre — că au realizat planul
și deci să primească toate drep
turile de participare la beneficii.
Dacă întreprinderile care sînt în con
strucție — mă refer la investiții —
vor intra în producție pînă la sfirșitul
anului, chiar dacă' n-au intrat la
timpul stabilit, vor fi considerate
realizate ca atare. Astfel, minusurile
nu vor fi luate în calcul la realiză
rile din județ și nici la drepturile de
participare la beneficii. De aseme
nea, așa cum am mai spus cind m-am
referit la comerțul exterior, realiza
rea prevederilor pe ultimele luni la
export va asigura toate drepturile
de participare la beneficii, la fel ca
și cum planul s-ar fi realizat in
întregime.
Iată de ce trebuie să facem totul
pentru a- încheia acest trimestru și
cincinalul cu rezulțațe cît mai bune,
în toa te domenii le. Să punem o bșță
țh.iin,ica .iHirjtrți. unuluijL~»£Utru..Mul
cincîftăr 1 '
E.-te. Mecesar ,sa acționăm neabătut
pentru încheierea rapidă a însămînțărilor și pentru stringerea în bune
condiții a recoltei și depozitarea ei
in mod corespunzător.
Să acordăm cea mai mare atenție
pregătirii temeinice a pianului pe
1981. incheieiii rapide a contractelor
interne, intensificării activității de
contractare pe plan international.
Dispunem de tot ce este necesar
pentru a încheia cincinalul cu rezul
tate bune, pentru a crea astfel o bază
trainică pentru noul cincinal. Avem
un partid puternic și unit ; avem o
clasă muncitoare minunată, o țărăni
me minunată, o intelectualitate mi
nunată ; avem un popor eroic ce
urmează neabătut politica partidului
comunist, ce corespunde pe deplin
intereselor sale vitale. Să facem in
așa fel ca această minunată forță
care este partidul nostru, poporul,
clasa noastră muncitoare, să-și de
monstreze capacitatea de a conduce
mai bine decit oricare clasă în trecut,
de a asigura victoria socialismului
și comunismului, Întărirea continuă
a patriei, a independenței și suvera
nității sale, ridicarea continuă a
bunăstării întregii națiuni. (Aplauze
puternice, îndelungate).
Urez întregului nostru partid, în
tregului popor succese tot mai mari
în întreaga activitate, multă sănătate
și multă fericire tuturor 1 (Aplauze
puternice, îndelungate).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea Planului național unic Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice
de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1981 și Sociale a României la proiectul de lege pentru adoptarea
Din împuternicirea guvernului pre
zint Marii Adunări Naționale proiec
tul de Lege pentru adoptarea Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste
România pe anul 1981, care marchea
ză trecerea la înfăptuirea unui nou
cincinal, ce ocupă un loc deosebit de
important in amplul proces revo
luționar de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în
țara noastră.
Proiectul de plan a fost elaborat
!n concordantă deplină cu orientările
și sarcinile cuprinse în documentele
de excepțională însemnătate adop
tate de Congresul al XII-Iea. Lucră
rile de fundamentare s-au efectuat
printr-o strinsă conlucrare intre în
treprinderi, centrale, județe, minis
tere și organele centrale, urmărindu-se crearea condițiilor pentru
transpunerea in viață a indicațiilor
conducerii de partid și de stat cu
privire la mobilizarea tuturor resur
selor naționale, a Întregului poten
țial de muncă si creație al poporului
nostru, in scopul ridicării pe o treap
tă calitativ superioară a activității
în toate sectoarele economiei.
Trebuie subliniat în mod deosebit
că elaborarea planului pe anul urmă
tor s-a desfășurat sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pre
ședintele României, care a examinat
in mai’ multe rinduri propunerile de
plan, orientînd activitatea de fun
damentare a acestora în direcțiile
care asigură dezvoltarea dinamică și
echilibrată a economiei naționale, în
condițiile creșterii gradului de valo
rificare a materiilor prime, reducerii
consumurilor energetice, intensifică
rii recuperării și refolosirii materia
lelor, concentrării investițiilor pen
tru grăbirea punerii în funcțiune a
noilor capacități, sporirii eficienței
producției și exportului, introducerii
largi in economie a cuceririlor știin
ței și tehnicii moderne, realizării pro
gramului de creștere a nivelului de
trai al poporului — țelul suprem al
politicii partidului nostru.
Excepționala expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a partidului constituie un mo
del de analiză științifică, realistă a
direcțiilor in care trebuie să acțio
năm pentru înfăptuirea prevederilor
planului pe anul viitor, a hotărîrilor Congresului al XII-Iea.
Prevederile din proiectul de plan
au la bază rezultatele deosebite ob
ținute de poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român,
în toate domeniile de activitate, atît
in acest an, cit și în întreaga perioa-.
dă 1976—1980. în industrie, volumul
producției a crescut în actualul cin
cinal intr-un ritm mediu anual de
circa 10 la sută, care se situează la
limita superioară din Directivele
Congresului al Xl-lea. Concomitent,
s-â'accentuat procesul de moderniza
re a industriei, prin extinderea teh
nologiilor de înalt randament și asi
milarea de produse cu parametri tehnico-economici superiori. Deși con
dițiile de climă nu au fost dintre
cele mai favorabile, producția agri
colă este în actualul cincinal cu circa
30 la sută mai mare decit în perioada
1971—1975. La finele acestui an, fon
durile fixe vor însuma circa 1 900
miliarde Iei, din care aproape 40 la
sută au fost puse în funcțiune în
acest cincinaL
în condițiile în care a trebuit să
depunem mari eforturi pentru înlă
turarea pierderilor provocate de cu
tremur și inundații, să facem față
creșterii puternice a prețurilor pe
plan mondial la țiței și materii pri
me, ca urmare a muncii pline de
abnegație a întregului popor, s-au
asigurat sporirea in ritmuri înalte a
venitului național, și pe această
trainică temelie resursele necesare
realizării prevederilor din domeniul
nivelului de trai al populației. în
perioada 1976—1980 retribuția reală
a personalului muncitor crește cu
circa 30 la sută, iar veniturile reale
ale țărănimii cu aproape 30 la sută,
depășindu-se considerabil prevede
rile din Directivele Congresului al
XI- lea. Au sporit substanțial consu
murile populației Ia toate categoriile
de produse ; la produsele alimentare,
cu cele peste 3 000 calorii pe locui
tor, ne situăm printre primele zece
țări din lume.
înfăptuirea cu succes a acestor
prevederi ale cincinalului a ridicat
pe o treaptă superioară progresul
economico-social al României.
După cum ați putut constata din
examinarea propunerilor de plan,
acestea se înscriu in ritmurile și
proporțiile stabilite de Congresul al
XII- Iea al Partidului Comunist Ro
mân pentru cincinalul viitor.
Prin prevederile sale, proiectul de
plan asigură dezvoltarea, in conti
nuare, a producției materiale, re
flectată sintetic în sarcinile de spo
rire a venitului național cu 7,0 la
sută și a produsului social cu 6,1 la
sută. Ritmurile de creștere propuse
pentru anul viitor au în vedere con
solidarea realizărilor din actualul
cincinal prin accentuarea factorilor
intensivi, calitativi în toate sectoa
rele de activitate, asigură o bază pu
ternică pentru continuarea eforturi
lor de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate în țara noas
tră.
în acest cadru, promovarea fermă
a politicii de industrializare — com
ponență constantă a strategiei parti
dului nostru — se situează și în anul
1981 în centrul planului. Producția
netă industrială prevăzută în pro
iectul de plan, de peste 330 miliarde
lei, va fi cu 8,1 la sută mai mare
decit în 1980, urmind să se realizeze
în condițiile intensificării procesului
de modernizare, dezvoltării susținute
a ramurilor producătoare de materii
prime, promovării prioritare a sec
toarelor care prelucrează superior
resursele, ridicării nivelului tehnic și
calitativ al produselor, utilizării de
pline a capacităților de producție,
creșterii mai accentuate a producti
vității muncii, gospodăririi în spiri
tul unui sever regim de economii a
materiilor prime, combustibililor și
energiei. Avem datoria să acționăm
cu fermitate pentru realizarea inte
grală a acestor sarcini, pentru apli
carea tuturor măsurilor stabilite de
conducerea partidului în vederea
dezvoltării susținute și ridicării ra
pide a eficientei producției indus
triale.
în industria extractivă, nivelurile
de producție țin seama de potenția
lul zăcămintelor In exploatare și de
rezervele noi ce vor intra în circuitul
•conomic, precum și de cerințele

prezentată de tovarășul NICOLAE CONSTANTIN,
viceprim-ministru al guvernului,
președintele Comitetului de Stat al Planificării
acoperirii într-o măsură cit mai
mare a nevoilor economiei din re
surse proprii. Ca orientare priorita
ră în dezvoltarea energeticii, pro
iectul de plan prevede continuarea
cu fermitate a acțiunilor de econo
misire a energiei în toate sectoarele
de activitate. Energia electrică dis
tribuită va spori în anul 1981 cu 4
la sută, iar consumul de energie
primară va fi cu 620 mii tone com
bustibil convențional mai mic decit
în anul 1980, în condițiile în care
venitul național crește, așa cum am
arătat, cu 7,0 la sută. Producția de
energie electrică urmează să crească
pe seama folosirii cărbunilor în cen
tralele termoelectrice și utilizării la
maximum a centralelor hidroelec
trice.
în industria metalurgică, activita
tea este orientată în direcția valori
ficării mai bune a metalului. La la
minate s-a luat în considerare îmbu
nătățirea structurii sortimentale prin
creșterea prioritară a producției la
produsele cu un grad înalt de prelu
crare, cum sînt : tablele și benzile
din oțel inoxidabil și refractar, ben
zile electrotehnice, barele și blocu
rile forjate din oteluri de scule, oțe
lul calibrat de diferite mărci.
La dimensionarea producției in
dustriei constructoare de mașini
s-au avut în vedere acoperirea în
mai mare măsură a nevoilor interne
cu produse de inaltă tehnicitate,
precum și sporirea substanțială a
exportului. Creșteri mai mari de
producții sînt prevăzute la echipa
mente de electronică industrială și
profesională, mijloace ale tehnicii de
calcul electronice, mijloace de auto
matizare electronice și electrotehni
ce, aparatură de măsură și control,
mașini-unelte — cu deosebire mașiniagregat, specializate și multifuncțio
nale, utilaje și instalații tehnolo
gice, autovehicule de tonaj sporit,
construcții navale. O atenție deose
bită se acordă producției de piese de
schimb, care va ajunge în 1981 la
peste 50 miliarde lei, astfel incit să
putem acoperi integral nevoile in
terne șl să realizăm un export con
siderabil sporit.
în industria chimică sporuri mai
mari de producție sînt prevăzute la
produsele de mare însemnătate pen
tru economia noastră națională și
care se pot realiza cu consumuri mai
reduse de resurse energetice și ma
terii prime, cum sînt cele din sec
torul chimiei de sinteză fină și mic
tonaj, producția de fibre si fire
chimice, antidăunători, anvelope și
altele. Prin adîncirea proceselor de
rafinare a țițeiului, ponderea produ
selor albe va trebui să crească la
peste 52 la sută. Se prevăd asimila
rea și introducerea în fabricație a
unor produse care vor avea un rol
important în promovarea tehnicii de
vîrf și ridicarea nivelului calitativ
al producției, cum sînt: monocristalele și policristalele de siliciu, auxi
liarele pentru prelucrarea maselor
plastice, reactivii de înaltă puritate.
Propunerile de plan pentru indus
tria materialelor de construcții țin
seama de cerințele programului de
investiții, ale dimensionării la stric
tul necesar a producției la produsele
cu consumuri energetice ridicate. La
fabricația cimentului se prevede ex
tinderea folosirii adaosurilor de zgu
ră de furnal și cenușă de termocen
trală, precum și realizarea de cimen
turi speciale în unități de capacitate
mai mică. în industria prelucrării
lemnului, prin valorificarea superi
oară a masei lemnoase urmează să
se asigure sporirea producției de mo
bilă, celuloză și hîrtie. Ponderea sor
timentelor de artă cu grad ridicat da
prelucrare în volumul total al pro
ducției de mobilă va crește la aproape 22 la sută, față de 14 la sută
în anul acesta.
în industria ușoară și industria ali
mentară, nivelurile de producție au
în vedere valorificarea _ superioară a
resurselor interne de rfiaterii prime,
precum și utilizarea într-o proporție
mult sporită a materialelor recupe
rabile. Pe această bază se prevăd
creșterea și diversificarea producției
de țesături, tricotaje, confecții și în
călțăminte, de carne, produse lactate,
ulei comestibil și zahăr, odată cu ri
dicarea in continuare a calității pro
duselor.
Producția industriei mici urmează
să sporească cu 22,3 la sută față de
anul 1980 ; au fost prevăzute sarcini
pentru fabricarea unor produse cu
valoare ridicată și consumuri reduse
de materiale, dezvoltarea și diversi
ficarea producției de bunuri de con
sum și servicii, recondiționarea de
piese și subansamble, valorificarea în
măsură sporită a resurselor locale de
materii prime, a materialelor recu
perabile rezultate din procesele de
producție și consum, precum și pen
tru extinderea cooperării cu industria
mare.
Prin prevederile sale, proiectul de
plan acordă o atenție deosebită dez
voltării intensive și modei nizării în
continuare a agriculturii. în domeniul
producției vegetale, corespunzător
cerințelor asigurării cantităților de
produse agricole pentru aprovizio
narea populației, industriei și expor
tului, precum și pentru dezvoltarea
bazei furajere, s-au avut în vedere
îmbunătățirea structurii culturilor și
sporirea simțitoare a recoltelor me
dii la hectar. Ca urmare, se prevede
ca producția de cereale să ajungă la
peste 23,7 milioane tone, precum și
creșterea accentuată a producției la
floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr,
in și cinepă pentru fibră, legume și
fructe. Se vor extinde suprafața cul
turilor duble și solariile pentru legu
me timpurii. Sarcinile din domeniul
zootehniei iau în considerare creș
terea efectivelor de animale, precum
și obținerea unor randamente și pro
ducții sporite de carne, lapte, ouă și
lină. Pentru asigurarea bazei fura
jere s-au luat în considerare folo
sirea mai bună a pajiștilor naturale,
cultivarea unei suprafețe de aproape
1,7 milioane hectare cu plante fura
jere în ogor propriu și cultură dublă,
precum și sporirea producției de nu
trețuri combinate.
Prevederile din domeniul produc
ției agricole țin seama de progresele
ce se vor realiza în continuare în
ce privește baza tehnico-materială a
acestei ramuri. Anul viitor agricul
tura va dispune de 154 mii tractoare
cu putere mărită, de un parc mult

sporit de combine, precum și alte
mașini și utilaje. Suprafețele ame
najate pentru irigații vor ajunge la
2,6 milioane hectare ; se vor efectua
importante lucrări de desecare și de
combatere a eroziunii solului ; vor
crește în continuare cantitățile de în
grășăminte și pesticide livrate agri
culturii.
înfăptuirea sarcinilor cuprinse în
proiectul de plan impune să acțio
năm cu hotărire pentru folosirea de
plină a fondului funciar, a tuturor
mijloacelor din dotare, pentru extin
derea tehnologiilor avansate de cul
tivare și recoltare, de creștere a ani
malelor, gospodărirea rațională a ba
zei furajere, efectuarea la timp a lu
crărilor agricole, îmbunătățirea or
ganizării muncii în toate sectoarele
din agricultură.
Activitatea de transport este di
mensionată corespunzător cerințelor
economisirii stricte a combustibilu
lui, utilizării mai eficiente a mijloa
celor din dotare, creșterii gradului
de mecanizare a operațiunilor de încărcare-descărcare din stații, porturi
și mari întreprinderi. în acest scop,
prin pian s-au avut în vedere mă
suri pentru : creșterea tonajului brut
pe tren și reducerea rulajului va
goanelor de marfă ; echiparea cu re
morci și semiremorci a tuturor ve
hiculelor apte pentru tractarea unor
asemenea mijloace ; preluarea inte
grală a volumelor de transport pe
Dunăre solicitate de beneficiari ; ra
ționalizarea fluxurilor de transport
al mărfurilor.
Volumul investițiilor propus pen
tru anul viitor însumează 220 mili
arde lei și este conceput să se reali
zeze, așa cum a indicat secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în condiții de efi
ciență mult sporită, prin îmbunătă
țirea substanțială a raportului din
tre investițiile efectuate și fondurile
fixe puse în funcțiune, dintre volu
mele de construcții și de utilaje, prin
concentrarea in mai mare măsură a
preocupărilor — în cercetare, proiec
tare și execuție — spre promovarea
soluțiilor tehnice și economice care
conduc la obținerea unor rezultate
maxime la fiecare leu alocat pentru
investiții.
în acest cadru, resursele materia
le și financiare sînt orientate prin
plan astfel incit să se creeze toate
condițiile pentru ca obiectivele care
se află în prezent în curs de execu
ție să fie puse în funcțiune într-un
termen cît mai scurt. Este de Subli
niat că din cele 6107 obiective de
investiții prevăzute in proiectul de
plan, 5 153 reprezintă lucrări în con
tinuare ; noile lucrări vor începe nu
mai după aprobarea documentației
de execuție și pregătirea tuturor
condițiilor de realizare a acestora.
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
din domeniul investițiilor de mare
însemnătate pentru creșterea rapidă
a potențialului nostru productiv în
etapa actuală impune să acționăm
cu exigentă pentru folosirea deplină
a forței de muncă și utilajelor de
construcții, astfel incit pe toate șan
tierele activitatea să se desfășoare in
tens și ritmic, să se asigure punerea
în funcțiune la termenele prevăzute
a capacităților în curs de execuție.
Ținînd seama de rolul deosebit de
important pe care îl au în cincina
lul viitor cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică, proiectul de
plan orientează activitatea din acest
domeniu spre problemele esențiale
ale dezvoltării și modernizării pro
ducției sociale. In anul viitor vor fi
valorificate 730 obiective de cerceta
re științifică, ce vor aduce o contri
buție sporită la valorificarea eficien
tă a materiilor prime, a noilor surse
de energie, la extinderea mecanizării
și automatizării, la ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al producției.
Se prevede ca produsele noi și mo
dernizate introduse în fabricație in
anul 1981 să dețină o pondere de
cel puțin 12 Ia sută tn volumul total
al producției marfă din ramurile
prelucrătoare ale industriei.
Proiectul de plan asigură partici
parea mai activă, cu eficiență sporită,
a țării noastre la schimburile comer
ciale și cooperarea Internațională.
Luîndu-se în considerare întregul
ansamblu de fenomene care se ma
nifestă astăzi pe plan mondial,_ prin
propunerile de plan se urmărește
valorificarea deplină a posibilităților
de creștere a exportului, astfel încit
să se realizeze o balanță comercială
excedentară, în cadrul căreia să se
asigure importul de materii prime și
utilaje ce nu pot fi fabricate în țară,
cît și reducerea datoriei externe. O
atenție deosebită acordăm dezvoltă
rii colaborării în cadrul C.A.E.R. și
cu celelalte țări socialiste, extinderii
relațiilor noastre economice cu toate
statele lumii.
înfăptuirea prevederilor de plan
din domeniul comerțului exterior
impune să luăm toate măsurile pen
tru încheierea neîntîrziată a contrac
telor cu partenerii externi, în con
diții de eficientă ridicată și la ter
mene corespunzătoare desfășurării
ritmice a producției ; să asigurăm
lansarea din timp in fabricație a pro
duselor, în structura sortimentală și
de calitate solicitate ; să urmărim adaptarea operativă a producției la
cerințele pieței externe, diversifica
rea formelor de comercializare, creș
terea continuă a ponderii produselor
cu un grad ridicat de prelucrare, îm
bunătățirea cursurilor de revenire.
întreaga construcție a proiectului
de plan are în vedere concentrarea
atenției generale in direcțiile care
asigură creșterea mai accentuată a
eficienței economice, a rentabilității
tuturor unităților.
Productivitatea muncii, determina
tă pe baza valorii producției nete,
urmează să crească pe ansamblul in
dustriei cu 7 la sută, iar in activita
tea de construcții-montaj cu 8 la sută,
în toate ramurile, prevederile de plan
pun .accentul pe sporirea gradului de
mecanizare și automatizare ; perfec
ționarea organizării producției și
muncii în întreprinderi, secții și ateliere ; ridicarea calificării întregu
lui personal ; îmbunătățirea norme
lor de muncă, asigurînd corelarea
strictă a acestora cu dotarea tehnică ;
promovarea mai largă a acordului
global ; reducerea personalului auxi
liar și neproductiv ; respectarea ri
guroasă a normativelor stabilite pe

categorii de personal; întărirea ordi
nii și disciplinei la fiecare loc de
muncă.
în industrie, costurile de produc
ție urmează să fie reduse cu cel pu
țin 1,6 la sută, iar cheltuielile mate
riale cu 1,3 la sută. Volumul econo
miilor din reducerea costurilor de
producție, față de anul 1980, se esti
mează la 14,6 miliarde lei. Se impune
ca organele centrale, ministerele,
centralele și întreprinderile, consilii
le populare să ia măsuri hotărîte
pentru ca în cadrul bugetelor de ve
nituri și cheltuieli ale unităților să
se asigure reducerea consumurilor
de materii prime, materiale, combus
tibili și energie, folosirea eficientă
a tuturor fondurilor, aplicarea unui
regim sever de economii, respectarea
riguroasă a disciplinei financiare și
de plan.
Trebuie să acționăm cu fermitate
pentru aplicarea întocmai a noului
mecanism economico-financiar, să asigurăm toate condițiile ca activita
tea unităților economico-sociale să
se desfășoare realmente pe baza
principiilor autoconducerii și autogestiunii. Este necesar ca fiecare uni
tate să-și acopere cheltuielile din ve
niturile proprii ; să restituie sumele
ce le-au fost avansate de societate ;
să realizeze autofinanțarea propriei
lor activități și să participe activ la
formarea resurselor centralizate ale
statului ; să-și constituie mijloacele
pentru cointeresarea materială a per
sonalului In strinsă concordanță cu
rezultatele producției.
Prevederile de plan pe anul 1981
constituie o nouă și grăitoare mărtu
rie a preocupării permanente a parti
dului și statului nostru, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru crearea tuturor condițiilor în ve
derea ridicării nivelului de trai ma
teria] și spiritual al poporului.
Fondul de retribuire va ajunge In
1981 la aproape 228 miliarde lei, asigurind extinderea pe întregul an a
acțiunii’ de majorare prevăzute in
etapa a doua a actualului cincinal.
Retribuția reală urmează să sporeas
că cu 3,4 la sută, iar veniturile reale
ale țărănimii pe o persoană activă cu
3,3 Ia sută.
Din indicația secretarului' genera]
al partidului au fost sporite propu
nerile inițiala cu 10 miliarde lei la
livrările de bunuri de consum
pentru fondul pieței, cu 500 milioa
ne lei prestările de servicii și cu
5 000 apartamente. Ca urmare, des
facerile de mărfuri cu amănuntul
prin comerțul socialist vor spori
cu 6 la sută, iar volumul prestă
rilor de servicii cu 13,2 la sută,
aslgurîndu-se, totodată, mărfuri și
servicii intr-o structură calitativ-sortimentală îmbunătățită, mult
diversificată, corespunzător oerințelor
populației. în cadrul programului de
construcții de locuințe, urinează ca
in anul 1981 să fie dăte în folosință
185 mii’ apartamente.
Totodată, baza materială a învățămîntului și ocrotirii sănătății, cultu
rii fizice șl sportului va continua să
se dezvolte prin intrarea in exploa
tare a numeroase obiective în curs de
execuție.
în perioada care a mai rămas plnă
la sfîrșitul acestui' an avem obligația
să ne concentrăm toate eforturile
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor pe trimestrul IV și pregătirea
temeinică a condițiilor de realizare
a prevederilor de plan pe anul 1981.
Ne angajăm ca, împreună cu minis
terele, centralele, întreprinderile și
județele, să acționăm ferm pentru în
cheierea contractării desfacerii pro
ducției la intern și export, asigu
rarea documentațiilor de investiții și
a utilajelor tehnologice necesare pu
nerii in funcțiune a noilor obiective
la termenele prevăzute, pregătirea
din timțî a fabricației în condițiile
încărcării maxime a utilajelor și in
stalațiilor, a încadrării în resursele
de materii prime, materiale, combus
tibili și energie alocate prin plan.
Cu toată convingerea că sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
prin activitatea creatoare a întregii
națiuni, prevederile de plan pe anul
viitor vor fi realizate, vă rog să
Învestiți cu putere de lege proiectul
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială pe anul 1981.
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rii la aprobare a documentațiilor tehîntreprinderi să acționeze cu toată
Proiectul de plan pe anul 1981, pri
nico-economice pentru obiectivele de
fermitatea pentru găsirea de soluții
mul an al noului cincinal, se înscrie
investiții prevăzute să înceapă în anul
care să asigure reducerea consumu
integral în orientările stabilite de
viitor, pentru contractarea întregului
rilor de metal, energie și ciment
Congresul ai XII-Iea al partidului și
volum
de utilaje tehnologice din
prevăzute în plan.
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care pe o treaptă calitativ superioară
pacități ce urmează a fi puse în
Programului-directivă de creștere a
a întregii activități economico-sociale
funcțiune.
nivelului de trai în perioada 1981—
și creșterea în continuare a nivelului
1985, adoptat de Congresul al XII-Iea,
cerința
Avînd învedere
________
... fundamende trai material și spiritual al po
în proiectul de plan pe anul 1981 se
tală, subliniată și în cadrul plenarei
porului Planul pe anul viitor, ca de
acordă o atenție deosebită dezvoltă
Comitetului Central de tovarășul
altfel întregul cincinal 1981—1985, a
rii industriei ușoare, producției de
Nicolae Ceaușescu, de a se realiza o
fost elaborat sub conducerea nemijlo
bunuri
de
consum
de
folosință
înde

calitate nouă în toate sectoarele,
cită a secretarului general al parti
lungată
și
industriei
alimentare,
dezvoltarea
economico-socială pre
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care vor înregistra ritmuri susținute,
văzută pentru anul 1981 este con
care cu energia, competența și spi
precum și îmbunătățirii substanțiale
cepută In condițiile creșterii eficienței
ritul de previziune propriu persona
a structurii lor sortimentale, ridică
economice in toate ramurile șl dome
lității sale, prin cunoașterea profun
rii
calității
produselor
în
vederea
niile de activitate. Aceste orientări
dă a nevoilor reale, prezente și vii
satisfacerii
nevoilor
crescînde
ale
vor conduce la sporirea producției
toare ale dezvoltării patriei, a stabi
populației, în strinsă corelație cu
vi cu t-d îibmuim
nete, -Ld
la auvvl
accelerarea
ritmului de cr"
lit, în lumina hotărîrilor Congresului
sporirea
veniturilor
acesteia.
In
acest
tere a venitului național. Totodai:
,
al XII-Iea al partidului, opțiunile
sens, în spiritul hotărîrii recentului
planul financiar centralizat se pre
prioritare ale etapei actuale, spre
Congres al consiliilor populare, se
zintă echilibrat la toate capitolele, ă
realizarea cărora să fie îndreptate
prevede, totodată, creșterea indus
sigurînd resursele necesare înfăp
energiile întregului popor, resursele
triei mici într-un ritm de peste 2 ori
tuirii obiectivelor de dezvoltare eco
materiale și umane ale societății. în
mai mare decit media pe ramură.
nomico-socială a țării prevăzute in
vederea menținerii dinamismului eco
Consiliu] Suprem consideră că în
planul pe 1981.
nomiei românești, asigurării echili
domeniu] agriculturii prevederile din
Prevederile planului pe anul ”381
brului material, valutar și financiar
proiectul de plan pe anul 1981 cores
pentru comerțul exterior se Pcaal planului în spiritul noului meca
pund atît posibilităților și rezerve
drează
în orientările stabilite de
nism economic și al găsirii de solu
lor existente în acest sector de bază
Congresul al XII-Iea, asigurînd lăr
ții concrete problemelor complexe pe
a] economiei naționale, cît si nevoi
girea și diversificarea în continuare
care le ridică mersul nostru înainte.
lor crescînde de produse agricole,
a schimburilor economice externe,
Consiliul Suprem apreciază că în
asigurînd accentuarea procesului de
intensificarea cooperării economice și
treaga dezvoltare economică și so
modernizare și de creștere intensivă
tehnico-științifice internaționale. Pla
cială -prevăzută pentru anul viitor
a producției, folosirea mai eficientă
nul pe anul viitor este astfel conceput
este axată, în principal, pe factorii
a fondului funciar. Prevederile de
încit să asigure echilibrul balanței
intensivi ai creșterii economice și aplan asigură baza tehnico-materială
comerciale și de plăți externe.
sigură continuarea pe o treaptă su
corespunzătoare nivelurilor stabilite
perioară a politicii de industrializare
Așa cum a rezultat din expunerea
atît pentru producția vegetală, cît și
a țării, un ritm înalt ramurilor de
ținută ieri de tovarășul Nicolae
pentru producția animalieră, precum
vîrf ale industriei, ridicarea gradului
Ceaușescu la încheierea plenarei Co
și premisele materiale și organiza
de tehnicitate și intensificarea proce
mitetului Central al partidului este
torice pentru trecerea la înfăptuirea
sului de restructurare a acesteia. Ra
necesară intensificarea activității de
noii revoluții in agricultură. în con
murile producătoare de bază — me
contractare a produselor prevăzute
cordanță cu Directivele Congresului
talurgia, construcțiile de mașini, chir
pentru export, concomitent cu adop
al XII-Iea al Partidului Comunist
mia — precum și industria ușoară se
tarea
de măsuri mai hotărîte pentru
Român.
vor dezvolta într-un ritm superior
gospodărirea judicioasă a fondurilor
în conformitate cu Programul-di
mediei pe ramură. De menționat este
valutare alocate prin plan pentru
rectivă de cercetare științifică, adop
faptul, subliniat de secretarul general
importuri.
tat de Congresul a! XII-Iea. la funal partidului în expunerea ținută ieri
Consiliul Suprem apreciază că dez
damentarea prevederilor din proiecîn cadrul plenarei Comitetului Cen
voltarea susținută a producției ma
tul de plan pe anul 1981 s-a luat în
tral, că, deși în plan sînt înscrise
teriale și ridicarea eficientei acesteia
considerare, mai mult decit în anii
ritmuri mai ponderate de dezvoltare
asigură și în anul 1981 un ritm sus
anteriori, un aport sporit al proa industriei, pentru a crea posibilita
ținut de creștere a venitului na
greșului tehnic, al cercetării stiinți.
tea consolidării realizărilor actualu
țional. In proiectul de plan se re
fice și dezvoltării tehnologice la va
lui cincinal, totuși, România se va
flectă opțiunea fundamentală a parti
lorificarea unor noi resurse de ma
menține și în anul 1981 printre țările
dului nostru cu privire la reparti
terii prime și materiale, a deșeurilor
cu cea mai dinamică economie din
zarea judicioasă a venitului national
la toate categoriile, la reducerea
lume.
pentru fondul de dezvoltare econo
consumurilor materiale de combusti
La stabilirea nivelurilor planificate
mico-socială șl pentru fondul de con
bili și energie, la sporirea mai ac
pe anul viitor, pe ansamblul indussum, asigurîndu-se sursele necesare
celerată a productivității muncii în
triei și pe ramuri, s-a urmărit valotoate sectoarele producției materia
pentru programul de investiții și
rificarea mai bună a capacităților epentru creșterea susținută a nivelu
le, precum și la creșterea nivelului
xistente, creșterea indicelui de utililui de trai al întregului popor.
calitativ al producției și com
zare a parcului de mașini-unelte, in
petitivității acesteia pe piața inter
Totodată, în proiectul de plan pa
trarea în funcțiune la termenele pla
națională. Sînt incluse, astfel, sarcini
anul 1981 se realizează, potrivit ho
nificate a noilor obiective. Totodată,
concrete de plan pe ramuri și subtărîrii Congresului al XII-Iea, o re
s-a avut în vedere dezvoltarea prio
ramuri, pe ministere și institute de
ducere a ponderii acumulării în ve
ritară a domeniilor purtătoare ale
cercetări privind asimilarea de ma
nitul
național față de media cintehnicii de vîrf și promovarea largă,
șini, utilaje și aparate noi și reprocinalului actual.
susținută a progresului tehnic în
iectate, diversificarea și moderniza
Prevederile referitoare ia ridicarea
toate ramurile, realizarea unei struc
rea mașinilor-unelte, a echipamen
nivelului de trai sînt în concordantă
turi industriale de înaltă eficiență
telor energetice și electronice. Este
cu
nivelurile cuprinse în Prograeconomică, prin fabricarea de pro
necesar să se acționeze mai hotărît
mul-directivă de creștere a nivelului
duse și sortimente de calitate, cu per
în cadrul institutelor de cercetare
de trai in perioada 1981—1985 și de
formanțe la nivelul tehnicii contem
pentru mal buna organizare a activi
ridicare continuă a calității vieții,
porane, care să asigure valorificarea
tății și reducerea ciclului de cercetafiind asigurate fondurile necesare
superioară a materiilor prime și sa
re-proiectare, în vederea îndeplinirii
pentru extinderea pe un an întreg a
tisfacerea cerințelor economiei.
integrale a sarcinilor de cercetare
acțiunii de majorare a retribuției
Din analiza planului pe anul viitor
cuprinse în planul de stat.
prevăzute pentru etapa a Il-a, pre
se desprinde că in cadrul acestuia
în domeniul investițiilor, planul pe
un loc important ocupă dezvoltarea
anul 1981 prevede concentrarea re
cum și pentru dezvoltarea în conti
și gospodărirea judicioasă a bazei de
surselor materiale și financiare pen
nuare a bazei materiale a învățăinintru punerea în funcțiune a obiective
materii prime și energie, intensifica
tului, ocrotirii sănătății, cultei și
lor in curs de execuție. In anul vii
rea activității de cercetare geologică.
îmbunătățirii condițiilor de 7
tor vor intra în producție impor
Totodată, ținînd seama de resursele
Consiliu] Suprem al Dezvol-'o,
tante capacități pentru dezvoltarea
posibil de asigurat din producția in
bazei de materii prime și energetice,
conomice și Sociale, apr^°r
ternă și din import și în concordan
ță deplină cu Programul-directivă
valorificarea superioară a resurselor,
proiectul Planului național j
A
prelucrarea și valorificarea materi
de cercetare și de dezvoltare în do
dezvoltare economico-socială '/
ilor prime vechi și resurselor refolomeniul energiei, planul pe anul vii
pe 1981 corespunde integral
sibile. Se va asigura, de asemenea,
tor este elaborat in condițiile unui
rilor stabilite de Congresul
sever regim de economisire a resur- * realizarea unor importante lucrări
*
al partidului, recomandă N. ,riduprivind dezvoltarea și modernizarea
selor energetice, ale raționalizării
bazei tehnico-materiale.
nări Naționale adoptarea ac .tuia.
consumurilor de energie în toate ra

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale la proiectul de Lege privind planul pe 1981
Proiectul planului pe anul 1981
pornește de la realizările obținute de
întregul popor, in actualul cincinal,
atît de elocvent înfățișate în expu
nerea de ieri a tovarășului secretar
general Nicolae Ceaușescu, de la ni
velul și structura puternicei baze
tehnico-materiale create, de la im
perativele utilizării ei superioare.
Caracteristic noului plan este și fap
tul că sintetizează dezbaterile care
au avut loc în unitățile economicosociale ; evaluarea — de către între
prinderi, centrale și ministere, de
către comune, orașe, municipii și ju
dețe — a propriilor posibilități de
producție a constituit un puternic
factor mobilizator al capacității oa
menilor muncii în direcția punerii
mai largi în valoare a rezervelor
economiei - noastre. In mod deosebit
țin să subliniez și cu acest prilej că
planul
materializează
concepția
strategică și indicațiile tovarâșului Nicolae Ceaușescu, al cărui
aport s-a dovedit încă o dată deter
minant în soluționarea problemelor
complexe pe care în mod firesc le
ridică dezvoltarea economico-socială
a țârii pe drumul înfăptuirii neabătute
a hotărîrilor Congresului al XII-Iea.
Comisiile permanente ale Marii
Adunări Naționale au studiat cu
atenție documentele de fundamenta
re a planului pe anul 1981 și, respec
tiv, proiectul de lege, însârcinindu-mă să vă prezint următoarele
concluzii principale :
1. Prevederile referitoare la creș
terea producției materiale, sporirea
eficienței activității economice, for
marea și repartizarea venitului na
țional, îmbunătățirea condițiilor de
viață ale populației, lărgirea schim
burilor comerciale și cooperării cu
alte state, precum și indicatorii cu
prinși în celelalte secțiuni de bază
ale planului corespund pe deplin
Directivelor și Programelor-directivă aprobate de ultimul Congres al
partidului, asigurînd demarajul nece
sar al viitorului cincinal.
2. Se cuvine a fi menționată spe
cial orientarea planului spre Inten
sificarea prospecțiunilor geologice,
dezvoltarea susținută a Industriei
extractive și utilizarea integrală a

prezentat de deputatul EMILIAN DOBRESCU
rezervelor naționale de substanțe
minerale, inclusiv a celor cu conți
nuturi utile mai reduse sau localizate
în condiții greu de exploatat. In
balanța energiei primare au fost operate noi modificări structurale în
direcția întăririi independentei ener
getice a țării, circa 84 la sută din
consumul intern urmind a fi asigu
rat din resurse proprii ; s-a reușit,
astfel, o mai rațională dimensionare
a importului de țiței, în funcție de
eficiența valutară a prelucrării
acestuia.
3. Luînd în considerare probleme
le tot mai complicate și cu caracter
de durată ce se pun în domeniul
materiilor prime, proiectul de plan
conferă un roi esențial valorificării
resurselor refolosibile, care vor aco
peri o mare parte din nevoile eco
nomiei, Ihdeosebi in siderurgie, me
talurgia neferoasă, industria uleiu
rilor minerale și cauciucului, prelu
crarea lemnului, Inclusiv producția
de celuloză și hîrtie, industria ușoa
ră. Comisiile Marii Adunări Națio
nale apreciază că sarcinile prevăzute
în acest capitol al planul’ trebuie
considerate minimale.
4. In cadrul examinării lucrărilor
de plan a fost evidențiat faptul că
indicatorii la producția fizică țin
seama de capacitățile existente sau
posibil de Introdus în exploatare in
cursul anului viitor, atrăgîndu-se
totodată atenția asupra necesității de
a se asigura perfecționarea aprovi
zionării tehnico-materiale, desfășu
rarea ritmică a cooperării Interuzinale, accelerarea montajului și pro
belor tehnologice la obiectivele cu
termene de punere in funcțiune în
perioada următoare, respectarea ri
guroasă a priorităților și repartițiilor
prevăzute in balanțele materiale.
5. tn agricultura se prevăd noi
acțiuni pentru modernizarea bazei
tehnico-materiale, prin dotarea cu
tractoare și mașini agricole perfec
ționate, creșterea livrărilor de în
grășăminte și pesticide, extinderea
sistemelor de irigații și altor ame
najări funciare, dezvoltarea comple

xelor zootehnice. Comisiile au subli
niat necesitatea imperioasă a înfăptui
rii indicațiilor conducerii partidului
privind organizarea temeinică a
muncii în toate unitățile agricole și
valorificarea mai largă a potențialu
lui de care dispun gospodăriile popu
lației.
6. în domeniul investițiilor, comi
siile permanente au constatat că pla
nul pe anul viitor asigură condiții
pentru restringerea frontului de lucru
și scurtarea duratelor de execuție a
obiectivelor, pentru promovarea mai
energică a noilor materiale și soluții
constructive, reflectată în scăderea
ponderii cheltuielilor pentru con
strucții-montaj în totglul fondurilor
alocate. Așezarea mai corespunzătoa
re a activității de investiții se ex
primă și în diminuarea cu circa 10
la sută a volumului lucrărilor ne
terminate, precum și în condiționa
rea deschiderii noilor șantiere de
crearea premiselor necesare rea
lizării lor in termene optime.
7. Prevederile pentru anul viitor
accelerează trecerea economiei noas
tre de la faza extensivă la reproduc
ția de tip intensiv. Influența factori
lor calitativi — îndeosebi a produc
tivității muncii și folosirii mai efi
ciente a fondurilor fixe, materiilor
prime și energiei — devenind pre
ponderentă in realizarea creșterii
economice. Noul plan amplifică pro
cesele de restructurare a industriei,
punind Bccentul pe extinderea meta
lurgiei prelucrătoare. construcțiilor
de mașini, chimiei de sinteză fină și
mic tonaj, a celorlalte ramuri care
valorifică superior resursele mate
riale și munca socială, simultan cu
limitarea selectivă a unor sectoare
energointensive. în acest cadru, se
remarcă prevederile de însemnătate
majoră stabilite in domeniu] cerce
tării și progresului tehnic, menite să
atribuie un rol primordial științei și
tehnologiei moderne.
8. tn ce privește comerțul exterior,
proiectul de plan se întemeiază pe
corelarea strictă a importurilor cu
mijloacele de plată obtenabile din ex
port și alte operațiuni valutare.

comisiile permanente au evidențiat
necesitatea aplicării ferme a măsu
rilor stabilite pentru realizarea pro
ducției de export la înalt nivel com
petitiv. îmbunătățirea cursurilor de
revenire, utilizarea cu exigentă ma
ximă a fondurilor destinate importu
rilor de producție și investiții, ridi
carea eficientei comerțului exterior.
9. Planul asigură înfăptuirea pro
gramului de ridicare a nivelului de
trai adoptat de Congresul al XII-Iea,
cuprinzind creșteri importante ale
desfacerilor de mărfuri și prestațiilor
de servicii, extinderea construcției
de locuințe, a bazei materiale a
sectorului social-cultural. Comisiile
au evidențiat rolul hotărîtor al pre
vederilor de dezvoltare și diversifi
care a producției bunurilor de con
sum din toate ramurile. Inclusiv din
industria mică, pentru aproviziona
rea corespunzătoare a populației și
consolidarea echilibrului pieței in
terne, astfel incit sporirea venitu
rilor oamenilor muncii să poată fi
realizată tn condiții de stabilitate
monetară.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară
a Comitetului Central, o premisă in
dispensabilă a realizării unei noi ca
lități în dezvoltarea economiei noas
tre o constituie aplicarea consecven
tă a principiilor autoconducerii șl
autogestiunii, tnlăturarea hotărîtă a
carențelor manifestate în diferite
sectoare de activitate. întărirea dis
ciplinei economice pe toate treptele
organizatorice. In acest spirit. Comi
sia permanentă pentru industrie și
probleme economico-financiare se
angajează să-și intensifice munca,
aducindu-și o contribuție sporită
atît la fundamentarea actelor nor
mative cu caracter economic, cît și
la înfăptuirea prevederilor de plan.
Pornind de la considerentele ex
puse și avînd în vedere că sugestiile
făcute de deputat! au fost însușite
de inițiatori, comisiile permanente
avizează favorabil, în unanimitate,
proiectul de lege privind Planul
de dezvoltare economico-socială a
României in anul 1981 și propun Ma
rii Adunări Naționale adoptarea Iul
In forma în care a fost prezentat.
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri

în cuvîntul său, deputatul Gheor
ghe Pană a Sl)hliniat că proiectul
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a României pe
anul 1981, elaborat sub directa în
drumare a
tovarășului
Nicolae
Ceaușeșcu, are la bază o analiză
profund științifică asupra resurselor
existente și se înscrie în orientările
consecvente ale politicii partidului
de dezvoltare în ritmuri înalte a
economiei naționale, de creștere a
eficienței economice și ridicare con
tinuă a nivelului de trai, material și
spiritual, al celor ce muncesc.
Amintind că oamenii muncii din
Capitală au îndeplinit prevederile
actualului cincinal la producția in
dustrială creîndu-și posibilități pen
tru a realiza pînă la finele anului o
producție suplimentară de peste 40
miliarde lei, vorbitorul a spus :
Planul pe 1981 prevede, pentru
Capitală, însemnate creșteri la majoritatea indicatorilor, îndeosebi a
celor calitativi, orientîndu-ne astfel
eforturile spre creșterea eficienței
întregii activități și aplicarea con
secventă a cerințelor noului meca
nism economic, a autogestiunii și
autoconducerii muncitorești. Se va
îmbunătăți
substanțial structura
producției, prin asimilarea de pro
duse noi și modernizate, realizînd
încă din primul an o treime din
sarcina cincinalului ; exportul va
crește cu 24 la sută, iar cheltuielile
vor fi reduse cu 20 lei la mia de
lei producție marfă.
Ca expresie a preocupării per
manente a conducerii partidului și
statului pentru ridicarea nivelului de
trai al oamenilor muncii, Capitala va
5Î m 1981, de însemnate
investiții social-culturale, revi jțndu-se darea în folo
sință a 3a O(?J de apartamente, 4 000
locuri în cămine și internate, 45 700
mp supraț' b comerciale, precum și
a altor obiective edilitar-urbanistice
de amploare, cum sînt continuarea
lucrărilor de construcție a metrou
lui și de edificare a noului centru
politico-administrativ.
Au fost menționate, totodată, ac
țiunile care se întreprind în toate
întreprinderile pentru organizarea
superioară a producției și a muncii,
axată pe modernizarea proceselor
tehnologice, extinderea mai rapidă a
mecanizării și automatizării, ridica
rea pregătirii profesionale, policali
ficarea forței de muncă și reduce
rea cu cel puțin 25 la sută a pon
derii personalului indirect productiv,
asigurarea integrală a planului cu
contracte, în special la export, pen
tru a soluționa toate problemele pri
vind asigurarea unei aprovizionări
tehnico-materiale ritmice și în sor
timentele impuse de cerințele pla
nului.
S-a menționat, de asemenea, că în
domeniul agriculturii se acordă o
atenție deosebită dezvoltării inten
sive a legumiculturii, pentru ca apor
tul unităților agricole din munici
piul București să ajungă la 40 la
sută din necesarul de legume și
fructe pentru aprovizionarea Ca
pitalei.
In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat deplinul acord cu proiectul-Pl'anulul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe 1981.

Oamenii muncii de la Combinatul
metalurgic Cîmpia Turzii — a spus
deputatul Gheorghe Giurgiu —
au acționat In actualul cincinal pen
tru transpunerea în viață a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușeșcu,
cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate la noi in anii 1974 și 1978 pli
vind construirea unor importante ca
pacități de producție, fapt ce a per
mis însemnate creșteri la producția
de oțel, laminate și țrefilate. Acum
cind aceste obiective au intrat în
producție, vă rog să-mi permiteți,
stimate tovarășe secretar general, să
vă transmit mulțumirile călduroase și
recunoștința întregului nostru colec
tiv de muncă pentru sprijinul acor
dat in realizarea lor și in același
timp angajamentul ferm pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin.
Pornind de la imperativele majore
lzvorite din cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușeșcu la cel de-al II-lea
Jongreâ al consiliilor populare, re
nta aftu’
a oamenilor muncii
■ita
a dezbătut sarcinile
ii 1981 și a aprobat
planului
creț de măsuri care
un progf
zarea
in cele
să asigur
— ..
---- mai
bune coni^h'
tuturor indicatorilor
încă din prima -uni. Mă angajez să
acționez și să depun eforturi spori
te ca alături de toți cei ce muncesc
din combinat să înfăptuim încă din
primul an al cincinalului sarcinile ce
ne revin, asigurind astfel transfor
marea acestuia in cincinalul științei,
tehnicii, calității și eficientei econo
mice.
Luind cuvîntul, deputatul Vasile

Nemes a spus'

Prevederile pr°-

iectului planului pe anul 1981, obiec
tivele viitorului plan cincinal des
chid în fața țării noastre noi per
spective de progres, de înflorire a
națiunii socialiste și de ridicare per
manentă a nivelului de viață și
civilizație al poporului nostru.
Raportăm că. prin dotarea mine
lor cu noi complexe mecanizate,
combine și alte utilaje de înaltă
tehnicitate și productivitate, produc
ția de cărbune extras în Valea
Jiului se estimează în acest an la
10,5 milioane tone de cărbune. Re
zultatele obțirșute de minerii Văii
Jiului nu sint insă intru totul la ni
velul sareinilor de plan. La aceste
nerealizări au eontribuit lipsurile din
activitatea proprieîn continuare s-a subliniat că,
alături de sectorul de bază — mineritul — economia municlpiului
Petroșani a făcut, in anul 1980, noi
progrese în diversificarea produc
ției, in crearea de noi locuri de
muncă, îndeosebi pentru ocuparea
forței de muncă feminine. Pentru
îmbunătățirea condițiilor de locuit
ale minerilor au fost date in folo
sință, în acest an, peste 1000 de
apartamente, alte 800 fiind într-un
stadiu avansat de execuție.
In numele oamenilor muncii din
Valea Jiului — a spus vorbitorul —
mulțumim
conducerii
partidului
pentru ajutorul prețios acordat prin
detașarea in Valea Jiului a unor
grupuri de șantiere care execută
construcția mai multor obiective
economice și sociale.
Indicatorii planului pe anul 1981
sînt posibil de realizat și chiar depășit, producția de cărbune netă va
spori jn Valea Jiului cu 7 la sută.
Este de remarcat că toate aceste
sarcini urmează să fie realizate cu
consumuri mai mici de energie șt
combustibili. Minerii Văii Jiului au
analizat in adunările generale ale
oamentior muncit noi rezerve și po
sibilități de care dispun pentru
creșterea producției de cărbune,

pentru îndeplinirea sarcinilor pe
1981, între ele înscriindu-se și hotă
rârea ca personalul tehniCo-administrativ să lucreze cel puțin o zi pe
săptămînă direct în abataje.
De la această tribună, în numele
minerilor din Valea Jiului, mulțu
mesc pentru măsurile aprobate re
cent de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. privind stimularea
personalului muncitor din industria
extractivă, măsuri care reflectă
preocuparea permanentă a condu
cerii partidului, personal a secreta
rului general, tovarășul Nicolae
Ceaușeșcu, pentru asigurarea, în
mare parte din țară, a nevoilor de
țiței, cărbune și minereuri neferoase,
precum și pentru creșterea continuă
a nivelului de viață al minerilor și
petroliștilor.
Actuala sesiune a Marii Adunări
Naționale își desfășoară lucrările în
condițiile cind oamenii muncii din
întreaga țară, strins uniți în jurul
partidului, al celui mai iubit fiu al
poporului român, tovarășul Nicolae
Ceaușeșcu, acționează cu întreaga
capacitate de muncă și elan revolu
ționar pentru realizarea planului pe
trimestrul IV, pentru încheierea cu
succes a cincinalului actual — a
spus deputata Magdalena Fiiipaș. Mărturie în acest sens depun
și colectivele din industria ușoară,
care în zilele acestea vor îndeplini
planul cincinal la producția indus
trială, realizînd pînă la sfirșitul
anului peste prevederi 26,4 miliarde
lei. îndeplinind și depășind angaja
mentul luat la Conferința Națională,
oamenii muncii din industria ușoară
doresc să exprime dragostea și re
cunoștința lor fierbinte țață de
partid, față de secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușeșcu,
pentru condițiile minunate de muncă
și viață, pentru cea mai mare creș
tere de retribuție față de toate perioadele anterioare.
Grija conducerii partidului și a
statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușeșcu
...... — „a _menționat
_ _____
vorbitoarea — pentru buna aprovi
zionare a populației cu mărfuri în
cantitate și în structură calitativ su
perioară, pun în fata industriei
ușoare în 1981 sarcina de a crește
livrările de produse la fondul pieței
cu aproape 10 la sută față de acest
an. Pentru realizarea sarcinilor de
plan pe 1981 ne propunem să depu
nem o muncă mai susținută, mai
sistematică, 6ă eliminăm deficiențele
și lipsurile manifestate în acest an
de consiliile de conducere ale mi
nisterului, centralelor și întreprin
derilor cărora le revine în primul
rind . responsabilitatea nerealizării
unor indicatori de plan pe primele
nouă luni. Vom folosi cu mai multă
perseverență noul mecanism econo
mic. vom pune un accent mai mare
pe afirmarea revoluției tehnico-știintifice în toate domeniile și în toate
unitățile noastre.

După ce a subliniat importanța
deosebită a problematicii cuprinse
pe ordinea de zi a actualei sesiuni a
Marii Adunări Naționale și a făcut
un bilanț al succeselor obținute de
oamenii din județul Alba care au ra
portat îndeplinirea cu 84 zile mai
devreme a planului cincinal în in
dustrie, deputatul Nicolae Hur-

bean a spus:
Apreciem că sarcinile pare revin
Județului Alba din proiectul Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomică și socială a țării pe anul 1981
sînt mobilizatoare șl corespund pe
deplin experienței și forței de care
dispunem. In industrie vom realiza o
producție dublă față de anul 1971.
întregul spor de producție va fi rea
lizat pe seama creșterii productivită
ții muncii. La producția netă se pre
vede o creștere de 10.2 la sută față
de anul 1980, pe care considerăm că
o putem depăși, așa cum a rezultat
și din dezbaterile care au avut loc
recent în adunările generale ale oa
menilor muncii, în cadrul acestor
adunări generale s-au făcut peste
1 400 propuneri de îmbunătățire a
organizării producției și a muncii, de
creștere a productivității muncii, de
reducere a consumurilor materiale și
energetice, fapt ce ilustrează hotărîrea responsabilă a tuturor detașa
mentelor muncitorești din Alba de a
acționa și în continuare, cu întregul
avînt, pentru îndeplinirea sarcinilor
noi de calitate .și eficiență, care ca
racterizează planul pe anul viitor. In
perioada care urmează ne concentrăm
eforturile pentru definitivarea în
fiecare unitate a programelor unitare
de măsuri care să asigure îndepliniiea exemplară a planului încă din
primele zile. Acordăm o atenție deo
sebită exportului pe anul 1981. care
se ridică la 2,5 miliarde lei și, in
același timp, vom acționa pentru di
minuarea importului. In acest an, cu
forțe proprii, prin colaborarea între
unitățile din județ, îndeosebi cele
constructoare de mașini, am redus
importul eu 7.5 milioane lei-valută.
în ce privește planul pe anul vii
tor în agricultură, acesta ține în mai
mare măsură seama de specificul
zonei, de structura culturilor, in care
pe lingă griu, porumb și sfeclă de
zahăr crește ponderea legumiculturii,
pomiculturii și viticulturii, a produc
țiilor de furaje.
In încheiere, vorbitorul a arătat că
oamenii muncii din Alba nu-și vor
precupeți forțele, energia și elanul
pentru a asigura Înfăptuirea exem
plară a tuturor obiectivelor prevăzute
in proiectul planului pe anul 1981.
Sub coordonarea Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie,
personal a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușeșcu. In
stitutul central de chimie a partici
pat efectiv, alături de specialiștii din
ministere, centralele industriale și
unitățile de producție, la elaborarea
programelor speciale de dezvoltare a
industriei chimice pentru etapa
1981—1985 — a spus deputata Maria

lonescu.
Reflectind
orientările
politicii
profund științifice a partidului si
statului nostru, măsurile preconizate
urmăresc in principal integrarea și
mai puternică a cercetării științifice
cu producția, creșterea contribuției
creației tehnice la acoperirea in tot
mai mare măsură eu forțe proprii a
necesarului de resurse materiale ei
energetice pentru asigurarea dezvol
tării in continuare in ritm susținui a
producției în perioada următoare.
Referindu-se la preocupările In
stitutului central de chimie, vorbitoa
rea a arătat că, potrivit sarcinilor și
indicațiilor primite din partea con
ducerii partidului, se acordă o aten
ție deosebită orientării activității de

cercetare-dezvoltare care urmărește
stabilirea celor mai eficiente soluții
pentru reducerea continuă a impor
tului de tehnologii și de produse din
profilul industriei chimice, pe baza
valoroasei experiențe acumulate și a
capacității creatoare proprii.
In stabilirea soluțiilor pentru teh
nologiile noi și pentru îmbunătățirea
tehnologiilor care se reproduc se are
în vedere creșterea eficientei tehnico-economice de ansamblu prin : re
ducerea consumului energetic, recu
perarea produselor și subproduselor
din fluxul tehnologic și din circuitul
economic, creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime si uti
lizarea unor noi surse de materii
prime, extinderea folosirii utilajelor
cu performante ridicate de concepție
proprie. In același timp. în anul 1981
ne vom îndrepta atenția spre cerce
tări care vor asigura asimilarea a noi
tipuri de cauciucuri, tehnopolimeri,
fibre cu proprietăți speciale, produ
se de înaltă puritate, precum și abordarea unor domenii noi de sin
teză din sfera biochimiei, chimizării
biomașelor și a cărbunilor, biocatalizei etc.
Subliniind că documentele supuse
dezbaterii marelui forum legislativ al
țării sînt străbătute ca un fir roșu
de grija părintească pe care partidul
și statul nostru o acordă constructo
rilor societății socialiste, deputatul

Vasile Bărbulescu a spus: La
fundamentarea corelativă a indicato
rilor economici și sociali propuși în
proiectul Planului național unic de
dezvoltare economico-socială pe anul
1981 s-a pornit de la succesele dobîndite în cincinalul pe care-1 în
cheiem acum și experiența acumu
lată, de la idealurile noastre marca
te de un înalt spirit revoluționar. îmi
exprim totala adeziune la prevede
rile proiectului de plan și mă an
gajez ca la locul meu de muncă să
depun eforturi susținute pentru ca
împreună cu cetățenii pe care-i re
prezint să asigurăm înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin.
Și cooperativa agricolă de produc
ție Scomicești și-a îndeplinit integral
sarcinile economico-sociale din planul
cincinal 1976—1980. La cereale, pro
ducția netă și beneficii, planul cin
cinal a fost realizat în trei ani și
jumătate, iar indicatorii din zooteh
nie, în patru ani. Producțiile medii
la hectar pe întregul cincinal au fost
de 6 000 kg grîu și 10 400 kg porumb
boabe, iar anul acesta am realizat în
medie la porumb 10 062 kilograme, iar
la grîu 5 550. Ca urmare a rezulta
telor obținute, am reușit să înscriem
în contul depășirilor cincinalului
15 000 tone cereale, 2 400 tone car
ne, 2 200 tone legume, 50 de milioa
ne de ouă șt alte produse agroalimentare. De asemenea, pe întregul
consiliu producția medie la hectar
este de 5 000 kg grîu și peste 7 000
kg porumb boabe.
Arătînd că proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială pe anul 1981 constituie o nouă
confirmare a. modului strălucit in
care partidul nostru, personal tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu, se preocupă
de dezvoltarea viguroasă a patriei,
de amplasarea chibzuită și armonioa
să a forțelor de producție pe terito
riul țării, de asigurarea unor condiții
tot mai bune de muncă și de viață
pentru toți fiii patriei, deputata

Alexandrina Găinușe a expri*
mat, in numele celor peste 80 000 de
comuniști din județul Bacău, al tu
turor locuitorilor din această parte,
a țării, deplinul acord cu prevederile
planului pe anul viitor.
Potrivit prevederilor, a spus în
continuare vorbitoarea, județul Ba
cău, asemenea tuturor județelor țării,
va cunoaște în 1981 o continuă dez
voltare economico-socială. Producția
netă industrială va ajunge la 8,2 mi
liarde lei, producția marfă va ajunge
la 24 miliarde lei. în agricultură, vom
realiza o producție globală de peste
3,5 miliarde lei. Volumul investițiilor,
care se ridică la aproape 6,2 mili
arde lei, va permite ridicarea a noi
capacitățt de producție, extinderea
șt modernizarea celor existente. Pro
ductivitatea muncii, calculată pe
baza producției nete, va depăși
106 000 lei, exportul va ajunge la
aproape 5 miliarde lei. In cursul
anului viitor vor fi construite peste
4 500 de apartamente confortabile, se
vor ridica noi edificii social-culturale, vor crește desfacerile la mărfu
rile de larg consum către populație.
Subliniind că prevederile planului
pe 1981 pornesc de la baza solidă
creată în cursul actualului cincinal,
vorbitoarea a arătat că pînă in pre
zent 50 de unități economice din ju
dețul-. Bacău au realizat sarcinile ac
tualului cincinal, urmind ca prin în
deplinirea sarcinilor pe perioada
1976—1980 cu 45 de zile mai devreme
să se obțină suplimentar o producția
industrială în valoare de 3 mili
arde lei.
Acționînd pentru îndeplinirea sar
cinilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușeșcu cu prilejul vizitelor de
lucru făcute în județul nostru, a
menționat vorbitoarea în continuare,
au fost întocmite programe supli
mentare de cercetare geologică ; mi
nerii au găsit deja soluții ca în anul
1981 să extragă cu 15 000 tone mal
mult cărbune de calitate superioară,
față de anul acesta. De asemenea,
în adunările generale. încheiate in
aceste zile, oamenii muncii din eco
nomia județului Bacău s-au angajat
să acționeze cu toată fermitatea în
direcția îndeplinirii exemplare a tu
turor indicatorilor din planul pe anul
1981, a ridicării pe o treaptă calita
tiv superioară a întregii activități
economice din anul viitor-

în cuvîntul său, deputatul Gheor

ghe Petrescu a
că Pr°iec*
tul de Lege privind Planul național
unic de dezvoltare economico-socială
a României pe anul 1981 evidențiază
cu putere opțiunea strategică a parti
dului nostru, accentuează laturile ca
litative ale vieții sociale, întărește
rolul autoconducerii și autogestiunii
economice, orientare generată cu
clarviziune și Înțelepciune de secre
tarul general al Partidului Comunist
Român, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu.
Cu toate aceste rezultate de ansam
blu, a arătaț vorbitorul, în 1980 s-au
manifestat, în activitatea noastră, și
unele deficiențe. Ele au fost larg
dezbătute în recentele adunări gene
rale ale oamenilor muncii, care au
stabilit o serie de măsuri pentru în
cheierea în bune condiții a planului
pe 1980 și pregătirea temeinică a pre
miselor necesare realizării planului
pe 1981.
In continuare, vorbitorul a spus :
Prevăzind creșterea cu 12 Ia sută a
producției nete și cu circa 10.4 la sută
a celei marfă față de anul 1980, pro
iectul de plan preconizează o dina
mică tnaltă în condițiile dezvoltării

prioritare ale unor subramuri purtă
toare de progres tehnic. în 1981, spo
rul producției se va realiza în pro
porție de peste 80 la sută pe seama
productivității muncii.
Vom concentra, in continuare, efor
turile în cercetare și producție pen
tru a realiza cu precădere produse
de înaltă tehnicitate, folosind cit mai
mult materiale indigene, cu un con
sum redus de energie. Concepția pro
prie va contribui în proporție de 90
la sută la realizarea acestui obiectiv.
Și în anul 1981, producția destina
tă exportului va crește intr-un ritm
accelerat. Vom întreprinde acțiuni
pentru lărgirea colaborării în produc
ție a României cu țările socialiste, cu
țările în curs de dezvoltare, a coope
rării dintre întreprinderile construc
toare de mașini românești și firme
din alte țări.
Asigurindu-vă că vom face totul
pentru înfăptuirea în bune condiții a
prevederilor de plan, a încheiat vor
bitorul, îmi exprim acordul și voi
vota cu convingere proiectul legii
planului pe anul 1981.
După ce a exprimat totala adeziu
ne a făuritorilor de mobilă de Ia
prestigioasa întreprindere „23 August"
din Tîrgu Mureș la proiectul Planului
de dezvoltare economico-socială a
țării pe anul 1981, deputata Otilia

Bama a spus 5 Pe drept cuvînt, in
ceea ce privește exploatarea și in
dustrializarea lemnului, proiectul de
plan pune accentul pe valorificarea
superioară a masei lemnoase, pe sea
ma sporirii ponderii sortimentelor cu
grad ridicat de prelucrare.
Sîntem pe deplin conștienți că rezultatele noastre nu se ridică la nivelul posibilităților și, în unele direcții, al sarcinilor și orientărilor
cuprinse în cuvîntările și expunerile
secretarului general al partidului. De
aceea, trebuie să ne mobilizăm mai
mult forțele pentru a obține cit mai
multe produse, cu valori sporite, din
aceeași cantitate de masă lemnoasă
exploatată. Noi considerăm că toți
beneficiarii acestei materii prime tre
buie să-și intensifice eforturile în
scopul valorificării, în trepte succe
sive, a lemnului nu numai in produse
de mobilă, ci și pe cale chimică.
Acestea sînt principalele rezerve pe
care le putem valorifica, în scopul
asigurării prevederilor planului de
stat pe 1981, realizării ritmice a pro
ducției nete, a beneficiilor planifi
cate,. pentru îmbunătățirea calității
produselor, reducerea sistematică a
cheltuielilor materiale, a consumului
de materii prime și materiale, de
energie electrică și combustibil.
în numele tovarășilor mei de mun
că, al cetățenilor din circumscripția
electorală pe care-i reprezint, români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități, asigur conducerea partidului
și statului că vom face totul în viitor
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin în primul an al
cincinalului următor, contribuind ast
fel la înflorirea județului Mureș, al
progresului general al României
socialiste.

în cuvîntul său, deputatul Maxim

Berghianu a spus: In ““ socla"
Hemului, și cu deosebire în ultimii
15 ani, prin grija permanentă a par
tidului și statului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușeșcu, agriculturii
i-au fost alocate, an de an, însem
nate fonduri de investiții, care s-au
concretizat în creșterea continuă a
bazei ei tehnico-materiale, ceea ce a
permis sporirea însemnată a produc
ției agricole, vegetale și animale.
Aceste rezultate au asigurat o
mai bună aprovizionare, livrările
de produse agroalimentare din fon
dul de stat, destinate populației, in
anul 1980, fiind cu 44 Ia sută mai
mari decît în 1975, realizîndu-se. pe
întregul cincinal,} un ritm mediu anual de creștere de 7,6 la sută.
Cu toate rezultatele bune obținute
In agricultură și industria alimenta
ră, trebuie să recunoaștem deschis
că ele nu reflectă pe deplin efortu
rile mari, materiale și financiare, pe
care le face economia națională. Ne
însușim pe deplin aprecierile critice
cuprinse în cuvintarea de excepțio
nală valoare rostită la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R. de tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu și sintem ferm
hotărițl să lichidăm lipsurile mani
festate.
în contextul dezvoltării armonioa
se a tuturor ramurilor economiei na
ționale, agricultura și industria ali
mentară vor cunoaște și in anul 1981
o dezvoltare continuă și multilate
rală. în acest sens, au fost relevate
importantele producții prevăzute a
se obține la sfeclă de zahăr, semințe
de plante oleaginoase, la cartofi, le
gume, fructe și struguri. Totodată,
s-a arătat că sarcini importante re
vin pe linia creșterii efectivelor de
bovine, porcine, ovine și păsări, a
producțiilor de carne, lapte și de alte
produse animaliere.
Bazele planului pentru anul 1981
fiind condiționate de realizarea lu
crărilor din toamna acestui an — a
spus vorbitorul — acționăm cu toate
forțele pentru strîngerea recoltei de
soia, porumb, legume, fructe și în
cheierea grabnică a insămînțărilor. In
special a griului. Vor fi luate măsuri
hotărite pentru folosirea mal bună
a fondului funciar, utilizarea mai ra
țională a sistemelor de irigații, întă
rirea disciplinei tehnologice și buna
organizare pe toate treptele activi
tății din agricultură.
în încheiere, vorbitorul a exprimat
hotărîrea tuturor oamenilor muncii
din agricultură și industria alimen
tară de a transpune cu fermitate în
viață indicațiile date de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu, de a realiza ni
velul producțiilor prevăzute pentru
anul 1981.
Deputatul |on Cîrceî a «“bliniat
că prin prevederile sale proiectul
planului „
____ ___
______
pe 1981 _asigură
traducerea
in viață a hotăririlor Congresului al
XII-lea. dezvoltarea tn ritm susținut
a patriei noastre și ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii.
Refgrindu-șe apoi la succesele ob
ținute în aceșț an de oamenii muncii
din județul Prahova, vorbitorul a
spus : Pe primele 9 lupi sarcina pri
vind producția netă a fost depășită
cu 100 milioane tei, cea a producti
vității muncii cu 143 lei pe persoa
nă, iar cheltuielile materiale au fost
reduse cu 154 milioane Iei. economisindu-se pînă în prezent 64 mii megawați/oră energie electrică. 35 mii
tone combustibil convențional și
peste 2 000 tone metal. în agricultu
ră, se estimează că producția globală
va ajunge in acest an la 8.7 mili
arde lei, cu 1,3 miliarde lei peste
realizările din 1975.
în legătură cu planul pe anul 1981,
vorbitorul a arătat eă județului Pra

hova fi revine sarcina de a da o
producție industrială de aproape 53
miliarde lei și de a realiza un volum
de investiții de 6,6 miliarde lei. Agricultura se va dezvolta, în conti
nuare, urmînd ca volumul producției
agricole să fie la sfîrșitul anului de
3,8 miliarde lei. In acest context, ei
a subliniat însemnătatea deosebită a
măsurilor pentru stimularea perso
nalului muncitor din industria ex
tractivă.
In încheiere, vorbitorul a spus :
Expunerea de o excepțională însem
nătate a secretarului general al par
tidului nostru la încheierea lucrări
lor plenarei Comitetului Central a
scos în evidentă sarcinile deosebite
ce revin organelor și organizațiilor
de partid, tuturor oamenilor muncii,
întregului nostru popor, in vederea
realizării planului pe anul 1981. eta
pă de mare însemnătate pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor
stabilite de Congresul al XII-lea al
partidului în cincinalul viitor. Asigurăm conducerea de partid si de
stat, personal pe tovarășul Nicolae
Ceaușeșcu, că nu vom precupeți nici
un efort pentru realizarea înainte de
termen a actualului cincinal și asi
gurarea tuturor condițiilor pentru
înfăptuirea în cele mai bune condi
ții a planului pe anul 1981.

Subliniind rolul hotărîtor al secre
tarului general al partidului în ela
borarea conceptelor și soluțiilor fun
damentale de echilibrare a planului
pe anul 1981, deputatul |on Pățan
s-a oprit, în cuvîntul său, asupra unor
probleme privind asigurarea bazei
materiale a planului pe anul viitor.
Față de 1980, a spus el, în 1981 pe
ansamblul industriei, 35 la sută din
producția marfă va trebui obținută
printr-o mai bună valorificare a ma
teriilor prime și perfecționarea teh
nologiilor. In acest context, vorbi
torul a relevat preocuparea Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlul Gospodăririi Fon
durilor Fixe pentru soluționarea unor
greutăți intervenite în aproviziona
rea cu metal' a unităților economice,
subliniind că măsuri similare se im
pun în continuare și în problema
reducerii și încadrării în consumu
rile energetice. Sînt încă multe po
sibilități, a spus vorbitorul, de a folosi mai bine combustibilul și energja în procesele tehnologice și la
producția de energie termică, unde
avem încă resurse nerecuperate echivalînd cu circa 3 700 000 tone combustibil convențional. De asemenea,
în transporturi, prin eliminarea unor
rute lungi, se va respecta cu strictețe
optimizarea aprovizionării, va spori
capacitatea de transport și se vor
reduce consumurile de carburanți.
Fiecare unitate va trebui să ia mă
suri radicale pentru încadrarea stric
tă în consumurile stabilite, pentru
eliminarea pe orice cale a risipei și
pierderilor.
în proiectul planului pe 1981, a
arătat vorbitorul, se pune un accent
special pe intensificarea recuperării
și valorificării materialelor refolosibile, componentă esențială a bazei
materiale a planului, pe seama căreia
ne revine sarcina să obținem 7 mi
lioane tone de oțel, 400 000 tone oțe
luri aliate, 60 000 tone de cupru,
26 000 tone de zinc, 25 000 tone de
plumb, aproape 300 000 tone hîrtii și
cartoane, 90 000 tone textile și altele.
La rezultatele obținute în acest an
va trebui să adăugăm în viitor altele
mult sporite, prin aplicarea hotărîtă
a prevederilor complexului de mă
suri ce a fost adoptat pentru valo
rificarea întregului potențial de re
surse refolosibile. Sîntem preocupați,
de asemenea, de îmbunătățirea sub
stanțială a pregătirii reparațiilor, de
asigurarea din timp a pieselor și a
personalului necesar. Trebuie ca,
împreună cu ministerele industriale
șj centralele, să organizăm mai bine
recuperarea și recondiționarea piese
lor de schimb in unitățile de profil
constructoare de mașini, în mica in
dustrie, în toate ramurile economiei
naționale pentru a asigura prevede
rile programului de reparații capitale
care indică o creștere de peste 7 la
sută a volumului, comparativ cu ceea
ce realizăm in anul 1980.

în cuvîntul său, deputatul Iustin
Gheorghe Dumitru a spus:
Am studiat cu atenție și viu
priInteres proiectul de 'lege
_
vind dezvoltarea economico-socia
lă în anul 1981, în care șe regăsesc,
cu pregnantă, elemente calitativ noi,
de eficiență, menite să asigure so
luții corespunzătoare problemelor
complexe care stau actualmente în
fața economiei noastre. Și In Vilcea
avem de realizat în anul viitor un
amplu program de dezvoltare, care
are la bază valorificarea mal bună
a resurselor de care dispunem, mo
dernizarea structurii economiei ju
dețului prin promovarea largă a cu
ceririlor științei, introducerea pro
gresului tehnic, aplicarea principiilor
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii, a noului mecanism economico-financiar.
în continuare, deputatul a arătat
acțiunile întreprinse in vederea mo
dernizării tehnologiilor,
obținerii
unor produse cu caracteristici calita
tive superioare, competitive la ex
port, realizării în termen scurt și la
parametrii proiectați a noilor capa
cități, dării în funcțiune în cel mai
scurt timp a primelor obiective ale
Combinatului chimic de la Giurgiu
și a celorlalte instalații noi din ca
drul centralei.
Asigurăm Marea Adunare Națio
nală, pe dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeșcu,
a spus în încheiere vorbitorul, că
sjntem ferm hotărîți să acționăm c
toată exigența și răspunderea pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin în viitorul an și in
întregul cincinal.
Voi vota cu toată încrederea Legea
pentru adoptarea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a României pe anul 1981.
Ca lucrător in agricultură — a sub
liniat deputata Valentina Cin
zeacă — apreciez importanța deo
sebită pe care o acordă planul pe
1081, înfăptuirii consecvente in prac
tică a hotăririlor adoptate de Con
gresul al XII-lea privind dezvol
tarea intensivă a agriculturii. In
consiliul unic agroindustrial „23 Au
gust", județul Constanța, unde îmi
desfășor activitatea, am realizat
anul acesta o producție medie de
peste 4 300 kg griu și orz la hectar
și estimăm să obținem peste 5 000
kg porumb. Ca urmare, față de 1979
s-au livrat în plus la fondul de stat
peste 5 000 tone grîu și orz, 500 tone
legume și alte importante cantități
de produse vegetale și animaliere.
Arătînd apoi că rezultatele obți
*

nute nu sînt pe măsura eforturilor
făcute de stat și a posibilităților
existente, vorbitoarea a spus : Pen
tru anul 1981 sarcinile de plan sînt
realiste, in deplină concordantă cu
baza tehnică materială de care dis
punem, și vom întreprinde toate
măsurile pentru îndeplinirea și de
pășirea lor. Acționăm de pe acum
pentru ca în cooperativa agricolă in
care lucrez să punem baze solide
recoltei anului viitor, cind trebuie
să obținem însemnate Cantități de
produse peste plan.

Doresc de la început să declar acor
dul meu deplin cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
pe anul 1981, a spus deputatul Ale

xandru

Mărgăritescu,

docu‘

ment care marchează trecerea la în
făptuirea hotăririlor Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și a prevederilor Directivelor acestuia pentru cincinalul 1981—1985.
Datorită atenției și sprijinului deo
sebit pe care conducerea partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu perso
nal, le acordă acestui sector și pe
baza rezultatelor economiei naționa
le, volumul schimburilor și acțiuni
lor de cooperare economică inter
națională au crescut an de an. impunindu-se ca unul din cele mal di
namice sectoare ale economiei națio
nale. La încheierea cincinalului ac
tual putem prelimina un volum al
schimburilor comerciale de 2 ori mai
mare față de cincinalul trecut.
Arătînd că s-a lărgit aria geogra
fică a relațiilor economice externe,
s-au inițiat un număr important de
acțiuni de cooperare și au fost reali
zate obiective complexe de înaltă
tehnicitate, că în activitatea de co
merț exterior și cooperare economi
că internațională se întîmpină o
serie de greutăți, vorbitorul a subli
niat că trebuie să se acționeze cu
toată hotărîrea pentru o mai bună
organizare a muncii, ridicarea conti
nuă a nivelului profesional, îmbună
tățirea substanțială a rețelei externe
de comercializare și de servicii, pen
tru finalizarea unui număr cit mai
mare de acțiuni de specializare și
cooperare, de promovare într-un vo
lum sporit a exporturilor complexe
și pentru încheierea de contracte de
iungă durată.
Proiectul de plan pe anul 1981 pre
vede o creștere de 10 la sută a vo
lumului comerțului exterior față de
acest an, exportul urmind să creas
că cu aproape 21 la sută. Se preve
de, de asemenea, extinderea în con
tinuare a activității de cooperare eco
nomică internațională cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare,
cu celelalte state ale lumii, pe baza
avantajului reciproc. Pentru realiza
rea acestor indicatori ne vom preo
cupa intens de îmbunătățirea sub
stanțială a rețelei’ comerciale și de
service, de intensificarea contractării,
de creșterea ponderii exportului ca
urmare a activității de cooperare și
specializare, dind cea mai mare
atenție executării în bune condiții a
obiectivelor complexe pe care le
realizăm în străinătate pentru respec
tarea termenelor de punere în func
țiune a acestora. împreună cu indus
tria ne vom preocupa mai mult pen
tru îmbunătățirea calității produselor,
să asigurăm executarea în termen a
contractelor externe, și pe aceaste căi
să obținem prețuri externe mai bune.

Exprimînd aprobarea deplină față
de proiectul Planului de dezvoltare
economică și socială a țării pe anul
1981 și atașamentul deplin al oame
nilor muncii de la întreprinderea de
autocamioane din Brașov, față de
politica științifică și clarvăzătoare a
partidului și statului nostru, deputata

Maria Drânga a spus :
Colectivul de peste 25 000 oameni
ai muncii de la întreprinderea de
autocamioane din Brașov, români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități, și-a exprimat, și cu prilejul
recentei adunări generale a repre
zentanților oamenilor muncii, hotărirea fermă de a nu precupeți nici
un efort pentru îndeplinirea tuturor
sarcinilor pe acest an și a dezbătut,
cu exigentă șl responsabilitate, mă
surile ce se impun pentru eliminarea
neajunsurilor care s-au mai făcut
simțite în munca noastră.
Principala sarcină din anul 1981 la
care trebuie să contribuim atît proiectanțil, cit și cei ce lucrează direct
în secțiile de producție constă in
accelerarea procesului de diversifi
care și modernizare a fabricației de
autovehicule, în vederea satisfacerii
mai depline a cerințelor economiei
naționale și ale exportului. în acest
sens, va trebui șă acționăm mai hotărît în direcția creșterii puterii
motoarelor, utilizarea cutiilor de
vjteză sincronizate și cu cupluri
mărite, precum și prin diversifica
rea suprastructurilor speciale, care
vor spori valoarea de întrebuințare
și competitivitatea produselor pe
care le fabricăm.
în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit, în calitatea pe care o are de
președintă a Comitetului județean
al Organizațiilor Democrației și
Unității Socialiste, la contribuția
viguroasă șl înnoitoare pe care și-o
aduc pretutindeni, la orașe ca și la
Sate, membrii în continuă creștere
oa număr, ai acestor organizații și
a exprimat angajamentul lor de a nu
precupeți nici un efort pentru a se
afirma în întreaga noastră viată
economico-socială.
Exprîmînd, în numele celor peste
15 000 de constructori de mașini reșițeni și al cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 1 Reșița, ade
ziunea totala la proiectul de Lege
pentru adoptarea planului de stat pe
anul 1981, deputatul Alexandru

Dimitrie Bitang a spws ‘ C0™'
der că indicatorii planului pe anul
viitor corespund pe deplin orientă
rilor și hotăririlor Congresului al
XII-lea și asigură înfăptuirea directi
velor cu privire la noul cincinal,
în acest cadru, construcția de mașini
este orientată ferm spre dezvoltarea
sectoarelor de înalță tehnicitate, care
asigură valorificarea materiilor prime
și a gîndirii tehnico-științifice româ
nești, ridicarea nivelului tehnic al
întregii economii, participarea tot
mai eficientă a României Ia diviziu
nea internațională a muncii.
După ce a enumerat produsele noi
asimilate în fabricație, realizările
obținute ca urmare a introducerii
tehnologiilor moderne, vorbitorul a
spus în continuare : Proiectul de
Iegș privind dezvoltarea economicosocială a României pe anul 1981 pune
și in fata noastră sarcini deosebite,
in special pentru dezvoltarea bazei
energetice a țării, prin realizarea
a 3 009 MW turbine hidraulice și
generatoare electrice, precum și dez-

voltarea în continuare a fabricației
de motoare diesel de mare putere, a
mașinilor electrioe speciale și a uti
lajelor tehnologice pentru metalur
gie și chimie. Măsura luată de con
ducerea de partid și de stat ca grupe
de specialiști și organe de răspun
dere din ministere și organe cen
trale să analizeze la fața locului
împreună cu colectivele de muncă
problemele anului 1981 a condus la
rezolvarea multora dintre acestea și
asigurarea unei pregătiri corespun
zătoare a planului. Au mai rămas
însă unele probleme în ce privește
aprovizionarea, asigurarea unor im
porturi și acoperirea cu comenzi
ferme a planului la export.
După ce a subliniat că Planul na
țional unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1981 asigură înfăptuirea
neabătută a Directivelor celui de-al
XII-lea Congres al partidului, edi
ficarea unei economii de înaltă com
petitivitate, bază sigură pentru ridi
carea nivelului de trai, a bunăstării
întregului popor, deputatul PfjraS-

chiv Benescu a spus:

eiaborarea și fundamentarea niveluri
lor de plan pe anul 1981 ne-am
bucurat de sprijinul dumneavoastră
nemijlocit, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușeșcu, pentru care vă
rog să-mi permiteți ca, în numele
comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii din județul nostru, să vă
adresez cele mai calde și respec
tuoase mulțumiri, angajîndu-ne. tot
odată, să depunem toate eforturile
pentru a ocupa un loc de frunte in
întrecerea între județele țării. Conștienți de lipsurile manifestate in
activitatea unor colective de oameni
ai muncii, trebuie să depunem in
viitor eforturi stăruitoare, avînd în
vedere că principalii indicatori ai
dezvoltării județului Galați în anul
viitor urmează să crească față de
anul 1980 cu 17,8 la sută la producția
netă și cu 11,2 la sută la producția
marfă. In anul 1981 economia jude
țului va beneficia de un volum de
investiții de 9,4 miliarde lei desti
nate în principal terminării și pu
nerii în funcțiune a capacităților de
producție de pe platforma Combi
natului siderurgic din Galați. Vor fi
date în folosință 4 400 apartamente
și alte obiective de interes socialeconomic.
In dezvoltarea economică a jude
țului, un Ioc deosebit îl deține agri
cultura, al cărei volum de activitate
în 1981 va fi de peste 4 miliarde
lei, sporuri substanțiale prevâzîndu-se atît la producția vegetală, cît
și la producția animalieră.
Așa cum ați subliniat, tovarășe
Nicolae Ceaușeșcu, în cuvintarea
dumneavoastră la încheierea lucră
rilor plenarei Comitetului Central
al partidului, în realizarea cerințe
lor determinate de dezvoltarea in
profil teritorial vom întări și mai
mult conlucrarea între organele cen
trale și cele locale în scopul creș
terii operativității în soluționarea
multiplelor probleme care apar în
procesul conducerii, planificării și
desfășurării activității economicosociale. Sîntem convinși că numai o
asemenea conlucrare poate asigura
corelarea realistă a planului fiecărei
unități economice cu potențial real,
tehnic și uman existent, întemeindu-se pe contracte ferme privind
aprovizionarea și desfacerea pro
ducției.
După ce a subliniat că documente
le supuse dezbaterii sesiunii Marii
Adunări Naționale se înscriu în mod
organic In hotăririle și programele
djrectivă stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului pentru cincina
lul 1981—1985, confirmind Încă o dată
capacitatea creatoare a partidului
nostru comunist, a conducerii sale în
frunte cu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu,
de a asigura condițiile unei dezvol
tări continuu ascendente a patriei, de
creștere continuă a calității vieții
celor ce muncesc, deputatul [on

Bărbierii a spus :

*n anu^ viitor,

județul Dîmbovița, asemenea tuturor
județelor țării, va Înregistra o pu
ternică dezvoltare în toate domeniile
de activitate, producția netă indus
trială crescînd cu peste 7 la sută față
de 1980 și atingînd în 1981 valoarea
de 6,3 miliarde lei, sporind totodată
aportul județului la schimbul in
ternațional de produse eu 3,6 mi
liarde lei.
In continuare, vorbitorul a înfăți
șat unele succese obținute de între
prinderea de utilaj petrolier din
Tirgoviște, unde lucrează, arătînd că
sint create premisele îndeplinirii
sarcinii la producția marfă și glo
bală pe cincinal in a doua decadă a
lunii noiembrie a acestui an.
Conștienți de marile sarcini ce ne
revin, asigurăm Marea Adunare Na
țională, pe dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușeșcu, că noi, oamenii muncii
de la întreprinderea de utilaj petro
lier Tirgoviște, vom acționa eu fer
mitate pentru îndeplinirea integrală
înainte de termen a sarcinilor de
plan ale cincinalului actual, pășind
ferm și încrezători in forțele noas
tre în cincinalill 1981—1985, cincinalul
„științei, tehnicii, calității și înaltei
efieiențe economice".
în cuvîntul său, deputatul joon

Vetmeșan a spus ’

Recunoaștem
încă o dată în orientările de bază ale
planului pe anul viitor viziunea ști
ințifică, revoluționară, realistă, a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, care a
adus și aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea
întregii politici a partidului și sta
tului nostru.
îmi însușesc întru totul prevederile
ouprinse în proiect, asigurind condu
cerea partidului, Marea Adunare
Națională că oamenii muncii din
județul Ilfov vor depune eforturi
susținute pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor ce le revin.
Apreciem că realizările din acest
an constituie o bază solidă și o ga
ranție a îndeplinirii obiectivelor
stabilite pentru unitatea noastră pe
anul 1981. Pentru îndeplinirea sar
cinilor din planul pe anul viitor co
lectivul nostru va depune eforturi
susținute pentru realizarea unei
producții agricole globale cu 7—8 la
sută mai mare față de acest an, pon
derea producției animaliere reprezentind cel puțin 45 Ia sută.
Sintem pe deplin conștienți de
necesitatea aplicării in continuare
de noi măsuri pentru mai buna pre
gătire a terenului, respectarea în
tocmai a normelor agrotehnice și a
timpului optim de efectuare a lucră
rilor, folosirea în condiții de efi
ciență sporită a mașinilor agricole
și administrarea cît mai corectă a
îngrășămintelor chimice. In ce pri
vește zootehnia, vom acționa pentru
folosirea rit mai bine a suprafețelor
și utilajelor din dotare și pentru
asigurarea bazei furajere.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Belgiei
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul belgian YVES VERCAUTEREN a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate,
precum și de prosperitate pentru po
porul român.
în cuvintarea prezentată de am
basador cu acest prilej sînt evocate
bunele relații tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre Belgia și
România, subliniindu-se rolul de
osebit al dialogului la nivel înalt de
la Bruxelles și București în promo
varea și stimularea acestor ra
porturi.
în continuare, sînt evidențiate do
meniile în care relațiile dintre țările
noastre au marcat o lărgire și apro
fundare continuă, exprimindu-se spe
ranța că „intensificarea bunelor rela
ții bilaterale va contribui, în situația
internațională actuală dificilă, la sta
bilirea de relații multilaterale de
încredere. Acestea — se arată în cuvintare — vor permite să se dea Un
nou impuls destinderii, securității și
cooperării în Europa, precum și in
staurării unei noi ordini economice
internaționale".
In cuvîntare sînt reliefate, tot
odată, eforturile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pentru
respectarea în relațiile dintre state a
principiilor de drept internațional,
pentru reglementarea politică a tu
turor problemelor litigioase, pentru
dezarmare, securitate și colaborare în
Europa și în întreaga lume. în acest
context, a fost evocată colaborarea
belgiano-română pentru înfăptuirea
marilor deziderate ale contempora
neității. „Această cooperare pe plan
multilateral — se arată în cuvîntare
— se bazează pe legăturile de prie
tenie și afinitățile pe care le-am evocat; ea își găsește, de asemenea,

justificarea în poziția eminentă pe
care țara dumneavoastră a dobîndit-o în viața internațională ca ur
mare a activității dumneavoastră ne
obosite, domnule președinte, ca și a
guvernului dumneavoastră".
în încheierea cuvîntării, ambasado
rul a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu urări de fericire și de
prosperitate pentru țara noastră din
partea Maiestății Sale regele bel
gienilor.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a transmis regelui Belgiei
cordiale urări de sănătate și feri
cire, iar poporului belgian prieten
urări de prosperitate și pace.
în cuvintarea de răspuns a șefului
statului român se exprimă satisfac
ția pentru evoluția relațiilor dintre
România șl Belgia și se relevă în
semnătatea deosebită a dialogului la
nivel înalt româno-belgian pentru
dezvoltarea pe multiple planuri a
prieteniei și colaborării dintre po
poarele noastre. Cuvintarea eviden
țiază, totodată, largile posibilități existente pentru extinderea conlucră
rii româno-belgiene în toate dome
niile de interes comun, pentru di
versificarea și intensificarea schim
burilor economice și comerciale.
în continuare, în cuvîntare se
spune : „Pe plan extern. România
participă activ la viața internaționa
lă, la eforturile pentru impulsiona
rea destinderii, securității și coope
rării în Europa, pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale. Așezăm ferm la baza tutu
ror relațiilor noastre internaționale
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independentei și
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale nerecurgerii la forță

Primire Ia C. C. al P. C. R.
Joi la amiază, tovarășul Virgil
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., s-a intîlnit cu tovarășul Ro
mero Marin, membre al Comitetului
Executiv, secretar al C.C. al P.C. din
Spania.
Cu acest prilej, oaspetele spaniol a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Român, din
partea tovarășului Santiago Carrillo,
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, un cald salut și
urări de noi succese în activitatea
amplă pe care o desfășoară în fruntea
partidului și statului român.
Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu
a rugat pe oaspete să transmită din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu
un călduros salut și cele mai bune
îrări tovarășului Santiago Carrillo.

Jronica
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a primit, joi di
mineața, pe Julian Amery, deputat,
membru al partidului conservator din
Marea Britanie, care face o vizită in
țara noastră.
în cadrul întrevederii, între minis
trul român al afacerilor externe și
oaspetele britanic a avut loc un
schimb de păreri cu privire la rapor
turile bilaterale româno-britanice și
la unele probleme actuale internațio
nale de interes reciproc.
*
Joi după-amiază, Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe
Cezar Roman Gonzales, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar
' Republicii Ecuador în Republica
/alistă România, în legătură cu
dpiata prezentare a scrisorilor de
editare.

★

Joi dimineață, tovarășul Gheorghe
aranfil, ministrul industriei chimice,
< avut o întrevedere cu Cecil Parkin
son, ministru de stat la Departa
mentul Comerțului din Marea Bri
tanie.
Cu acest prilej au fost abordate
aspecte ale colaborării economice și
schimburilor comerciale românobritanice, precum și noi posibilități
de lărgire a cooperării în domeniul
chimizării cărbunelui, metanolului și
în domeniul chimiei fine.
A participat Pretor Popa, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale.
A fost de față Paul Cecil Henry
Holmer, ambasadorul Marii Britanii
la București.

★

în spiritul întrajutorării umane,
Societatea de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România a trimis
Semilunii Roșii algeriene un ajutor
compus din pături, medicamente și
corturi, pentru a veni în sprijinul
populației sinistrate în urma cutre
murului catastrofal care a afectat re
giunea El Asnam din vestul Al
geriei.

★

între 13 și 16 octombrie, la invi
tația Consiliului Național al Societă
ții de Cruce Roșie, au efectuat o vi
zită in țara noastră J. A. Adefarasin, președintele Ligii Societăților de
Cruce Roșie și Semilună Roșie, și
E. V. Bighinatti, subsecretar general
al ligii.

zilei
Cu acest prilej oaspeții au purtat
discuții la Consiliul Național al So
cietății de Cruce Roșie din țara
noastră cu privire la problemele ac- .
tuale ale activității internaționale a
ligii și a Crucii Roșii Române, în
perspectiva pregătirii Conferinței eu
ropene și a Conferinței internaționale
de Cruce Roșie — care vor avea loc
în 1981, precum și la întărirea rolului
Crucii Roșii in promovarea păcii și
colaborării între popoare.
De asemenea, oaspeții s-au intîlnit
cu activul de Cruce Roșie din mu
nicipiul București și cu comisiile de
Cruce Roșie din întreprinderi econo
mice și instituții social-culturale și
de învățămint.

★

Joi s-au încheiat la București lu
crările sesiunii a XXI-a a subcomi
siei mixte româno-ungare de colabo
rare tehnico-științifică.
Cu acest prilej, președinții celor
două părți în subcomisie, Valeriu
Ceoceonică, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și
Tehnologie, și Osztrovszki Gyorgy,
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal pentru Dezvoltare Tehnică, au
semnat protocolul sesiunii, care pre
vede acțiuni de colaborare tehnicoștiințifică directă între ministerele și
organele centrale de resort. Totodată,
a fost elaborat programul de coope
rare in domeniul cercetării științifi
ce și dezvoltării tehnologice pe peri
oada 1981—1985 între cele două țări.
Șeful delegației ungare a fost pri
mit de tovarășul Ion Ursu, primvicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

★

în Capitală a avut loc, joi dupăamiază, o manifestare consacrată lui
Simon Bolivar, luptător pentru liber
tatea Americii Latine, de la a cărui
moarte se împlinesc 150 de ani.
Organizată în cadrul aniversărilor
culturale recomandate de Consiliul
Mondial al Păcii — sub auspiciile
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, Universității cultural-științifice — manifestarea a reunit
academicieni, oameni de știință, cul
tură și artă, muncitori din întreprin
derile bucureștene, cadre didactice,
studenți.
(Agerpres)

20,10 Film artistic : „Căsătoria*
*. Pre
mieră pe tară
21,40 Ancheta culturală TV. Critica...
criticii muzicale (I)
22,05 Telejurnal
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în cursul întrevederii s-a procedat
la o informare reciprocă și s-a ex
primat de ambele părți satisfacția
față de evoluția ascendentă a rapor
turilor de prietenie, colaborare și
solidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Spania, la dezvoltarea cărora o con
tribuție deosebită au avut-o întîlnirile
și convorbirile rodnice dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Santiago
Carrillo. A fost reafirmată hotărîrea
comună a celor două partide de a in
tensifica și diversifica și în viitor
aceste raporturi, pe baza stimei și
respectului reciproc. Au fost abor
date și unele aspecte ale vieții in
ternaționale.
La convorbire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat tovarășa Ghizela Vass,
membru al C.C. al P.C.R.

Telex
Politehnica TV
Emisiune in limba germană
Tragerea Loto
La volan
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Dosarele Istoriei. Cum jefuiau mo
nopolurile imperialiste bogățiile
României (I)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,
19 și 20 octombrie. In țară : Vremea va
fi caldă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul se va înnora și vor că
dea ploi locale la început în extremi
tatea vestică a țării, aooi aceste feno
mene se vor extinde și în celelalte re
giuni. Vînt moderat cu unele intensifi
cări din sectorul sudic. Temperaturile

16,00 O viață pentru o idee : Gheorghe
Ionescir-Sișești (1685—1967)
16.35 Umor șl muzică... cu și fără păpuși
1.7,30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.35 Concertul Filarmonicii „George
Enescu*. Transmisiune directă de
la Ateneul Român
22,05 Telejurnal

minime vor fi cuprinse între 6 și 16
grade, iar cele maxime între 14 și 24
de grade, mai ridicate la începutul in
tervalului, pînă la 28 de grade. Dimi
neața, local ceață. In București : Vre
mea va fi caldă, mai ales în primele
zile. Cer variabil la înceout. va pre
zenta înnorări mai pronunțate în a
doua parte a intervalului, cînd va de
veni favorabil ploii. Vînt slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 8 și 11 grade, iar cele
maxime între 20 și 25 de grade. Dimi
neața, condiții de formare a ceții.
(Comeliu Pop, meteorolog de serviciu).

și la amenințarea cu folosirea forței.
Milităm susținut pentru soluționarea
tuturor problemelor litigioase exclu
siv pe cale pașnică, prin tratative.
Acordăm însemnătate primordială
problemelor securității și cooperării
în Europa și participăm activ la pre
gătirea reuniunii de la Madrid. Do
rim ca această reuniune să dea un
nou impuls politicii de colaborare și
destindere, să asigure înfăptuirea
documentelor semnate la Helsinki,
să pună bazele organizării unei con
ferințe speciale pentru dezarmare în
Europa".
Arătînd că România se pronunță
cu toată hotărîrea împotriva ampla
sării de noi rachete în Europa, pen
tru dezarmare generală, și în primul
rînd pentru dezarmarea nucleară, în
cuvîntare se spune : „Considerăm că
trebuie făcut totul pentru reducerea
cheltuielilor militare — care apasă
tot mai greu umerii popoarelor —
pentru lichidarea bazelor și a blocu
rilor militare, pentru înfăptuirea de
măsuri practice care să ducă la întă
rirea încrederii și colaborării intre
popoare".
în încheierea cuvîntării se arată :
„Apreciem că există toate posibilită
țile ca România și Belgia să dezvol
te o colaborare fructuoasă, atit pe
planul relațiilor bilaterale, cît și pe
arena mondială, aducindu-și o con
tribuție eficace la soluționarea pro
blemelor majore care confruntă as
tăzi omenirea".
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut in
tr-o atmosieră cordială cu ambasa
dorul Yves Vercauteren.
La solemnitate și convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

Vizita primului ministru al guvernului român
in R. P. D. Coreeană
PHENIAN 16. — Corespondență de
la trimisul nostru, loan Erhan : Joi,
tovarășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al guvernului,
a vizitat două unități industriale co
reene construite în colaborare cu
țara noastră : fabrica de anilon
din cadrul Combinatului chimic din
orașul Hamhung și fabrica de televi
zoare „Tedongan", din Phenian.
Pe parcursul vizitei, oaspetele a
fost însoțit de tovarășul Li Giong Ok,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.M.C., premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, de alte
persoane oficiale.
în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, priete
nească, factori de conducere și spe
cialiști din cele două întreprinderi
au evocat bunele relații de prietenie
dintre P.C.R. și P.M.C., dintre Româ
nia socialistă și R.P.D. Coreeană, au
evidențiat continua dezvoltare a
colaborării româno-coreene,
relevînd nivelul tehnic ridicat al utila
jelor, instalațiilor și tehnologiilor
livrate de țara noastră. Gazdele au
adresat mulțumiri partidului și po
porului român pentru ajutorul prie
tenesc.
Tovarășul Hie Verdet a urat celor
două colective muncitorești succese
și mai mari in viitor, subliniind posi
bilitățile care există pentru lărgi
rea și diversificarea pe multiple pla
nuri a colaborării româno-coreene, cu
deosebire în ce privește cooperarea
în producție și pe plan tehnico-științific.

• SPORT • SPORT

Cu prilejul vizitei la combinatul
din Hamhung, Comitetul regional
de partid Sud-Pvongan și Comitetul
administrativ al regiunii au oferit o
recepție. ■
în toastul său, tovarășul Son
Goan Cio, președintele Comitetului
administrativ regional, a evidențiat
rolul determinant pe care îl au, in
desfășurarea colaborării și cooperării
româno-coreene, hotăririle convenite
cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen, a relevat contribuția po
porului român la realizarea aspira
țiilor vitale ale poporului coreean
— crearea unei Corei unite, pașnice
și independente.
La rîndul său, tovarășul Ilie
Verdet, a toastat pentru dezvoltarea
și mai puternică a colaborării și
cooperării româno-coreene, pentru
ridicarea acestora la nivelul înalt pe
care il înregistrează în prezent re
lațiile politice dintre P.C.R. și
P.M.C.
Tot în cursul zilei de joi, tovarășul
Ilie Verdeț a făcut o vizită la coope
rativa agricolă „Prietenia coreeanoromână", din Sambong.
Luînd cunoștință de importantele
succese obținute în toate domeniile
de harnicii cooperatori din această
unitate a agriculturii socialiste co
reene, înfrățită cu C.A.P. Făcăieni
clin județul Ialomița, tovarășul Ilie
Verdet le-a urat noi și noi succese
în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al Vl-lea al P.M.C., transmițindu-le salutul cald, prietenesc al
țărănimii cooperatiste din România.

Pentru securitate și cooperare iu Europa
STOCKHOLM 16 (Agerpres) —
într-o declarație făcută miercuri în
Riksdag (parlamentul suedez), minis
trul afacerilor externe al Suediei, Ola
Ullsten, a relevat că susținerea de
zarmării trebuie să rămină sarcina
centrâlă a politicii externe suedeze.
Ministrul suedez a subliniat că țara

„Zilele muzicii
bulgare"
îricepînd de joi, în București și în
alte orașe din țara noastră se desiășoară „Zilele muzicii bulgare",
manifestare organizată sub egida
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.
Timp de o săptămînă, filarmonicile și teatrele de operă din Capi
tală. precum și din Arad, Bacău,
Brașov, Craiova, Iași, Sibiu, Timi
șoara și Tîrgu Mureș vor prezenta
concerte și spectacole cuprinzînd lu
crări reprezentative din creația mu
zicală bulgară clasică și contempo
rană sau din patrimoniul muzical
universal, cu participarea unor pres
tigioși dirijori și soliști vocali și
instrumentali bulgari.
Concertul inaugural, găzduit de
Ateneul Român a cuprins, în inter
pretarea orchestrei simfonice a
Filarmonicii „George Enescu", diri
jată de Vasil Stefanov, Artist al Po
porului din R. P. Bulgaria „Uver
tură de septembrie" de Dimităr
Tîpkov, simfonia „Noul Prometeu"
de Alexander Râicev și Concertul
pentru pian și orchestră de E. Grieg.
Partitura solistică a fost susținută
de pianistul bulgar Ivan Drennikov.
La concert au asistat Aurel Duca,
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Maria
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Petre Brâncuși. pre
ședintele Uniunii compozitorilor și
muzicologilor, personalități ale vieții
noastre cultural-artistice.
Au luat parte, de asemenea, Ale
xander Raicev, vicepreședinte al
Comitetului pentru Cultură al R. P.
Bulgaria, președintele Uniunii com
pozitorilor bulgari, conducătorul de
legației bulgare care ne vizitează țara
cu acest prilej, precum și membrii
delegației.
Au fost prezenți Petăr Danailov,
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

încetarea din viată« a tovarășului Luigi Longo
președintele Republicii Italiene, San

sa se pronunță pentru realizarea, în
cadrul reuniunii de la Madrid a re
prezentanților statelor participante la
Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa, â unei înțelegeri pri
vind organizarea unei conferințe de
dezangajare militară și dezarmare pe
continentul european.
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FIRME ROMÂNEȘTI PREMIATE CU „MERCURUL DE AUR". La Moscova
a avut loc decernarea premiilor internaționale „Mercurul de aur", acor
date anual - de o asociație cuprinzînd oameni de afaceri de reputație
i mondială - unor personalități, firme și companii pentru contribuția lor
la dezvoltarea colaborării, comerțului și relațiilor economice internațio
nale. Printre laureații ediției jubiliare — a XX-a, din acest an — se
numără întreprinderea română de comerț exterior „Chimimportexport",
Centrala industriei pielăriei și încălțămintei și Șantierul naval din
Oltenița.

CONVORBIRI LA MOSCOVA. La
16 octombrie, la Moscova âu avut
loc convorbiri între Leonid Brejnev,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și Babrak Karmal, secretar general al C.C. al
Partidului Democratic al Poporului,
președintele Consiliului Revoluțio
nar și prim-ministru al R.D. Afga
nistan, care se află intr-o vizită în
U.R.S.S. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., au fost discutate pro
bleme legate de dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre ceie
două părți pe linie de partid și de
stat.
I
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LA PHENIAN. Kim Ir Sen, secre
tar general ăl C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele
R. P. Dv Coreene, a avut miercuri,
la Phenian, o convorbire cu Petar
Stambolici, membru al Prezidiului
R. S. F. Iugoslavia și al Prezidiului
C.C. al U.C.I., conducătorul delegației iugoslave care efectuează o
vizită oficială de prietenie în
R. P. D. Coreeană.

VIZITA PREȘEDINTELUI FRAN
ȚEI ÎN R. P. CHINEZA. Hua Guofeng, președintele C.C. al P. C. Chi
nez, s-a intîlnit joi, la Beijing, cu
președintele Franței, Valery Giscard
d Estaing, aflat în vizită oficială în
R. P. Chineză. Agenția China Nouă
relevă că, în cadrul convorbirii care
a avut loc, s-a efectuat un schimb
de păreri in legătură cu evoluția
din ultimul timp a situației inter
naționale.
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
ÎNTRE U.C.L ȘI P.C. CHINEZ. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.,
Stevan Doronski, a primit, la Belgrad, delegația P.C. Chinez, condusă
de Peng Chong, membru al Biroului
Politic și al Secretariatului C.C. al
P.C.C., care a efectuat o vizită în Iugoslavia. După cum transmite agenția Taniug, în cadrul convorbirii care
a avut loc, părțile au subliniat dezvoltarea cu succes a relațiilor de
cooperare dintre cele două partide
și țări, exprimîndu-și dorința de a
le întări în continuare.
____________

ROMA 16 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a
anunțat cu emoție și durere incetarea din viață, joi dimineața, a pre
ședintelui Partidului Comunist Ita
lian, Luigi Longo.
Printre primii care au adus oma
giul lor ilustrului dispărut, la cli
nica unde a încetat din viață, au fost

Încheierea lucrărilor Congresului Alianței
Cooperatiste Internaționale
MOSCOVA 16. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : în
capitala Uniunii Sovietice s-au în
cheiat lucrările congresului Alianței
Cooperatiste Internaționale, in ca
drul cărora reprezentanți ai organi
zațiilor de profil din 66 de țări, intre
care și România, reprezentată printr-o delegație condusă de Gh. Roșu,
președintele „Centrocoop", au exa
minat probleme actuale și de per
spectivă ale dezvoltării și întăririi
unității Alianței.

SOFIA 16, (Agerpres). — La Sofia
s-au desfășurat lucrările ședinței a
52-a a Consiliului Băncii Internațio
nale
de
Colaborare Economică
(B.I.C.E.), la care au participat dele
gațiile țărilor membre in Consiliul
băncii : Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba,
R.D.G., Mongolia, Polonia, România,
Ungaria, L’.R.S.S. și Vietnam. Dele
gația țării noastre a fost condusă de
Vasile Voloșeniuc, președintele Băn
cii Române de Comerț Exterior. La
lucrări au participat, de asemenea,

• Aprecieri privind progresele realizate • S-a convenit
pregătirea unei reuniuni Ia nivel înalt
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
unor probleme, reprezentînd pași
La Washington au luat sfîrșit nego-" către un acord". El a adăugat că
cierile tripartite dintre S.U.A., Israel; „problemele dificile și controversate
și Egipt in problema autonomiei pa
ale statutului viitor al Ierusalimului
lestiniene în Cisiordania și Gaza.
și așezărilor israeliene în teritoriile
Delegațiile participante la negocieri
arabe ocupate nu au fost abordate în
au fost conduse de ministrul israeconvorbirile reluate de la Washing
liân de interne, Yossef Burg, mir
ton, întrucît există diferențe de
nistrul de externe al Egiptului,
păreri importante care nu pot fi re
Kamal Hassan Aii, și reprezentantul
zolvate în această etapă". Sol Lino
special al președintelui Carter pen
witz a menționat că, în perioada
tru problemele Orientului Mijlociu,
următoare, Statele Unite vor pre
Sol Linowitz.
găti „un memorandum de înțelegere
După cum informează agențiile in
revizuit", menit să definească cadrul
ternaționale de presă, citind decla
unei reglementări a problemei în
rațiile oficiale făcute la încheierea
discuție. Acest document revizuit,
convorbirilor tripartite, părțile au
a precizat el, va fi transmis Egiptu
convenit să amine negocierile in
lui și Israelului, urmînd a fi exa
această problemă pînă la 17 noiem
minat la întîlnirea tripartită de la
brie a.c. Sta precizat că negocierile
17 noiembrie.
vor fi reluate în Orientul Mijlociu,
Ambasadorul american a mal
la o dată care urmează a fi stabiarătat că părțile au convenit asupra
lită.
organizării unei întîlniri tripartite la
La !încheierea reuniunii tripartite
nivel înalt, in înțelegerea că această
de la Washington, ambasadorul amereuniune, a cărei dată nu a fost sta
rican Sol Linowitz a declarat, în
bilită, „reclamă o pregătire minu
cadrul unei conferințe de presă, că
țioasă".
„au fost realizate progrese asupra

: După catastrofa seismică de la AI Asnam

I
I

ALGER 16 (Agerpres). — In orașul
Al Asnam din Algeria și in alte loca
lități afectate de cutremurul de săptămina trecută continuă operațiunile
de degajare a dărîmăturilor, în cău
tarea eventualilor supraviețuitori ai
dezastrului. Populația sinistrată locu
iește, in prezent, în corturi, iar apro
vizionarea cu alimente, apă potabilă
și medicamente se efectuează fără
încetare.
De asemenea, se efectuează o vac
cinare sistematică a populației pentru
evitarea unor epidemii.

I
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Meciul România — Anglia
în comentariile
agențiilor internaționale
• Comentind meciul dintre echi
pele de fotbal ale României și
Angliei, disputat la București și în
cheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în
favoarea jucătorilor români, agen
țiile internaționale de presă sublinia
ză performanța selecționatei române,
care a reușit să învingă pentru
prima oară valoroasa reprezentativă
a Angliei.
într-o declarație făcută corespon
dentului agenției Reuter. Ron Green
wood, antrenorul selecționatei engle
ze, a spus: „Echipa română s-a do
vedit puternică și capabilă să pres
teze un joc valoros. Cred că nici una
dintre echipele grupei noastre nu va
reuși să obțină puncte la București.
Noi am fi meritat un meci egal, nu
mai pentru modul în care am evoluat
în repriza secundă".
Comentatorul de specialitate al agenției „Associated Press" arată că,
„în ansamblu, fotbaliștii români au
dominat partida, avînd și mai mul
te ocazii de a înscrie". Comentatorul
agenției „France Presse" relatează, la
rîndul său : „în grupa a 4-a preli
minară a Campionatului mondial de
fotbal, echipa României a furnizat
senzația zilei învingînd cu 2—1 re
prezentativa Angliei. Fotbaliștii ro
mâni au demonstrat că pot avea un
cuvînt greu de spus în lupta pen
tru calificare la turneul final din
Spania".
La rîndul ei, agenția spaniolă
„E.F.E." evidențiază jocul bun pres
tat de echipa română in atac și. in
mod special, la mijlocul terenului,
unde a fost tot timpul superioară
partenerei sale.
în comentariul agenției „D.P.A." —
Hamburg se scrie, printre altele: „în
fața a peste 80 000 de spectatori,
România a învins Anglia la capătul
unui meci captivant, în care gazdele
au fost mult mai incisive în atac
decît oaspeții și au obținut o victo
rie meritată".

★

• Aseară, în sala Floreasca din
Capitală, în meci retur preliminar
pentru „Cupa campionilor eurooeni"
la baschet feminin, echipa Politeh
nica C.S.Ș. 2 București a întrecut cu
scorul de 102—47 (54—19) formația
D.S.I. Ankara. învingătoare si în pri
mul joc (97—62). baschetbalistele ro
mânce s-au calificat in primul tur,
urmînd să întîlnească ne ciștigătoarea
dintre Wisla Krakovia și Stade
Francais.

reprezentanți
ai
Secretariatului
C.A.E.R. și Băncii întptoațioriallg_ '’‘>
Investiții, incitați
qL,
B.I.C.E. in conformitate j
tiile de colaborare în Vtgți
In cadrul ședinței, des? iurate într-o atmosferă de lucru ș hatelegere
reciprocă, a fost analizat 1 Vdiul în
deplinirii planului de credite al
B.I.C.E., a fost definitivat și aprobat
planul de muncă al Consiliului pe
1981—1982, fiind, totodată, analizate
unele probleme privind perfecționarea
in continuare a activității B.I.C.E.

Negocierile tripartite de la Washington

algeria

I
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Cei aproximativ 1 000 de delegați
și observatori au trecut în revistă
rezultatele obținute în realizarea
programului „Deceniul dezvoltării co
operatiste 1971—1980“ in ce privește
acordarea de ajutor organizațiilor
cooperatiste din țările in curs de
dezvoltare. A fost făcut un tur de
orizont in legătură cu problemele
legate de perspectivele și căile de
dezvoltare a mișcării cooperatiste
internaționale pină in anul 2 000.
Au fost alese organele de condu
cere ale Alianței.

Ședința Consiliului Băncii Internationale de Colaborare
Economică
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dro Pertini, secretarul general ăl
P.C.I.. Enrico Berlinguer, membrii
Direcțiunii partidului comunist.
Corpul neînsuflețit al lui Luigl
Longo a fost depus la sediul C.C.
al P.C.I., unde comuniștii, cetățenii
italieni vor aduce un ultim omagiu
celui dispărut.

Calea ferată dintre Al Ansam fi
Sly a fost reparată, iar șoseaua din
tre orașul devastat de cutremur și
Alger a fost complet degajată, îngă
duind efectuarea unui trafic normal.
In apropiere de Al Asnam a fost
amenajată o pistă de aterizare pentru
avioane.
Intr-un amplu reportaj din zona si
nistrată,
corespondentul
agenției
France Presse relatează că treptattreptat, deși in condiții dificile, viața
își reia cursul normal in acest oraș,
distrus in proporție de S0 la sută de
puternica mișcare seismică. ;
. ....... ....... ■ .........
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Situată într-o zonă de cîmpie, VoiVodina are condiții dintre cele mai
prielnice pentru o agricultură mo
dernă, intensivă, iar agricultorii iu
goslavi folosesc cu multă hărnicie și
spirit gospodăresc aceste avantaje
naturale. Pe drept cuvint, Voivodina
este socotită grînarul țării. Ea deține
21.5 la sută din totalul terenului ara
bil al Iugoslaviei, dar, datorită cli
mei bune, pămintului fertil și, in
mod deosebit, condițiilor create în
anii socialismului, deține o pondere
mult mai mare în producția agricolă
globală a țării. Astfel, din producția
globală de griu a Iugoslaviei, Voivo
dina produce mai mult de o treime,
porumb — aproape 40 la sută, sfeclă
de zahăr — circa două treimi, iar
floarea-soarelui — peste trei pătrimi.
Deosebit de semnificativ e faptul
că, în timp ce ponderea forței de
muncă ocupate în agricultură scade
cu fiecare an, se obțin recolte tot
mai bogate, productivitatea muncii
sporind continuu. Dacă înainte de
cel de-al doilea război mondial în
Voivodina s-a ocupat cu agricultura
75 la sută din populația ei, în anul
1976 munceau pe ogoare doar 34.2 la
sută, adică cu ceva mai mult de o
treime din numărul locuitorilor.
Această spectaculoasă transformare
nu a avut loc la voia intimplării. Da
torită alocării unor însemnate fon
duri bănești pentru investiții, s-a în
făptuit un grad foarte înalt de me
canizare și chimizare a producției
agricole, au fost aplicate tehnologii
moderne, s-au introdus soiuri noi de
plante de înaltă productivitate și
rase de animale cu o înaltă valoare
biologică, de natură să asigure pro
ducții mari și constante.
Aceste acțiuni și eforturi au creat
condiții optime ca o parte a popu
lației ce se ocupă cu agricultura să
treacă în alte sectoare de producție
— industrie, construcții — fără ca
agricultura să stagneze, ci, dimpotri
vă, progresînd in ritm înalt. Cum
este și firesc, în prim plan se află
gospodăriile sociale, care au atins
niveluri în nroducție ce pot concura
cu cele obținute de cei mai buni
producători agricoli din lume.
La invitația gazdelor, am vizitat un
mare și important combinat agroin
dustrial din Voivodina. De la Novi

Sad, capitala Voivodinei, pînă la Zrenianin, localitatea unde este situat
sediul combinatului, am admirat o
frumoasă priveliște. în cîmpia înso
rită și mănoasă se mlădiau la adie
rea vîntului lanuri de porumb, <loarea-soarelui, sfeclă de zahăr, plan
tații de pomi și viță de vie, culturi
de legume pe tarlale întinse cît cu
prinzi cu ochii. în multe locuri com
binele și alte mașini agricole recol
tau din plin și transportau produsele
spre hambare sau la fabricile de pre
lucrare.
La sediul combinatului — pe al
cărui frontispiciu stă scris cu litere
mari numele lui Servo Mihali, erou
national al Iugoslaviei, originar din

carne și preparate din carne. Combi
natul colaborează cu numeroase uni
tăți similare din țară, iâr produsele
lui sînt mult apreciate și solicitate
pe piața a 20 de țări din lume. Nu
mai în anul 1979 au fost valorificate
produse agroindustriale în valoare de
20 milioane dolari.
Preocuparea de seamă a întregului
colectiv a fost și este de a smulge
pămintului, an de an, rod tot mai bo
gat, de a spori avuția unităților so
ciale și de a asigura venituri tot mai
mari tuturor lucrătorilor. Succesele
de pînă acum sînt de bun augur.
Anul trecut, la cultura porumbului
s-au realizat în medie cite 8 500 kg
de pe o suprafață de 7 500 ha, iar

NOTE DE CĂLĂTORIE
aceste locuri, căzut în războiul revo
luționar de eliberare națională pen
tru idealurile ce se înfăptuiesc azi
în Iugoslavia cu atîta abnegație și
dăruire — am fost întimpinați de
către gazde cu urări călduroase de
bun venit. Tovarășul Vojislav Ribar,
președintele adjunct al consiliului de
conducere al combinatului, și Vlastimir Filipovici ne-au prezentat un
amplu tablou cu privire la preocu
pările de bază pe care le are în ve
dere această importantă unitate agri
colă, ne-au relatat cu multă pasiune
despre hărnicia colectivului de aici,
format din peste 17 000 de oameni.
Combinatul este constituit într-o
amplă organizație complexă asociată
pentru agricultură și industria ali
mentară, întinsă pe raza a cinci co
mune, cu o suprafață de 305 000 ha
teren, din care 230 000 hectare teren
arabil, iar din acestea 90 000 hectare
în sectorul social. Este unul din
cele mai vaste din țară și dispune de
mari capacități de producție și pre
lucrare. Pentru a cunoaște mai bine
importanța acestei unități agroin
dustriale, ni s-a precizat că aici se
prelucrează cu o bună eficiență eco
nomică 70 la sută din producția de
porumb a țării, 25 Ia sută din gro
sierele vegetale, 20 la sută din ulei,
13 la sută din zahăr și 7 la sută din

anul acesta, în condiții mai puțin fa
vorabile, se preconizează o produc
ție medie de 6 000—7 000 kg la hec
tar. La cultura griului s-au realizat
în medie 4 600 kg la hectar, în acest
an, pe o suprafață de 53 000 hectare,
la sfecla de zahăr s-au adunat anul
trecut cite 42 000 kg la hectar, iar în
acest an se preconizează a se obține
cu 1 000 kg mai mult.
Am vizitat una din cele două fa
brici de zahăr situate în apropierea
sediului administrativ al combinatu
lui, care erau in plină campanie ds
fabricație. De la Milorad Cristici, di
rectorul fabricii, și Teodor Roșu, di
rectorul tehnic, am aflat că unitatea
este în a 69-a campanie de prelu
crare a sfeclei de zahăr. Dacă la în
ceput avea o capacitate de 1 000 de
tone, acum ea prelucrează 400 000
tone de sfeclă de zahăr în campanie,
iar procentul de zahăr extras e mult
mai mare. Gazdele ne-au povestit cu
mîndrie că în această fabrică a lu
crat, pînă la începutul celui de-al
doilea război mondial, însuși Servo
Mihali, eroul popular al cărui nume
este înscris pe frontispiciul combina
tului.
Pretutindeni am intîlnit o dragoste
și o grijă deosebite pentru averea
socială, bunul tuturor, o preocupare
continuă pehtru a introduce noi teh
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nologii în toate procesele de produc
ție, pentru valorificarea superioară a
resurselor existente, pentru o mai
bună eficiență economică.
De remarcat faptul că înseși gaz
dele au precizat că sînt încă mari re
zerve de pus în valoare pentru spo
rirea producției. Pe teritoriul com
binatului trece canalul Dunăre-TisaDunăre, fapt ce deschide mari per
spective in ce privește drenarea apei
freatice (autentic pericol în timpul
precipitațiilor abundente) și asigură
irigarea unei însemnate suprafețe de
teren (peste 100 000 ha), reducind,
totodată, costul transportului și
creînd condiții pentru dezvoltarea
unei bogate baze turistice.
Canalul Dunăre-Tisa-Dunăre are la
bază o aprofundată analiză științifi
că. Studiile efectuate atestă că, în tre
cut, în Voivodina, din o sută de ani
51 au fost secetoși, iar în 32 de ani
au fost inundații și numai în 17 ani
au fost condiții favorabile agricultu
rii. în urma acestor studii, la indi
cația partidului, a început în anul
1957, după concepția inginerului Ni
kola Mirkov, construirea canalului
Dunăre-Tisa-Dunăre. După mai bine
de douăzeci de ani de muncă tenace
și eforturi materiale, marele sistem
hidrotehnic a fost dat în folosință.
Astfel a fost înfăptuit unul din ma
rile idealuri și visuri de veacuri ale
locuitorilor: forțele stihinice de altă
dată au putut fi strunite și stăpinite cu
multă dibăcie de către specialiștii și
oamenii de știință din Iugoslavia.
Canalele principale au fost săpate pe
cele mai joase terenuri, pentru ca
desecarea apelor să se facă prin
gravitație, fără a se consuma energie
cu pomparea ei. S-a creat astfel po
sibilitatea drenajului apelor pe o su
prafață de peste un milion de hec
tare. Rețeaua de canale, care cuprin
de o mare parte a regiunii Baăka și
a Banatului sîrbesc, va permite iri
garea unei suprafețe pînă la 510 000
de hectare de pămînt fertil, ceea ce
va asigura pe mari suprafețe cite
două recolte pe an și obținerea unei
producții agricole bogate și stabile.
Odată cu realizarea deplină a aces
tui vast sistem, Voivodina va deveni
în și mai mare măsură o grădină
bogată și înfloritoare.
Florea CEAUȘESCU
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