
Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, miercuri după-
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a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Democratice Madagascar
amiază, pe Jean Ernest Bezaza, 
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Miercuri, 17 decembrie, 
s-au încheiat lucrările Plena
rei Comitetului Central al 
P.C.R., desfășurate sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, cadre 
din ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, 

i redactori șefi ai presei cen
trale care nu sint membri ai 
C.C. al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor din 
plenară au luat cuvintul to
varășii : Alexandrina Găinu
șe, Ion Catrinescu, Ferdi
nand Nagy, Nicolae Gavri- 
lescu, Nicodim Roșea, Ni
colae Doggendorf, Dumitru 
Fuiorea, loan Florea, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Petres
cu, Gheorghe Picoș, Ion Sîr- 
bu, Vasile Bărbuleț, Eva Fe
der, Elisaveta Kovacs, Sabin 
Faur, Ilie Diaconescu și Con
stantin Dinu.

In legătură cu problemele 
înscrise la ordinea de zi, ple
nara a adoptat, in unanimi
tate, o hotărire, care se dă 
publicității.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

în încheierea plenarei Comitetu
lui Central, doresc să subliniez 
cîteva probleme în legătură cu ra
poartele și materialele care au fă
cut obiectul dezbaterilor și au fost 
aprobate în unanimitate. De altfel, 
șe poate spune că actuala plenară 
eSp o.continuare firească a plenarei 
di' < -ombrie, cind am dezbătut 
și i. rrobat planul de dezvoltare eco- 
non.îco-socială pe anul 1981, Și ac
tuala plenară a Comitetului Central 
a examinat probleme de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei noastre și 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

în legătură cu bugetul pe 1981 
trebuie subliniat că se asigură o 
creștere corespunzătoare a venitu
rilor, îndeosebi din beneficii și alte 
activități economice, ceea ce creea
ză resursele financiare necesare 
pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială și de 
ridicare a nivelului de trai, precum 
și pentru realizarea altor măsuri 
sociale. Prevederile de cheltuieli 
pentru anul 1981 sint, de asemenea, 
în concordanță cu planul de dezvol
tare, cu prevederile de creștere a 
nivelului de trai, de asigurare a 
soluționării altor probleme sociale, 
în mod deosebit trebuie să rețină 
atenția accentul care se pune pe 
reducerea cheltuielilor în toate sec
toarele de activitate și, în primul 
rind, în sectoarele de administra
ție, neproductive. Prevederile, ur
măresc, în același timp, accentua
rea spiritului comunist de folosire 
rațională a mijloacelor de care dis
punem Ia un moment dat și care 
trebuie utilizate cu maximum de 
eficiență, asigurîndu-se atît dezvol
tarea societății, a bazei tehnico- 
materiale pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
cit și înfăptuirea programului so
cial, de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului.

După cum ați reținut, în proiec
tul de buget prezentat — care a 
fost aprobat în unanimitate și sper 
că și Marea Adunare Națională îl 
va adopta în unanimitate — sînt 
prevăzute rezerve destul de serioa
se. Avem, pe ansamblu, un buget 
cu un excedent important, chiar 
dacă luăm în considerație faptul 
că o parte din aceste rezerve au 
fost constituite pentru a rezolva e- 
ventualele probleme care ar putea 
apărea în aplicarea măsurilor de 
actualizare și corelare a prețurilor, 
cit și în legătură cu introducerea 
noului sistem în comerțul exterior. 
Dar, chiar în aceste condiții, dispu
nem de un excedent important, ast
fel Incit, pe măsura realizării sur
selor în cursul anului, va trebui să 
ne gîndim și la folosirea lui cores
punzătoare, atît pentru dezvoltarea 
bazei economico-sociale, cît și pen
tru alte domenii care se vor dovedi 
necesare. Ceea ce trebuie să ne 
preocupe este să realizăm și să fa
cem să crească acest excedent 
prin reducerea în continuare a
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cheltuielilor în toate sectoarele de 
activitate.

Trebuie să reținem, de aseme
nea, faptul că în cursul anului 
1980 nu s-a reușit să fie soluțio
nate, așa cum era necesar, o serie 
de probleme legate de aplicarea 
noului mecanism economic, de tre
cere a tuturor unităților, inclusiv 
a celor social-culturale, pe princi
piul autogestiunii. Aceasta se da- 
torește încetinelii cu care au ac
ționat organele noastre de stat, în
deosebi cele financiare, pentru 
elaborarea actelor normative care 
să asigure trecerea tuturor unită
ților pe autogestiune. De aceea, se 
impune ca în cel mai scurt timp — 
cel mai tîrziu în trimestrul I — 
aceste materiale să fie finalizate 
în așa fel îneît să existe acte nor
mative și reglementări legale co
respunzătoare, pe baza cărora să 
se treacă la organizarea activității 
pe acest principiu. Pînă atunâi 
îrțsă, toate instituțiile noastre, toa
te unitățile trebuie să-și întoc
mească bugetele proprii de veni
turi și cheltuieli, să-și organizeze 
activitatea pe principiile autogesti
unii,

în buget s-a Subliniat în mod 
deosebit necesitatea creșterii răs
punderii organelor financiare, a 
Ministerului de Finanțe, a unități
lor județene financiare, a băncilor, 
a tuturor sectoarelor și unităților 
economice și sociale pentru desfă
șurarea unitară a activității econo- 
mico-financiare. Trebuie să spunem 
deschis că nu în suficientă măsură 
organele noastre financiare, de la 
toate nivelurile, și-au îndeplinit 
răspunderile ce le revin prin pre
vederile legale ; ele nu au activat în 
suficientă măsură pentru realizarea 
veniturilor în toate sectoarele, cît 
și pentru buna gestionare și folo
sire a fondurilor financiare. Nu s-a 
acționat cu fermitate împotriva ri
sipei, pentru introducerea unei dis
cipline financiare ferme, a unui 
spirit riguros de economie și bună 
gospodărire în toate sectoarele de 
activitate. Aceasta cere ca întregul 
nostru aparat, financiar — destul 
de numeros, dealtfel — să-și în
deplinească neabătut obligațiile în 
conformitate cu prevederile legilor. 
Este necesar ca. Ia nivelul județu
lui, să ne gîndim la unificarea or
ganelor financiare. De asemenea, 
trebuie să ne preocupăm într-o 
măsură sporită de perfecționarea 
activității sistemului nostru ban
car — care are un rol important 
în gospodărirea mijloacelor finan
ciare — cît și a sectoarelor finan
ciare pe toate treptele organizato
rice, de la ministere pînă jos. la 
ultima unitate. Se impune, de 
asemenea, creșterea preocupării 
organelor de conducere colecti
vă, a consiliilor oamenilor mun
cii, a birourilor executive și di
rectorilor, care au răspunderi 
foarte mari în desfășurarea acti
vității economico-financiare și nu 
trebuie să lase această problemă 
deosebit de importantă numai pe 
seama organelor financiare ; dim
potrivă, ele trebuie să exercite un 

control foarte activ, permanent 
asupra acestor organe, să răspun
dă, în conformitate cu legile, de 
cheltuirea fiecărui leu, precum și 
de realizarea veniturilor prevăzute.

Este, totodată, necesar să înțele
gem bine că trebuie să reducem — 
și nu să mărim — stocurile de 
producție, să facem, pe cît posibil, 
să nu mai fie necesar să apelăm 
la credite, sub orice formă. între
prinderile trebuie să-și organizeze 
în așa fel activitatea îneît să ac
ționeze principiul autofinanțării, să 
realizeze și să vîndă producția cît 
mai rapid spre a-și asigura mijloa
cele financiare necesare, fără a mai 
recurge la credite. Orice credit — 
chiar in condițiile noastre, unde se 
practică dobînzi foarte mici — tot 
determină o creștere nejustifica
tă a costurilor de producție. De 
aceea, unitățile trebuie să acționeze 
ferm pentru aplicarea principiului 
autoconducerii, autofinanțării și 
autogestiunii, pentru a-și crea mij
loace proprii și a reduce la mini
mum și chiar a renunța la credite 
pentru finanțarea activității lor.

De asemenea, este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea, de 
către toate ministerele, inclusiv de 
Ministerul Finanțelor, pentru a nu 
se mai admite, în nici un fel, creș
terea creditelor externe și a nu se 
mai apela, sub nici o formă, la 
importuri pe credite, aplicîndu-se 
ferm principiul, pe care l-am dis
cutat în mai multe rînduri, cu 
privire la compensarea oricăror 
importuri prin exporturi corespun
zătoare. Trebuie să acționăm pen
tru reducerea și lichidarea, în 
cîțiva ani, a creditelor externe. în 
această privință. în proiectul de 
buget — care a fost deja prezentat 
Marii Adunări Naționale, comi
siilor permanente ale acesteia — 
se prevăd obligații foarte ferme 
pentru Ministerul de Finanțe, 
care trebuie să urmărească și să 
răspundă de realizarea balanței de 
plăți externe și să nu mâi admită, 
în nici un fel, depășirea cheltuie
lilor planificate în exterior. Subli
niez aceasta pentru a se înțelege 
bine că în sectorul financiar tre
buie să introducem mai multă 
ordine și disciplină, mai- multă 
răspundere. Ministerul Finanțelor 
trebuie să-și îndeplinească în con
diții mult mai bune decît pînă 
acum îndatoririle care le are în sis
temul economiei noastre socialiste.

în legătură cu actualizarea și îm
bunătățirea corelării prețurilor de 
producție și de livrare a produse
lor către unitățile socialiste, pre
cum și a prețurilor de producție, de 
contractare și achiziții în agricul
tură, aș dori să subliniez numai 
cîteva aspecte. în primul rînd, de 
ce sînt necesare aceste măsuri, 
acum ? De fapt, dacă am fi lucrat 
corespunzător, aceste probleme de 
actualizare și corelare, în confor
mitate cu prevederile legilor, tre
buiau să se realizeze în fiecare an 
și să nu mai fie nevoie să venim 
acum cu o astfel de acțiune. Tre
buie să arăt că această acțiune nu 
s-a făcut la timp și în mod cores

punzător. Este adevărat că, între 
timp, au intervenit unele situații 
mai deosebite în economie, care au 
pus probleme mult mai mari și 
mai grele decît o simplă îmbună
tățire anuală. Este vorba, înainte 
de toate, de creșterea costurilor de 
producție la petrol, cărbune și la 
alte materii prime realizate în 
țară. Trebuie să spunem că ac
tualmente prețurile de livrare a 
acestor produse către industrie 
sint cu mult mai mici decît pre
țurile de cost — nu mai vorbesc 
de prețul de producție r- ceea ce 
înseamnă că, de rapt, subvențio
năm activitatea din aceste sectoa
re de la buget. Nu aș dori să dis
cutăm acum de ce au crescut așa 
de mult aceste costuri. Sînt și cau
ze obiective legate de faptul că 
trebuie să extragem petrolul de la 
adîncimi mai mari ; toată lumea 
înțelege că una este să scoți pe
trolul de la 1 500—2 000 metri și 
alta este să-l extragi de la 5 000— 
6 000 metri. Există condiții mai 
grele și în obținerea cărbunelui, 
precum și a altor materii prime ; 
în același timp, -Ia unele zăcămin
te conținutul de substanțe utile 
este mai redus, ceea ce, de ase
menea, determină o creștere a 
cheltuielilor de exploatare. Sînt 
însă și probleme legate de organi
zarea muncii, de buna gospodărire 
a mijloacelor, de risipa care se mai 
face simțită în aceste sectoare.

De asemenea, trebuie să ținem 
seama că în această perioadă pre
turile la produsele de petrol, la 
resursele energetice și, în general, 
la materiile prime au crescut pe 
plan mondial foarte mult. La pe
trol s-au mărit de cîteva ori. iar noi 
importăm circa 50 la sută din ne
cesar. Importăm, de asemenea, căr
bune cocsificabtl, chiar și ceva 
cărbune energetic, precum și cocs, 
într-o. serie de ramuri importăm, 
integral sau în mare ; arte, materiile 
prime de care avem nevoie. Am 
vorbit la plenara din octombrie 
despre aceste probleme și nu do
resc să mă mai refer la ele acum. 
Noi am livrat către industrie pro
dusele — inclusiv petrolul — Ia 
prețuri foarte mici, suportînd din 
buget diferența față de prețul plă
tit la import. De fapt, această sub
venționare — atît pe plan intern, cît 
și în exterior — se ridică anual la 
cîteva zeci de miliarde lei.

Este evident că nu se poate con
tinua această situație, din mai 
multe puncte de vedere. Conti- 
nuînd să livrăm petrolul, cărbu
nele și alte materii prime produse 
în țară la prețuri măi mici decît 
costurile lor reale și neasigurînd un 
beneficiu minim, de fapt nu stimu
lăm activitatea întreprinderilor și 
dezvoltarea producției de materii 
prime interne. în al doilea 
rînd, în felul acesta, obiș
nuim întreprinderile respective 
și colectivele de oameni ai muncii 
cu ideea că nu este necesar să se 
mai preocupe de costul produselor 
pe care le realizează, că aceasta ar
(Continuare în pag. a Hl-a)

Plenara Comitetului Central al P.C.R., întrunită sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, in zilele de 16—17 decem
brie a.c., a luat in dezbatere următoarele probleme înscri
se pe ordinea de zi :

1. Raportul cu privire la actualizarea și îmbunătățirea 
corelării, pe principii economice, a prețurilor de pro
ducție și de livrare a produselor către unitățile socia
liste, precum și a prețurilor de producție, de contrac
tare și de achiziții in agricultură.

2. Raportul privind proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1981.

3. Programul privind aprovizionarea populației pe 
trimestrul IV 1980 și semestrul I 1981.

4. Raportul cu privire la încheierea acțiunii de ma
jorare a retribuțiilor, pensiilor, alocațiilor de stat pentru 
copii și altor venituri.

5. Probleme internaționale.

In urma dezbaterilor, plenara a adoptat următoarele 
hotărîri :

I. Plenara adoptă in unanimitate Raportul cu privire Ia 
actualizarea și imbunătățirea corelării, pe principii eco
nomice, a prețurilor de producție și de livrare a produ
selor către unitățile socialiste, precum și a prețurilor de 
producție, de contractare și de achiziții In agricultură.

Plenara iși însușește pe deplin și dă o irtaltă apreciere 
concluziilor și orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
cu privire la importanța deosebită și rolul perfecționării 
prețurilor pentru rentabilizarea sectoarelor producătoare 
de materii prițne și materiale, a tuturor activităților eco
nomice, realizarea unor raporturi mai corespunzătoare 
între diferite ramuri și subramuri ale economiei naționale, 
aplicarea consecventă a principiilor noului mecanism 
economico-financiar. gospodăriră și valorificarea superi
oară a materiilor prime și moterialelbr, ridicarea calitativă 
și creșterea eficienței întregii activități economice. Plenara 
consideră că actualizarea prețurilor, concepută ca o 
acțiune politică majoră, impune fiecărui colectiv de muncă 
să acționeze cu fermitate pentru diminuarea cheltuielilor 
materiale, pentru reducerea mai accentuată, suplimentară, 
față de prevederile planului pe anul viitor și pe întregul 
cincinal, a consumurilor materiale, pentru modernizarea 
tehnologiilor șl reproiectarea produselor, folosirea com
pletă a capacităților de producție, a utilajelor și mijloa
celor de transport, atingerea parametrilor proiectați la 
toate instalațiile, pentru utilizarea eficientă a resurselor 
materiale refolosibile și înlăturarea oricăror forme de 
risipă, pentru reducerea personalului auxiliar și neproduc
tiv și sporirea continuă a productivității muncii. O însem
nătate deosebită o are realizarea de către fiecare unitate 
a sarcinilor de reducere suplimentară a cheltuielilor de 
producție și circulație, astfel incit să se compenseze in 
cit mai mare măsură efectul majorării prețurilor de pro
ducție și de livrare către unitățile socialiste, la materii 
prime, materiale, energie și combustibili.

Plenara dă o înaltă apreciere hotăririi Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R. care, in 
spiritul grijii față de condițiile de viață ale oamenilor 
muncii, stabilește menținerea, in anul 1981, a actualelor 
prețuri de desfacere cu amănuntul către populație, urmind 
ca influența majorării prețurilor de producție și de livrare 
la produsele Industriale și agricole asupra unor bunuri de 
consum să fie suportată din bugetul statului.

Creșterea prețurilor cu amănuntul și a tarifelor pentru 
serviciile prestate populației se va face eșalonat, incepind 
cu anul 1982, in codrul indicelui de 6-8 la sută prevăzut 
pentru cincinalul 1981—1985, corelat cu majorarea planifi
cată a veniturilor populației.

II. Plenara Comitetului Central al P.C.R. apreciază că 
proiectul bugetului de stat pe anul viitor, elaborat sub 
conducerea șl îndrumarea nemijlocită a secretarului 
general al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este In concordanță cu prevederile 
planului național unic adoptat de Marea Adunare Națio
nală și In conformitate cu obiectivele și sarcinile puse în 
fața întregii noastre economii privind creșterea susținută 
a eficienței In toate domeniile, asigurarea unui regim 
strict de economii și aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar.

Avind la bază marile realizări obținute de poporul 
român, in actualul cincinal, in dezvoltorea industriei și 
agriculturii, in celelalte sectoare de activitate, in ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual. Bugetul de stat pe 
anul 1981 reflectă forța și trăinicia economiei românești, 
stabilitatea finanțelor țării și a monedei naționale. Pro
iectul de buget asigură resursele financiare necesare 
desfășurării acțiunilor economice și sociale planificate 
pentru anul viitor.

Plenara consideră că, în spiritul orientărilor dote de 
secretarul general al partidului, este necesar ca Ministerul 
Finanțelor, toate organele financiar-bancare să acționeze 
cu inaltă responsabilitate pentru realizarea veniturilor in 
toate sectoarele, buna gestionare și folosire a mijloacelor 
materiale șl bănești, instaurarea unei discipline financiare 
ferme, a unui riguros spirit de economie, pentru respec
tarea strictă a legilor țării și utilizarea cu maximă eficien
ță, de către toate unitățile socialiste, a fondurilor finan
ciare ce le sint încredințate spre administrare.

III. Plenara aprobă in unanimitate programul cu privire 
Io aprovizionarea populației pe trimestrul IV 1980 și se
mestrul I 1981, întocmit pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, in strinsâ corelare cu prevederile planului 
unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1981, ale 
planului cincinal șl ale Directivelor celui de-al Xll-lea 
Congres al P.C.R. Plenara apreciază că acest program 
asigură o aprovizionare corespunzătoare a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri industriale de consum. 
In acest sens, sînt prevăzute cantități superioare de pro
duse agroalimentare de bază și produse nealimentare 
față de perioada corespunzătoare a anului trecut. La sta
bilirea cantităților de produse agroalimentare înscrise in 
program s-a avut in vedere aplicarea unor măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă a resurselor destinate fondului 
pieței, o cit mai rațională șl echitabilă repartizare pe teri
toriu, înlăturarea unor tendințe de supraaprovizionare și 
de stocare de către unii cetățeni și unele unități a pro
duselor agroalimentare, de eliminare a risipei in consum,

paralel cu mobilizarea într-o mai mare măsură a dispo
nibilităților existente în gospodăriile populației.

Plenara cere ministerelor, consiliilor populare, organelor 
centrale furnizoare și celor cu activități comerciale, orga
nelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești să 
acționeze ferm pentru îndeplinirea planurilor de producție 
și realizarea, pe această bază, a livrărilor și desfacerilor 
stabilite prin program, pentru respectarea structurii și ca
lității produselor contractate, pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor programului, în scopul asigurării unei cit 
mai bune aprovizionări a populației cu produse agroali
mentare și nealimentare.

IV. Plenara a examinat și aprobat raportul cu privire 
la încheierea, la 1 decembrie a.c., a acțiunii de majorare 
a retribuțiilor, pensiilor, alocației de stat pentru copii și 
a altor venituri, constatînd cu deosebită satisfacție că sar
cinile prevăzute in Programul de creștere a nivelului de 
trai în anii 1976—1980 — elaborat din inițiativa și cu parti
ciparea directă a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu - se îndeplinesc cu succes, 
asigurînd realizarea celei mai mari creșteri a veniturilor 
populației din întreaga istorie a construcției socialiste din 
țara noastră.

Plenara iși exprimă convingerea că eforturile făcute de 
societatea noastră pentru creșterea bunăstării populației 
vor constitui un continuu și puternic factor mobilizator 
pentru toți oamenii muncii de a lucra mai bine și mai 
eficient, de a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le revin, 
de a contribui la sporirea venitului național, singura cale 
trainică a creșterii nivelului de trai, a imbunătățirii conti
nue a calității vieții — țelul suprem al politicii partidului, 
esența operei de construcție socialistă din patria noastră.

V. Plenara dă o înaltă apreciere și aprobă în unani
mitate activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea conducătorilor de partid și de stot 
ai țărilor participante la Tratatul do la Varșovia, carte a 
avut loc la 5 decembrie a.c., lelevind că aceasta cores
punde pe deplin orientărilor celui de-al Xll-lea Congres 
al P.C.R., liniei politice generale, interne și externe, a 
partidului și statului nostru.

Plenara apreciază că reafirmarea de către secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele țării, 
a pozițiilor constructive ale României socialiste îndreptate 
spre întărirea unității statelor socialiste, a colaborării tu
turor forțelor progresiste și democratice și promovarea 
neabătută a cauzei destinderii, securității și păcii cores
pund pe deplin intereselor fundamentale ale națiunii noas
tre socialiste, ale tuturor popoarelor lumii.

Plenara iși exprimă satisfacția față de hotărîrea țărilor 
socialiste participante la intîlnirea de la Moscova de a-și 
aduce_ contribuția la însănătoșirea climatului internațional, 
la intărirea păcii, la continuarea politicii de destindere și 
promovare a unei largi colaborări internaționale, la solu
ționarea tuturor conflictelor numai și numai pe calea tra
tativelor, la dezvoltarea relațiilor cu toate statele, indife
rent de orinduirea lor socială, pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in treburile Interne, ele 
nerecurgerii la forță și Io amenințarea cu forța.

Pornind de la situația deosebit de încordată existentă 
pe plen mondial, de la necesitatea unirii tuturor forțelor 
progresiste, înaintate, în lupta pentru împiedicarea agra
vării vieții internaționale, pentru reluarea și continuarea 
cursului destinderii, pentru trecerea la măsuri concrete, 
eficiente de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare 
nucleară pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice, plenara reafirmă cu putere hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a României socialiste de a 
milita și în viitor, cu toate forțele, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu popoarele iubitoare de pace din întreaga 
lume, pentru soluționarea constructivă a marilor și com
plexelor probleme ce confruntă omenirea contemporană, 
pentru afirmarea fermă a politicii de pace, de indepen
dență și colaborare intre toate națiunile.

Luînd cunoștință de schimbul de informații pe care 
participanții la întîlnirea de la Moscova l-au făcut cu 
privire la construcția socialismului și comunismului în ță
rile lor și de informarea reprezentanților P.M.U.P. referi
toare la evoluția situației din R.P. Polonă, Comitetul Cen
tral reafirmă sentimentele de caldă prietenie față de 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, față de clasa mun
citoare și întregul popor polonez și iși exprimă deplina 
Încredere că oamenii muncii din Polonia prietenă, sub 
conducerea P.M.U.P., vor reuși să depășească greutățile 
apărute, să asigure dezvoltarea in continuare a Poloniei 
pe calea socialismului. Plenara exprimă deplina solidari
tate și sprijinul față de lupta comuniștilor, a forțelor pro
gresiste, a clasei muncitoare, a poporului polonez pentru*  
soluționarea intr-un timp scurt a problemelor cu care se 
confruntă in construcția socialistă a țării, manifestîn- 
du-și ferma convingere că problemele care s-au creat In 
Polonia pot și trebuie să fie soluționate de polonezii 
înșiși, corespunzător intereselor oamenilor muncii din Po
lonia, ale cauzei generale a socialismului, păcii și pro
gresului.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român dă o 
înaltă apreciere cuvîntării rostite la încheierea lucrărilor 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și hotărăște ca orientă
rile și sarcinile cuprinse in cadrul ei să stea la baza acti
vității viitoare a tuturor organelor noastre de partid și de 
stat, a tuturor oamenilor muncii în perioada următoare.

Plenara iși exprimă încrederea că documentele adop
tate vor fi primite cu satisfacție și vor mobiliza energiile 
creatoare ale întregului nostru popor, că oamenii muncii 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități - sub 
conducerea organizațiilor de partid, vor acționa cu dă
ruire și abnegație, cu toată răspunderea pentru înfăp
tuirea hotărîrilor stabilite, care corespund pe deplin in
tereselor societății noastre și care asigură înaintarea 
neabătută a României pe calea progresului șl civilizației 
socialiste.

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român adresează eroicei noastre clase muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, calde mulțumiri și felicitări pen
tru întreaga muncă desfășurată și succesele obținute in 
îndeplinirea obiectivelor planului de dezvoltare economică 
șl socială a țării și le urează noi și tot mai mari realizări 
in activitatea viitoare, iar cu prilejul Anului nou - multă 
sănătate și fericire.



PAGINA 2 SCINTEIA — joi 18 decembrie 1980

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ALEXANDRINA GĂINUȘE
Vă raportez, tovarășe secretar 

general al partidului, că oamenii 
muncii din județul Bacău. însu
flețiți de prețioasele indicații și 
orientări pe care ni le-ați dat 
cu prilejul vizitei pe care ați 
efectuat-o în județ, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. ac
ționează cu răspundere și dărui
re pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, a 
tuturor sarcinilor încredințate de 
partid.

Ca urmare a activității oame
nilor muncii din județ. sub con
ducerea comitetului și a organi
zațiilor de partid, la 17 septem
brie a.c., adică cu peste 100 zile 
mai devreme, au fost realizate 
prevederile planului cincinal la 
producția industrială, iar pînă la 
sfirșitul anului vom obține o 
producție suplimentară de 7,5 
miliarde lei, depășindu-ne ast
fel angajamentul luat fată de 
partid, față de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general. Vo
lumul de mărfuri pentru export 
este in cincinalul actual de 4 ori 
mai mare decît in cel precedent, 
iar planul cincinal la construcția 
de locuințe a fost îndeplinit cu 
6 luni mai devreme.

în cursul actualului cincinal, 
in agricultură au fost obținute, 
de asemenea, producții superi
oare. în condițiile specifice aces
tui an agricol, am achitat în 
întregime obligațiile la fondul 
central la grîu și orz. am sporit 
cantitățile de carne, lapte și 
lină livrate statului, iar la po
rumb acționăm pentru a realiza 
in întregime sdrcina de plan 
privind livrările către stat. Re
zultate bune au fost obținute in 
zootehnie.

Pe baza indicațiilor pe care ni 
le-ați dat. tovarășe secretar ge
neral, la plenara Comitetului 
Central al partidului din noiem
brie a.c.. biroul comitetului ju
dețean de partid, după o te
meinică analiză și pregătire a 
condițiilor necesare, a iniția? și 
generalizat în toate unitățile in
dustriale și agricole ale județu
lui practica potrivit căreia în
tregul personal tehnico-ingine
resc și administrativ lucrează o 
zi pe săptămînă direct in acti
vitatea productivă.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Programul privind apro
vizionarea populației, cu al cărui 
conținut mă declar de acord, 
exprimă încă o dată grija parti
dului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru asigurarea unor condiții 
tot mai bune de trai pentru 
întregul nostru popor. Dispu- 
nind de venituri reale superi
oare, oamenii muncii au posi
bilitatea să cumpere tot mai 
multe bunuri de consum. Un 
exemplu grăitor in această di
recție 11 constituie și județul 
Bacău, unde, in cursul cincinalu
lui pe care il încheiem, s-au 
vîndut populației prin unitățile 
comerțului socialist cantități 
sporite de mărfuri, volumul des
facerilor fiind în acest an cu 
peste 1 miliard și jumătate mal 
mare decît în anul 1976.

Exprimindu-și. de asemenea, 
deplinul acord cu conținutul Ra
portului privind actualizarea pre
turilor de producție și livrare, 
reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor de producție, vorbi
toarea a subliniat hotărirea oa
menilor muncii din județ de a 
acționa pentru diminuarea chel
tuielilor materiale, pentru eco
nomisirea severă a materiilor 
prime, a materialelor, energiei 
și combustibilului. Ea s-a refe
rit apoi la măsurile luate, la 
rezultatele obținute in actualul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION CATRINESCU

Plenara Comitetului Central 
dezbate in lumina hotărîrilor 
Congresului al XII-lea dl parti
dului o amplă problematică cu 
implicații de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea echilibrată și 
riguroasă a economiei noastre 
naționale și. pe această bază, ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor. Privind 
retrospectiv perioada 1976— 
1930, acum, cind ne mai desparte 
puțin timp pînă la sfîrșitul aces
tui cincinal, putem aprecia cu 
deplin temei că poporul nostru, 
sub conducerea clarvăzătoare a 
partidului, in frunte cu cel mai 
iubit și devotat fiu al său. to
varășul Nicolae Ceaușescu. a 
obținut succese remarcabile in 
toate domeniile vieții materiale 
și spirituale.

In acest context, vorbitorul s-a 
referit la puternica dezvoltare 
economico-socială pe care a cu
noscut-o județul Brăila, arătind 
că producția industrială a cres
cut intr-un ritm mediu anual de 
12,6 la sută, îndeplinindu-se in
tegral prevederile cincinalului 
cu peste trei luni mai devreme, 
în agricultură se realizează mai 
mult față de cincinalul trecut cu 
818 mii tone de cereale, 152 mii 
tone legume și cartofi, cu 84 mii 
tone carne, peste 936 mii hl 
lapte, iar la fondul de stat s-au 
livrat în plus 26 mii tone de 
porumb, peste 330 mii tone sfe
clă de zahăr, 106 mii tone legu
me și fructe, 84 mii tone carne, 
936 mii hl lapte și alte produse.

Referindu-se la planul finan
ciar centralizat și la Bugetul de 
stat pe anul 1981, elaborat in 
spiritul hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. vorbitorul a subliniat 
că oamenii muncii din județ sînt 
hotăriți să acționeze cu toată 
fermitatea în vederea îndeplini
rii sarcinilor care privesc creș
terea producției nete, fizice și 
sortimentale, sporirea producti
vității muncii, realizarea benefi
ciilor prevăzute în bugetele de 
venituri și cheltuieli, a celorlalți 
indicatori calitativi. întărirea or
dinii și disciplinei în desfășu
rarea proceselor tehnologice, ast
fel incit realizarea planului și 
a bugetului de venituri și chel
tuieli să determine noi schim
bări cantitative și calitative in 
viața social-economică a județu
lui. să ducă la eliminarea trepta
tă a subvențiilor si înfăptuirea 
autofinanțării comunelor, orașe
lor, municipiului Brăila și jude
țului. 

cincinal pe linia reducerii chel
tuielilor totale la, mia de lei 
proaucție-marfâ. recuperării re
surselor materiale și energiei 
secundare și valorificării lor su
perioare în producție, diminuării 
importurilor.

Cu sprijinul conducerii parti
dului și aplicînd soluțiile știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor Elena Ceaușescu. căreia 
li adresăm cele mai călduroase 
mulțumiri, pe platformele chimi
ce au fost puse în funcțiune noi 
capacități de producție și folosi
te unele tehnologii moderne, care 
diminuează efortul valutar anual 
al tării cu peste 250 de milioane 
lei valută.

S-a subliniat, totodată, că 
rezultatele pe ansamblul jude
țului au fost serios diminuate 
de neajunsurile ce au existat la 
unele obiective industriale unde 
nu s-a reușit încadrarea in in
dicatorii de cheltuieli stabiliți, 
această situație datorîndu-se 
atît neacționării cu mai multă 
fermitate și exigență pentru 
punerea in funcțiune la termen 
a tuturor instalațiilor, realizarea 
parametrilor proiectați și asi
gurarea din timp cu unele ma
terii prime, cît și faptului că 
organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii din în
treprinderi nu au asigurat in 
toate cazurile o temeinică orga
nizare a muncii, o disciplină 
exemplară și un climat de 
înaltă responsabilitate față de 
îndeplinirea ireproșabilă a sar
cinilor.

Vorbitoarea s-a referit la mă
surile luate de comitetul jude
țean de partid pentru a asigura 
ca problematica noului meca
nism economico-financiar. rea
lizarea producției fi’ice și nete, 
reducerea cheltuielilor mate
riale, îndeplinirea planului de 
beneficii și a rentabilității să 
fie rezolvate prin soluții teh
nice moderne, prin creșterea 
rolului factorilor intensivi, prin 
îmbunătățirea muncii de cer
cetare, de creație tehnico-ști- 
ințifică.

S-a subliniat, de asemenea, că 
se va acționa, în continuare, 
cu toată răspunderea pentru 
creșterea rolului comitetului și 
al organizațjilor de partid, pen
tru afirmarea plenară a fiecărei 
oiganizații de bază, a fiecărui 
comunist.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Vă rog să-mi îngăduiți să 
dau glas deplinei mele ade
ziuni. precum și a comuniștilor, 
a tuturor locuitorilor județului 
Băcău față de politica externă 
a României socialiste, politică al 
cărei inspirator strălucit, și me
sager înflăcărat este secretarul 
general al partidului, președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Principialitatea și fermitatea cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a formulat și promovează 
această politică înțeleaptă, rea
listă și clarvăzătoare, acțiunile 
energice întreprinse în con
sens cu aspirațiile arzătoare 
ale popoarelor, de a-și făuri 
destinele potrivit propriei voințe, 
de a se respecta în relațiile 
dintre state principiile deplinei 
egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, de a se 
rezolva toate problemele liti
gioase numai și numai pe cale 
pașnică, au făcut ca țara noas
tră să dobîndească un prestigiu 
fără precedent pe toate meri
dianele, să se bucure de stimă 
și respect.

Exprimînd adeziunea comuniș
tilor, a tuturor oameniloi mun
cii din județul Brăila fată de 
justețea măsurilor adoptate de 
Comitetul Politic Executiv cQ 
privire la actualizarea preturilor 
de producție și livrare, recunoș
tința lor pentru hotărirea ca 
influenta acestora asupra unor 
bunuri de consum să fie su
portată din bugetul statului, vor
bitorul a spus : Această hotărîre 
și încheierea acțiunii de majo
rare a retribuției prevăzută 
pentru actualul cincinal de
monstrează preocuparea con
stantă a partidului, personal a 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, de satisfacere tot 
mai deplină a nevoilor materiale 
și spirituale ale membrilor so
cietății noastre. >

în legătură cu aprovizionarea 
populației brăilene pe trimestrul 
IV 1980 și semestrul I 1981, vor
bitorul a informat că biroul co
mitetului județean de partid și 
comitetul executiv al consiliu
lui popular au acționat pentru 
asigurarea produselor agroali- 
mentare și industriale pentru 
perioada de toamnă — iarnă și 
crearea stocurilor In silozuri, 
depozite și la consumurile co
lective.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Pe baza Directivelor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
în 1981 județul Brăila, asemenea 
tuturor județelor tării, va cu
noaște o continuă dezvoltare 
economico-socială. Fată de rea
lizările acestui an. producția netă 
industrială va înregistra o creș
tere de 15 la sută, producția 
marfă — 14 la sută, iar la in
vestiții vom realiza un volum de 
peste 4 miliarde lei.

Biroul comitetului județean 
de partid, acționind in spiritul 
indicațiilor dumneavoastră, to
varășe secretar general. a 
inițiat din timp măsuri politico- 
organizatorice și tehnico-econo- 
mice in vederea fundamentării 
sarcinilor de plan, asigurării ba
zei tehnico-materiale și contrac
tării producției. în perioada 
pregătirii și desfășurării adună
rilor generale speciale ale oa
menilor muncii. împreună cu 
centralele industriale și ministe
rele economice am soluționat 
unele probleme ce condiționează 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan încă din primele zile ale 
anului. Cu acest prilej s-au 
dezbătut și adoptat programe 
unitare de măsuri care vizează 
perfecționarea organizării pro
ducției, ridicarea nivelului teh-

Din cuvîntul participanților la dezbateri
nic și calitatea produselor, re
ducerea consumurilor materiale 
și energetice, valorificarea su
perioară a materiilor prime și 
materialelor, asimilarea impor
turilor și realizarea sarcinilor la 
export.

în agricultură desfășurăm în 
prezent adunările generale pen
tru dezbaterea indicatorilor de 
plan și stabilim programe pro
prii de măsuri menite să con
ducă la o mai bună organizare 
a producției și a muncii, la con
centrarea și specializarea pro
ducției vegetale, legumicole și 
animale, la aplicarea celor mai 
avansate tehnologii de lucru, 
exploatarea corespunzătoare a 
irigațiilor, pentru folosirea cit 
mai bună a bazei tehnico-mate
riale.

în zootehnie am trecut la or
ganizarea sectoarelor de creș
tere a vițelelor de reproducție, 
constituind în acest scop 70 sec
toare cu un efectiv total de 26 
mii de capete. Pentru reducerea 
pierderilor animale prin morta
lități și sacrificări de necesitate 
am înființat în fermele de vaci 
4 261 locuri in maternități. 5 800 
locuri în profilactorii. 11 934 
locuri în creșe. Concomitent ne 
preocupăm pentru materializa
rea indicațiilor dumneavoastră 
în vederea asigurării bazei fura
jere la nivelul și structura ne
cesare. în acest scop am însilo- 
zat un milion tone de furaje, 
iar pentru anul viitor am stabi
lit măsuri de creștere a produc

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
FERDINAND NAGY

Plenarei noastre 1 s-au pre
zentat pentru analiză si dezba
tere probleme de o importanță 
covirșitoăre. în înfăptuirea ma
rilor obiective puse de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Avem in față documente care, 
prin profunzimea și caracterul 
fundamental al analizelor, con
firmă justețea celor ce ne-am 
propus să realizăm acum cinci 
ani, care arată felul in care 
trebuie să acționăm.

O astfel de abordare a pro
blemelor ne ajută să acționăm 
în toate cazurile cu calm și si
guranță, ne permite să realizăm 
tot ce ne-am propus. Dovedesc 
acest lucru rezultatele de pînă 
acum obținute de poporul nos
tru. în aceste înfăptuiri se în
scrie și aportul stăruitor al oa
menilor muncii români, maghiari 
din județul nostru, care au ra
portat realizarea sarcinilor cinci
nalului cu 62 zile înainte de vre
me și care le realizează în con
diții bune pe cele ale anului 
în curs.

Raportăm, de asemenea, plena
rei că șl bugetul consiliului 
popular județean se realizează 
cu excedentul planificat și chiar 
mai mplt decît acesta-

în cuvîntul meu doresc să mă 
refer în mod special la raportul 
cu privire la actualizarea prețu
rilor de producție și de livrare 
cu care de la bun început mă 
declar de acord. Principiile care 
stau la baza acțiunilor preconi
zate sînt în concordantă de
plină cu măsurile luate de parti
dul nostru pentru perfectionarea 
conducerii economiei naționale.

Măsurile propuse asigură men
ținerea echilibrului, a proporțio- 
nalității în dezvoltarea <ramuri- 
lor și subramurilor economiei 
naționale, stabilirea justă a va
lorii mărfurilor, valorificarea 
mereu îmbunătățită a resurse
lor materiale și umane de care 
dispunem, antrenarea la o acti
vitate creatoare a oamenilor 
muncii în aplicarea cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice con
temporane. pentru creșterea pro
ductivității muncii, a eficientei 
economice.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că documentele supuse 
dezbaterii reliefează cu deosebită 
claritate justețea orientărilor 
partidului nostru pentru conti
nua perfecționare a folosirii pîr- 
ghiilor financiare în activitatea 
productivă, lichidarea risipei de 
orice fel. întronarea unui nou 
spirit de muncă. Șl în acest do
cument se evidențiază în mod

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE GAVRILESCU

Am studiat cu deosebită aten
ție documentele supuse dezbate
rii actualei plenare a Comitetu
lui Central și mă declar pe de
plin de acord cu ele. Doresc să 
subliniez și eu importanta cu to
tul deosebită a plenarei, a pro
blematicii ordinii de zi si a do
cumentelor ce urmează să le 
aprobăm. Sînt convins că indica
țiile prețioase pe care le vom 
primi din partea conducerii par
tidului. a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vor fi o prețioasă 
călăuză în activitatea noastră.

în pofida numeroaselor greu
tăți și lipsuri, a dificultăților de 
tot felul, economia județului 
Gorj a cunoscut în ultimii ani o 
continuă dezvoltare. Astfel, față 
de 1975, producția industrială este 
mai mare în acest an cu 75 la 
sută. în ramura carboniferă. în 
care ne-am confruntat cu foarte 
multe dificultăți, producția va 
crește pînă la sfîrșitul anului cu 
15 la sută în comparație cu anul 
trecut. Creșteri similare sau 
chiar mai mari au înregistrat și 
celelalte ramuri ale economiei 
județului. Agricultura județului 
Gorj. deși nu a beneficiat de 
condiții prielnice, s-a dezvoltat 
de la un an la altul. Producția 
de cereale a crescut in anul 1980 
cu 53 la sută față de anul 1975.

Odată cu dezvoltarea econo
mică a județului s-a îmbunătă
țit continuu nivelul de trai al oa
menilor muncii. Dacă retribuția 
medie lunară a unui miner era 
in 1975 de 2 850 lei. în prezent 
ea a ajuns Ia 3 700 Iei. La ni
velul județului, veniturile su
plimentare. ca urmare a apli
cării celor două etape de 
majorare, reprezintă 530 mi
lioane lei. Volumul de mărfuri 
și servicii pentru populație in 
1980 este mai mare cu 61 la sută 
față de 1975. Orașele si centrele 
muncitorești au cunoscut o pu
ternică transformare. S-au reali
zat peste 10 000 apartamente și 
locuințe individuale. Se con
struiesc 4 orașe noi aprobate 

ției de masă verde pășunată prin 
lucrări de însămînțare. supra- 
însămințare și amendarea pajiș
tilor existente, precum și pentru 
cultivarea unor suprafețe mai 
mari de sfeclă furajeră, gulii 
furajere, soia în cultură dublă și 
cartofi timpurii. Totodată acțio
năm pentru înfăptuirea progra
melor privind creșterea anima
lelor, păsărilor și extinderea 
suprafețelor de legume la gos
podăriile populației, astfel incit 
să sporească contribuția acestora 
la fondul de stat, paralel cu 
acoperirea consumului propriu, 
în acest scop au fost create ma
ternități de scroafe pentru pro
ducerea purceilor, s-au realizat 
5 incubatoare cu o capacitate 
anuală de 2 milioane jumătate 
pui, am luat măsuri pentru asi
gurarea necesarului de semințe 
și răsaduri legumicole corespun
zător contractelor încheiate, in
clusiv pentru cultivarea plante
lor tehnice.

In încheiere, asigur plenara, 
pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral, că organizația județeană 
de partid, toți oamenii muncii 
brăileni sînt ferm hotărîți să nu 
precupețească nici un efort 
pentru înfăptuirea tuturor hotă
rîrilor ce le vom adopta in ac
tuala plenară, pentru realizarea 
integrală a planului în profil 
teritorial, sporindu-și astfel con
tribuția la înflorirea și prospe
ritatea continuă a patriei noas
tre socialiste.

pregnant contribuția determinan
tă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la perfecționarea con
tinuă a întregii activități eco
nomice.

Referindu-se la efectul măsu
rilor preconizate in economia ju
dețului Covasna, a cărui produc
ție netă va reprezenta în anul
1980 circa 37 la sută din produc- 
ția-marfă, in condițiile cind cos
turile totale și materiale la 1 000 
lei producție-marfă au fost de 
735 lei și respectiv 560 lei, vor
bitorul a arătat că în 1981 costu
rile materiale vor trebui reduse 
suplimentar cu circa 2,8 milioa
ne lei, adică cu 20 la sută mai 
mult decît în acest an. în acest 
scop, vom pune un accent deose
bit pe întărirea disciplinei în 
muncă pentru a spori substan
țial indicii de folosire a fondului 
de timp și a mașinilor — dome
nii în care la ora actuală avem 
rezerve considerabile. Vom sti
mula într-o mai mare măsură 
activitatea de creație tehnică și 
tehnologică în vederea reducerii 
normelor de consum și a impor
turilor. în construcția de mașini, 
de pildă, vom stărui pentru ex
tinderea tehnologiilor modeme 
de prelucrare a metalelor, in 
industria lemnului voni extinde 
fabricația de produse de artă, ă 
căror pondere se va dubla în
1981 față de realizările anului
1980.

Sîntem conștienți că sarcinile 
ce decurg din documentele pe 
care le dezbatem, vitale pentru 
progresul economic al țării, se 
vor putea realiza numai prin 
muncă, pasiune și dăruire.

Au fost abordate în continuare 
unele aspecte privind stimularea 
celor care realizează raționali
zări, invenții și inovații cu mare 
eficiență pentru economia na
țională, subliniindu-se necesita
tea de a se acționa în toate ca
zurile pentru a se aplica întoc
mai prevederile legii.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
vă rog să-mi permiteți să 
folosesc și acest prilej pentru a 
mulțumi conducerii partidului 
nostru pentru cele 16 01)0 noi 
locuri de muncă create în actua
lul cincinal, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață materială și 
spirituală a locuitorilor județu
lui nostru.

Declarîndu-mă de acord cu 
documentele plenarei, vom face 
totul ca ele să fie aplicate în 
viață pentru a ne aduce con
tribuția la progresul și înflo
rirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

personal de secretarul general 
al partidului nostru pentru mi
neri, energeticieni și alti oameni 
ai muncii.

Pentru toate aceste transfor
mări înnoitoare, petrecute pe 
meleagurile gorjene, aducem 
cele mai calde mulțumiri și 
profunda noastră recunoștință 
conducerii partidului si statului, 
personal secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe care oamenii mun
cii de la noi îl consideră ctitorul 
Gorjului nou. industrial si spiri
tual. al timpului de azi.

Prezentind datele de mai sus, 
nu doresc în nici un caz să se 
înțeleagă că sîntem mulțumiți 
cu ce am realizat, că an» fi fă
cut totul pentru a ne achita de 
sarcinile și obligațiile ce ne re
vin. Recunoaștem cu cel mai 
sincer regret că nu am reușit să 
realizăm ce ne-am propus și ce 
se putea realiza. Munca noastră 
nu a dat întotdeauna rezultatele 
așteptate. Am rămas datori față 
de economia națională cu impor
tante cantități de cărbune, ener
gie electrică, țiței, produse agri
cole. Vom trage toate învățămin
tele din lipsurile care s-au ma
nifestat. vom acționa mai bine 
pentru realizarea sarcinilor 
în 1981.

Aș dori să informez plenara 
despre faptul că. la indicația și 
cu ajutorul neprecupețit al con
ducerii partidului și statului, au 
fost luate o serie de măsuri 
pentru a se asigura o mai bună 
funcționare a grupurilor energe
tice. a complexelor mecanizate 
din mine, a ut’lajelor din carie
re, a sondelor pentru a se reali
za cărbunele, țițeiul si energia 
electrică necesare economiei na
ționale. Chiar zilele trecute, ju
dețul nostru a primit un ajutor 
substanțial din partea conduce
rii de partid, personal a secre
tarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. prin trimiterea unor 
specialiști de înaltă competență, 
care să ne ajute în solutionarea 
unor probleme tehnice. în primul

rînd la termocentrale. As vrea 
aă subliniez faptul că indicația 
dată recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a se lichida stocu
rile de cărbune s-a dovedit de o 
excepțională importantă econo
mică. Faptul că peste 2 milioane 
tone de cărbune stăteau în dife
rite depozite conducea la o mare 
pierdere a puterii calorice a 
acestui cărbune. Am luat toate 
măsurile și au fost transporta
te din aceste depozite peste 
600 000 tone cărbune, urmînd ca 
în luna ianuarie și februarie sâ 
lichidăm în întregime acest 
stoc, paralel cu creșterea produc
ției de cărbune.

La recenta consfătuire, secre
tarul general al partidului a 
criticat aspru, dar drept, stările 
de lucru din agricultură. Trebuie 
să recunosc că și în judelui 
Gorj se mențin o serie de aspec
te negative, care frînează dez
voltarea agriculturii. împiedică 
înfăptuirea programului adoptat 
de partid pentru creșterea nive
lului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii. Dezvoltarea 
zootehniei, atît a efectivelor, cit 
și a producțiilor, a bătut pasul 
pe loc. Practic, abia de curînd 
s-a trecut și la noi la reorgani
zarea acestui sector.

Am studiat cu deosebită aten
ție programul elaborat de Comi
tetul Politic .Executiv în legătu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICODIM

Conștient de importanța deo
sebită a problemelor puse în 
dezbaterea plenarei — a spus 
vorbitorul — doresc să-mi ex
prim totala adeziune față de 
aceste documente și să apreciez 
că înfăptuirea lor va marca un 
progres simțitor pe linia reali
zării unei noi calități în toate 
domeniile de activitate, așa cum 
prevăd Directivele celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Punînd pe prim plan Îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce 
au revenit întreprinderii meca
nice Cugir, județul Alba, con
siliul oamenilor muncii din uni
tatea noastră, sub conducerea și 

' îndrumarea comitetului de 
partid, a luat un ansamblu de 
măsuri care să asigure accen
tuarea introducerii progresului 
tehnic, înnoirea și diversificarea 
producției, folosirea cu randa
ment sporit a forței de muncă 
și a capacităților de producție, 
economisirea metalului, energiei 
electrice și combustibililor, spo
rirea continuă a productivității 
muncii. Ca urmare, putem ra
porta plenarei, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sarcinile de plan 
ce au revenit întreprinderii 
noastre pe întregul cincinal au 
fost îndeplinite integral la 17 
septembrie, adică cu 105 zile 

1 mai devreme, obținîndu-se o 
producție suplimentară în valoa
re de 819 milioane lei, față de 
561 de milioane lei, angajament 
luat pe întregul cincinal.

în ce privește planul pe 11 
luni din acest an, raportez că a 
fost îndeplinit cu 7 zile înainte 
de termen, realizîndu-se o, pro
ducție suplimentară ‘in valoare 
de aproape 70 milioane lei. A- 
vansul dobîndit ne dă garanția 
îndeplinirii și depășirii exem
plare a planului anual atît la 
producția fizică și netă, cit și 
la export.

în lumina prețioaselor indica
ții date de dumneavoastră, to
varășe secretar general, la ple
nara lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii pri
vind pregătirea temeinică a pla
nului pe anul 1981. comitetul 
de partid, conducerea întreprin
derii noastre au acordat o aten
tie deosebită asigurării condi
țiilor tehnico-materiale necesare 
îndeplinirii ritmice a planului 
in anul viitor.

Pe deplin conștienți de am
ploarea și complexitatea acestor 
sarcini și mai cu seamă de fap
tul că întregul spor de produc
ție planificat va trebui să se 
realizeze numai pe seama creș
terii productivității muncii, co
muniștii, odnstructorii de mașini

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE DOGGENDORF

După ce arată că plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român dezbate pro
bleme de mare însemnătate 
pentru demararea in cele mai 
bune condiții a prevederilor 
cincinalului 1981—1985. vorbito
rul a spus că rezultatele dobîn- 
dite în actualul cincinal, modul 
în care întreaga națiune a 
acționat pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului nostru 
dau tuturor încredere nețărmu
rită în forța partidului, in capa
citatea creatoare a clasei noastre 
muncitoare, în forța economiei 
românești, a orinduirii noastre 
socialiste certitudinea că se va 
asigura în continuare mersul 
ascendent al patriei noastre pe 
noi culmi de civilizație și pro
gres.

Apoi vorbitorul a subliniat 
faptul că județului Timiș ii 
revin sarcini mari pe linia 
creșterii producției vegetale și 
animale în cincinalul viitor și 
in anul 1981.

Cu toate rezultatele bune 
obținute în unele unități, agri
cultura județului Timiș nu și-a 
onorat o serie de obligații ațit 
la cereale, cît și in zootehnie. 
Pentru a lichida neajunsurile 
existente în activitatea unită
ților agricole și atingerea în 
anul 1981 a unui nivel calitativ 
superior, biroul comitetului ju
dețean de partid a acționat și 
acționează cu toată fermitatea 
pentru perfecționarea întregii 
activități din agricultură, creș
terea responsabilității cadrelor 
de conducere, a specialiștilor, a 
fiecărui lucrător, folosirea cu 
maximă eficență a fondului 
funciar, utilizarea deplină a 
puternicei baze tehnico-mate
riale de care dispunem, astfel 
incit să se obțină producții 
medii superioare realizărilor de / 
pînă acum.

Indicațiile conducerii partidu
lui subliniază necesitatea și im
portanța asigurării condițiilor 
materiale și organizatorice op

ră cu aprovizionarea populației 
și mă declar pe deplin de acord 
cu el. Comitetul județean de 
partid a acordat o atentie deo
sebită bunei aprovizionări a 
populației. Astfel, în trimes
trul IV din acest an vor fi vin- 
dute în plus față de trimes
trul IV al anului 1979 230 tone 
carne, 190 tone preparate din 
came, 100 tone ulei. 150 tone za
hăr. precum și importante can
tități de unt, brînzeturi si alte 
produse.

Am luat cunoștință cu deose
bit interes de poziția exprima
tă de secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta consfătuire 
de la Moscova. Mă declar pe de
plin de acord cu aceasță pozi
ție. cu aprecierile făcute situa
ției internaționale, precum și cu 
privire la evenimentele din 
Polonia.

în încheiere, asigur con
ducerea superioară de partid, pe 
dumneavoastră personal. mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de adeziunea totală a 
oamenilor muncii din Gorj la 
politica clarvăzătoare internă si 
externă a partidului și statului 
nostru, elaborată și înfăptuită 
sub directa și nemijlocita con
ducere a secretarului general al 
partidului.

ROȘCA
din Cugir sînt ferm hotărîți să 
acționeze în continuare cu toate 
forțele pentru valorificarea mai 
bună a rezervelor de care dis
pun pe linia folosirii mașinilor 
și Utilajelor, forței de muncă, 
respectarea strictă a programu
lui de întreținere, exploatare și 
reparații, aplicînd cu consecven
tă toate pîrghiile noului meca
nism economioo-financiar.

în acest cadru, vorbitorul s-a 
referit în continuare la succe
sele obținute de întreprinderea 
din Cugir pe linia înfăptuirii 
programului de asimilare șl in
troducere în fabricație a unor 
produse noi, cu parametri teh- 
nico-funcționali superiori, înnoi
rii și modernizării producției, in- 
troduoerii unor procedee tehno
logice noi de mare productivi
tate, dezvoltării bazei proprii de 
cercetare și proiectare, diversi
ficării colaborării cu institutele 
științifice de profil și catedrele 
de specialitate din invățămîntul 
tehnic superior, astfel îneît pro
dusele să încorporeze cît mai 
multă gîndire și inteligență teh
nică românească.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în vederea sporirii cointe
resării colectivelor fiecărei sec
ții în aplicarea în practică a 
principiilor autogestiunii. auto- 
conducerii și autofinanțării, am 
trecut experimentalla defalcarea 
pe secții a indicatorilor calitativi 
de. eficientă, ceea ce ne va per
mite să cunoaștem mai bine 
contribuția fiecărei secții la 
reducerea cheltuielilor materia
le, realizarea producției nete și 
a planului de beneficii. în spi
ritul indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, ne-am 
orientat insistent spre înființa
rea unor secții și ateliere sate
lit în, localitățile apropiate de 
întreprindere, în vederea folo
sirii mai eficiente a forței de 
muncă și eliminării navetismu- 
lui. Astfel, au fost create mai 
multe nuclee industriale în me
diul rural, oferind condiții mai 
bune de urbanizare, de dezvol
tare economico-socială a acestor 
localități.

în încheiere doresc ca. în nu
mele comuniștilor, al întregului 
colectiv de muncă de la între
prinderea mecanică Cugir. să 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră. mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că sin- 
tem ferm hotărîți ca, sub îndru
marea permanentă a organelor 
și organizațiilor de partid, să nu 
precupețim nici un efort, să fa
cem totul pentru asigurarea în
deplinirii neabătute a Directi
velor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

time la fiecare secție și stațiune 
pentru mecanizare, inclusiv a 
cadrelor de mecanizatori bine 
pregătite în vederea întreți
nerii, reparării la timp și de 
bună calitate a mașinilor și 
folosirea mai bună a acestora. 
Vorbitorul, a informat că in 
ultimii doi ani la peste 60 la 
sută din secțiile de mecanizare 
s-a dezvoltat baza de întreți
nere și reparații, iar în stațiu
nile pentru mecanizarea agri
culturii suprafețele tehnologice 
aferente acestei activități s-au 
dublat.

In vederea îmbunătățirii acti
vității de întreținere și folosire 
a bazei tehnice de care dispune 
agricultura județului Timiș este 
necesar să fim ajutați cu fonduri 
in vederea finalizării în urmă
torii 2 ani a programului de 
consolidare a secțiilor de meca
nizare, prin crearea spațiilor 
tehnologice pentru reglarea, În
treținerea și execuția unor re
parații de mică complexitate, 
măsuri care vor contribui la 
Întreținerea mai bună a mași
nilor prin folosirea forței de 
muncă de la secțiile de meca
nizare în orele și zilele cind nu 
este antrenată la execuția 
lucrărilor.

Prin asigurarea în cadrul pla
nului a necesarului de mecani
zatori pentru combinele auto
propulsate, stațiunile pentru me
canizarea agriculturii au primit 
un substanțial ajutor, care s-a 
materializat in exploatarea ra
țională a parcului de tractoare 
și utilaje agricole, economisi
rea combustibilului, a pieselor 
de schimb și a materialelor. 
Este necesar insă să se core
leze necesarul de motorină și 
uleiuri cu tehnologiile elaborate 
de Ministerul Agriculturii, iar 
cotele lunare să corespundă cu 
programele de lucrări aprobate, 
ținind seama de condițiile de 
climă existente la un moment 
dat.

în ceea ce privește culturile 

de soia și fasole, care ridică 
unele probleme de recoltat, pier
derile fiind mari, se impune 
ca cercetarea să creeze soiuri 
de talie mai înaltă, în vederea 
recoltării in bune condiții 
cu autocombinele. De aseme
nea, se impune crearea unor 
soiuri la culturile păioase și de 
porumb rezistente la cădere, 
care să se preteze mai bine la 
recoltarea mecanizată. Ar fi 
bine să se studieze posibilită
țile de înființare a unei stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii 
în zootehnie, cu structură adec
vată din punct de vedere orga
nizatoric in fiecare județ. De

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU FUIOREA

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
dezbate probleme de o deosebită 
importanță pe linia edificării 
societății socialiste, a sarcinilor 
trasate de Congresul al XII-lea. 
Acțiunea de actualizare și îm
bunătățire a corelării prețurilor 
de producție și livrare pusă in 
dezbatere reflectă preocuparea 
conducerii partidului, a to
varășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu pentru per
fecționarea continuă a mecanis
mului economico-financiar, pen
tru sporirea rolului autoges
tiunii și autoconducerii muncito
rești in scopul creșterii eficien
ței economice. Actualizarea pre
țurilor constituie o necesitate a 
etapei pe care o parcurgem în 
vederea evaluării cît mai reale 
a muncii sociale consumate 
pentru realizarea unui produs, 
a asigurării unor proporții va
lorice corespunzătoare între 
ramuri, subramuri și produse, 
finind seama de mutațiile cali
tative’ care au loc în economie 
și de modificările de prețuri 
care intervin pe piața mondială.

Vă rog să-mi permiteți ca in 
cuvîntul meu să mă refer la 
preocupările colectivului de la 
Șantierul naval Constanța pen
tru aplicarea in practică a noilor 
reglementări referitoare la ac
tualizarea prețurilor. Sîntem 
conștienți că obținerea unei ren
tabilități cît mai ridicate a pro
duselor pe care le executăm 
trebuie sâ se asigure pe seama 
reducerii costurilor de produc
ție, în mod deosebit a cheltuie
lilor materiale, printr-o mai 
bună gospodărire și utilizare a 
fondurilor materiale și bănești 
încredințate de societate, direc
ție în care s-a acționat și pînă 
acum, existînd însă în conti
nuare rezerve pe care sîntem 
hotărîți să le valorificăm cu 
mult mai multă perseverență.

în efectuarea analizei critice 
a costurilor de producție au fost 
antrenate colective de oameni ai 
muncii din întreprindere, care, 
pe ba?a experienței, ținind sea
ma de rezultatele obținute pînă 
acum, au identificat noi rezerve 
de reducere a acestora, vizind 
calitatea lucrărilor executate la 
construcția și reparația navelor, 
îmbunătățirea tehnologiilor, va
lorificarea superioară a materi
ilor prime și materialelor, utili
zarea mai intensă a materialelor 
refolosibile, mai buna organizare 
a producției și a muncii, rezul- 
tînd însemnate reduceri de 
costuri pe produs.

Vorbitorul s-a referit în con

CUVÎNTUL tovarășului 
IOAN FLOREA

Alături de întregul nostru po
por — a spus vorbitorul — oa
menii muncii din economia fo
restieră și materialelor de con
strucții răspund prin fapte de 
muncă politicii înțelepte inter
ne și internaționale a partidului 
și statului nostru, avind cinstea 
și satisfacția de a vă raporta, 
mult stimate tovarășe , secretar 
general, îndeplinirea cu 100 de 
zile mai devreme a prevederilor 
planului cincinal la producția in
dustrială, angajîndu-ne ca pînă 
la sfîrșitul anului să realizăm 
suplimentar produse în valoare 
de 19 miliarde lei, ceea ce repre
zintă cu 5 miliarde mai mult de- 
cit sarcina suplimentară stabili
tă la Conferința Națională a 
partidului.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute în cincinalul 1976—1980 în 
realizarea producției fizice, a ex
portului, a reducerii importului, 
în valorificarea superioară a ma
teriilor prime și în mod deose
bit a masei lemnoase. în sporirea 
productivității muncii și redu
cerea cheltuielilor materiale, nu 
ne putem declara mulțumiți. A- 
vem nerealizări -pe 11 luni din 
anul acesta la unii indicatori ca 
producția-marfă, producția netă, 
la investiții, la unele produse fi
zice, la sarcina suplimentară de 
export. în continuare, voroitorul 
a arătat că în spiritul sarcinilor 
reieșite din hotărîrile de partid 
și legile țării, al indicațiilor și 
sarcinilor stabilite de secretarul 
general al partidului în consiliul 
de conducere al ministerului, in 
consiliile oamenilor muncii din 
centrale, au fost analizate momi 
cum s-au realizat sarcinile din 
cincinalul 1976— 1980, planul pe 
1980 și a fost elaborat un pro
gram pentru eliminarea defici
entelor și asigurarea realizării 
sarcinilor de plan pe anul 1981.

Documentele supuse dezbaterii 
plenarei, elaborate sub conduce
rea directă și nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
menționat vorbitorul, reprezin
tă jaloane deosebit de valoroase 
în orientarea activității nostre 
de viitor, iar transpunerea lor in 
viață va marca o cotitură în edi
ficarea unei economii moderne 
de înaltă eficiență.

Vă raportăm că împreună cu 
toți oamenii muncii, cei ce lu
crăm în economia forestieră și 
materialelor de construcții ne 
aflăm în perioada de desfășura
re a pregătirilor condițiilor pen
tru realizarea încă din primele 
zile a sarcinilor din planul pe
1981.

Pornind de la indicațiile dum
neavoastră. mult stimate tovară
șe secretar general, cu privire 
la elaborarea bugetului ca parte 
integrantă a planului pe anul 
viitor și reașezarea preturilor de 
producție și de livrare, oamenii 
muncii din unitățile ministerului 
au fundamentat și elaborat lu

asemenea, în viitor trebuie să 
existe o preocupare mai mare 
pentru asigurarea pieselor de 
schimb, mai ales a acelora care 
nu se pot reoondiționa în stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii, cît și în alte unități.

în încheiere asigur plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
mecanizatorii din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
din județul Timiș vor face tot 
ce depinde de ei pentru folo
sirea mai bună a dotării me
canice. pentru a ne achita mai 
bine de sarcinile care ne stau 
in față.

tinuare la măsurile care se au 
In vedere in scopul scurtării 
duratei de staționare In docuri 
și a ciclurilor de fabricație ale 
navelor, al reproiectării și mo
dernizării constructive pentru 
reducerea greutății navelor, al 
diminuării consumurilor mate
riale în procesul de producție. 
De asemenea, constructorii de 
nave și-au propus să realizeze 
un grad mai mare de integrare 
privind unele agregate și com
ponente, echipamente pe uire 
le primim din cooperare.

Vă asigurăm, tovarășe sec. ătar 
general — a spus vorbitorul — 
că vorn depune toate eforturile 
pentru reducerea continuă a 
costurilor de product e și în 
mod deosebit a cheltuielilor ma
teriale, sursa principală de 
realizare a creșterii eficienței 
economice, a venitului' național. 
Vom acționa mai ferha pentru 
eliminarea deficiențelor care se 
manifestă in activitatea noastră 
privind disciplina tehnologică 
in producție, utilizarea integrală 
a capacităților de producție a 
docurilor, întreținerea și menți
nerea în bună stare a mașinilor 
și agregatelor din dotare.

în încheiere, aș dori să fac 
cîteva propuneri in legătură cu 
actualizarea și îmbunătățirea 
corelărilor prețurilor de pro
ducție și livrare. Avînd In ve
dere greutățile întimpinate din 
cauza rentabilității foarte dife
rențiate stabilite cu ocazia apro
bării prețurilor, aș propune Ca 
aceasta să fie la același nivel 
pe grupe mari de produse, in 
cazul nostru la toate- navele. în 
prezent, rentabilitatea Ia mine
ralierele de 55 000—65 000 de 
tone este de 45 la sută, cu mult 
superioară față de cea a petro
lierelor de 150 000 de tone, unde 
rentabilitatea este de 8 la sută 
încă de la aprobarea prețurilor.

încă o dată permiteți-mi ca 
în numele comuniștilor de la 
Șantierul naval Constanța să 
asigur conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal. to
varășe secretar general, că vom 
acționa cu toată răspunderea 
pentru ridicarea eficienței în
tregii noastre activități, pentru 
a putea fi competitivi în con
fruntarea cu piața mondială a 
construcțiilor de nave. Mă de
clar întru totul de acord cu toate 
materialele prezentate plenarei, 
cu poziția Partidului Comunist 
Român exprimată clar de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, la recenta consfătuire 
de la Moscova.

crările respective potrivit speci
ficului acestora.

Indicatorii cuprinși în bugetul 
de venituri și cheltuieli reflectă 
eficienta sporită a activității eco
nomice a unităților noastre in 
anul 1981, reprezentînd o crește
re a beneficiilor cu peste 20 la 
sută față de anul 1980. Cu toate 
acestea, pînă in prezent nu am 
găsit încă soluții pentru funda
mentarea completă a sarcinii de 
reducere suplimentară a cheltu-' 
ielilor, dar pină la adunările ge
nerale ale oamenilor muncii din 
ianuarie vom găsi noi rezerve 
pentru atingerea nivelurilor sta
bilite, atit pentru sarcina supli
mentară de 277 milioane lei pe 
anul 1981, cît și a celor 2.2 mi
liarde pe întregul cincinal.

Acțiunea de reașezare a prețu
rilor de producție și de livrare 
și în cadrul ministerului nostru 
este în plină desfășurare.

Avem ferma convingere că 
numai prin măsuri de reducere 
continuă a costurilor de produc
ție. introducerea de noi tehnolo
gii, fabricarea de produse noi și 
reproiectate de calitate superioa
ră, mai buna gospodărire și va
lorificare a materiilor prime și 
materialelor, creșterea eficientei 
exportului și prin alte măsuri 
tehnice și organizatorice se pot 
asigura dimensionarea justă și 
corelată a prețurilor, echilibrul^ 
financiar și creșterea continuă a' 
eficienței în activitatea noastră 
economică.

Referindu-se la unele greutăți 
legate de asigurarea unor con
tracte ferme, de asigurarea ba
zei tehnico-materiale, vorbito
rul a solicitat sprijinul Comite
tului de Stat al Planificării, 
Ministerului Aprovizionării și 
Ministerului Comerțului Exterior 
pentru a găsi împreună soluții 
reale de rezolvare a acestor pro
bleme, menționind că cei ce lu
crează în această ramură vor 
asigura realizarea producției fi
zice și se vor încadra in toate 
consumurile normate.

La 1 decembrie 1980, și in ca
drul ministerului nostru s-a in- . 
cheiat acțiunea de majorare a 
retribuției, fapt pentru care cel 
peste 540 de mii de oameni ai 
muncii mulțumesc cu înaltă re
cunoștință conducerii superioare 
de partid și de stat, personal 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija permanentă ce o pur- 
tați ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc și se angajează că vor 
face totul pentru transpunerea 
în viată a sarcinilor ce le revin 
din programul și documentele 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Vorbitorul a arătat. în conti
nuarea cuvîntului său. că toți 
oamenii muncii din economia fo-
(Continuare în pag. a IV-a)
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fi o problemă a statului, care tre
buie să finanțeze, oricît ar costa 
ele. Prin aceasta, împiedicăm, de 
fapt, aplicarea în aceste sectoare 
importante a noului mecanism eco
nomic, a principiului autoconduce
rii muncitorești și autogestiunii. în 
același timp însă, sectoarele pre
lucrătoare realizează beneficii foar
te mari și, de multe ori, cu totul 
nejustificate, ca rezultat al finan
țării de la buget. Astfel, ele apar 
cu o activitațe deosebit de bună, 
cu rentabilități foarte mari, ceea ce 
face ca și participarea la beneficii 
să fie foarte mare, dar nu ca re
zultat al efortului și activității pro
prii, ci prin finanțarea cu circa 70 
de miliarde de lei anual de la bu
get. în acest fel nu încurajăm apli
carea corectă de către întreprinde
rile prelucrătoare a principiului 
autoconducerii și autogestiunii, nu 
asigurăm evidențierea corespunză
toare a efortului pe care-1 face fie
care colectiv și contribuția reală pe 
care o aduce la dezvoltarea econo
miei naționale.

Este de înțeles că asemenea stări 
de lucruri nu mai pot continua. 

xMai mult, se poate spune că prin 
yV cest sistem împingem întreprin- 

rile prelucrătoare spre consu- 
• muri mari, nejustificate, deoa

rece, luînd în calcul petrolul, 
cocsul, minereurile și alte materii 
prime Ia prețuri mici, aceste în- 
trepr ■ ieri consideră că nu trebuie 
să le acorde o prea tnare impor
tanță. Ele nu înțeleg de ce condu
cerea de partid și de stat acțio
nează în această direcție, de ce se 
face atîta caz în presă de redu
cerea costurilor, cînd acestea au o 
pondere foarte mică în volumul to
tal de cheltuieli. în fond, dacă 
analizăm și apreciem lucrurile co
rect, se creează o stare de demo
bilizare și o practică antieconomică 
în activitatea noastră. De aceea, 
trebuie să punem capăt cu desă- 
vîrșire acestei stări de Jucruri. Am 
hotărit să facem acest lucru acum. 
Practic, nu mai putem aștepta; 
trebuie ca, odată cu începerea nou
lui an și a noului cincinal, să apli
căm în toate ramurile economiei 
aceste măsuri, pentru a începe în
treaga activitate pe o bază nouă, 
care să permită aplicarea cores
punzătoare, consecventă a noului 
mecanism economic, a principiului 
autoconducerii muncitorești și au
togestiunii.

Prin aceste măsuri sînt rentabili
zate sectoarele producătoare de 
materii prime și de materiale, ceea 
ce le va permite să obțină beneficii 
corespunzătoare. în același timp, în 
industria prelucrătoare, îndeosebi 
în construcțiile de mașini. în urma 
aplicării complete a acestor măsuri, 
va avea loc chiar o reducere cu 
cîteva miliarde lei a volumului to
tal al producției, calculată la con
dițiile anului 1980. O anumită re
ducere are loc și în industria u- 
șoară, precum și în alte sectoare. 
Este, de fapt, o transferare a unor 
rentabilități Și beneficii din sec
toarele prelucrătoare în sectoa
rele producătoare de materii pri
me, realizîndu-se astfel o corela
re mai bună între ramuri. Proba- 
tU că nu se vor asigura de la 
început o corelare și ordine de
săvârșite, dar va trebui să acțio
nări în continuare — dealtfel în 
lege se și prevede acest lucru — 
pentru ca în fiecare an să luăm 
măsuri pentru a păstra un raport 
corespunzător între ramuri în re
partizarea beneficiilor, în asigura
rea rentabilității și eficienței fie
cărui sector de activitate. Numai 
așa vom putea aprecia exact cit 
ne costă un produs, pornind de la 
costurile reale ale materiilor pri
me, de la costul real al muncii; 
numai astfel vom ști cu cît îl vin
dem, care sînt beneficiile, dacă 
produsul respectiv este rentabil, 
dacă avem eficiență economică, 
dacă sîntem competitivi în raport 
cu ceea ce se realizează pe plan 
internațional.

Consider că aplicarea acestor 
măsuri în industrie, construcții, 
transporturi și în alte sectoare 
neagricole va avea un efect pozi
tiv, va contribui la întărirea ordi
nii în toate domeniile, în economia 
noastră în general, va crea condi
țiile necesare aplicării pînă la ca
păt a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, determinînd fie
care unitate economică să anali
zeze modul cum lucrează și ce dă 
societății și creînd condiții pentru 
intensificarea eforturilor în ve
derea perfecționării activității în 
întreaga economie.

Și în industrie, ca și în toate 
celelalte sectoare, avem în vedere 
să nu se producă. în 1981, nici un 
fel Je~modific^ri~ăre prețurilor cu 
amănuntul, adică ale prețurilor de 
desfacere a produselor industriale 
către populație. Toate acestea pri
vesc relațiile intre producători, 
reprezintă, ca să spun așa, o mai 
bună corelare, evitîndu-se și înlă- 
turîndu-se astfel unele contradicții 
între diferiți producători de bunuri 
materiale, creîndu-se condiții ca 
toți să fie cointeresați, să acțio
neze într-un mod unitar și armo
nios pentru dezvoltarea întregii 
economii naționale.

A doua parte a acestei acțiuni se 
referă la actualizarea prețurilor de 
producție, de contractare și de 
achiziții în agricultură. Am avut în 
vedere, în primul rind, unificarea 
unor prețuri, intre sectorul coope
ratist, de stat și particular, pentru 
a asigura prețuri unice la aceleași 
produse și de aceeași calitate, pen
tru a pune deci pe toți producă
torii în situații comparabile. Astfel, 
fiecare va primi pentru aceeași 
cantitate de produse același preț ; 
dacă vor avea producții mai mari 
sau de mai bună calitate, vor 
primi, desigur. în mod corespun
zător, venituri mai mari. Vom sti
mula, astfel, prin prețuri egale 
lupta pentru producții mari și de 
calitate, atît în sectorul vegetal, 

cerealier, cît și în legumicultură 
și în zootehnie.

Considerăm că prețurile care se 
acordă sînt acoperitoare și stimu
lative, asigurînd beneficii cores
punzătoare, chiar la producții nu 
prea mari, medii. Desigur, avem 
și acum, față de producțiile medii 
de 3 000 kg la grîu, unități care 
dau 6—7 000 kg. Este clar că aces
tea vor primi de 2 ori mai mult. 
La aceeași tonă vor primi egal, dar 
pe total vor obține dublu. La fel 
stau lucrurile și la porumb, în 
zootehnie și așa mai departe. Deci, 
prețurile sînt rentabile și la pro
ducții nu prea mari, dînd posibili
tatea ca veniturile să crească — se 
poate spune — nelimitat, dacă și 
producția crește nelimitat. Cei care 
vor da 10 tone de cereale la hectar 
vor lua de trei ori mai mult decît 

aceia care vor obține doar 3 000. 
Același lucru este valabil și la 
lapte, carne, legume etc.

Deci, introducem un sistem sim
plu, de înțeles pentru toată lumea. 
Vom acorda prețuri unice și fie
care va trebui să acționeze pen
tru a obține producții cît mai 
mari. Fiecare cooperativă, fiecare 
unitate poate deveni, astfel, milio
nară dacă lucrează bine. • Subli
niez aceasta pentru că este nece
sar a se înțelege că prețurile pe 
care le acordăm acum sînt maxi
mum din ceea ce putem da, că 
prpblema eficienței în agricultură
— precum și în celelalte sectoare
— este legată nu de creșterea^ con
tinuă a prețurilor, ci de sporirea 
producției agricole. Vreau să se 
înțeleagă bine de toată lumea, atît 
de tovarășii de la agricultură, cît 
și de primii secretari, de toți tova
rășii membri ai Comitetului Cen
tral prezenți aici, că trebuie să 
dezbatem foarte serios aceste pro
bleme cu toți oamenii muncii, cu 
toată țărănimea, fie cooperatistă, 
fie particulară. Toată lumea tre
buie să înțeleagă că prețuri mai 
mari nu vom putea da, că acestea 
asigură creșterea însemnată a ve
niturilor ca rezultat al muncii, al 
sporirii producției agricole — și în 
această direcție trebuie să ne con
centrăm toate eforturile.

Am avut, de asemenea, în vedere 
să punem și stațiunile de mașini în 
situația de a avea rentabilitate. De 
aceea, am dat chiar unele prețuri 
mai mari, avînd în vedere ca uni
tățile de stat și cooperatiste să 
poată să achite în mod co
respunzător cheltuielile actuale ale
S.M.A.-urilor, pentru mecanizarea 
lucrărilor. Am prevăzut însă și 
aici obligația de a trece la redu
cerea cu cel puțin 1 miliard și ju
mătate a cheltuielilor înregistrate 
în momentul de față. Cunoașteți 
bine că avem S.M.A.-uri care lu
crează cu rentabilitate, dar și mul
te S.M.A.-uri care lucrează prost, 
cu subvenții foarte mari de la stat. 
Nu vom mai acordă nici o subven
ție de la stat, mă refer la cheltu
ielile de exploatare. Desigur, in
vestițiile în S.M.A.-uri urmează să 
fie realizate în continuare de către 
stat Trebuie însă să vedem cum 
lucrează fiecare S.M.A., cum folo
sește mijloacele mecanizate. Sînt 
multe lucruri pe care trebuie să 
le discutăm, în agricultură, în 
S.M.A.-uri, dar nu doresc să mă 
refer la ele în această plenară. Vom 
avea o consfătuire specială pe pro
blemele acestea în ianuarie. înain
te de Congresul agriculturii.

Vrem să punem deci și S.M.A.-U- 
rile — ca și toate celelalte unități 
— să lucreze pe principiul auto
conducerii și autogestiunii. Ele co
laborează cu întreprinderile de stat, 
cu cooperativele agricole de pro
ducție. Trebuie să organizeze stații 
mai mici și în zonele necooperativi- 

zate, dotate cu mașinile principale, 
mari, pe oare să le închiriem și ță
rănimii necooperativizate din zo
nele de deal și munte. Trebuie să 
vedem ca aceste tarife să fie cît 
mai mici, ca activitatea mecaniza
torilor, a stațiunilor să fie cît mai 
eficientă, să nu greveze prea mult 
asupra cheltuielilor de producție 
ale unităților agricole.

Avem în vedere — așa cum s-a 
prevăzut, dealtfel, și în hotărfrile 
Comitetului Politic Executiv — ca 
în 1981 să nu crească prețu
rile cu-amănunțul, atît la produsele 
âgroalimentare, cît și la produsele 
industriale, urmînd ca, în confor
mitate cu hotăririle Congresului al 
Xll-Iea, în 1982—1983 și în anii ur
mători, pe măsura aplicării măsu
rilor de creștere a veniturilor, să 
rentabilizăm și produsele care se 

desfac populației. în 1981 și în 
urrtiătorii ani, pînă cînd vom 
rentabiliza aceste produse, vom 
da subvenții de la buget pen
tru produsele care se vînd popu
lației spre a menține prețurile 
actuale. Desigur, nici aceasta nu 
este o soluție prea economică, dar 
o adoptăm pînă vom putea trece 
la aplicarea măsurilor stabilite de 
Congresul al XII-lea, care prevăd 
ca, pe total cincinal, prețurile bu
nurilor de consum să crească cu 
6—8 la sută, iar retribuția reală 
cu circa 16—18 la sută. Deci, pe 
măsură ce vom trece la majorarea 
retribuției și la aplicarea celorlal
te măsuri de creștere a nivelului 
de trai vom trece și la reglarea 
prețurilor, în conformitate cu ho
tăririle pe care le avem, pentru a 
păstra și asigura sporirea prevăzu
tă a veniturilor; dar și pentru a 
așeza activitatea din comerț pe 
principii economice.

Este în interesul tuturor oame
nilor muncii, al întregului popor 
să asigurăm o rentabilizare cores
punzătoare în toate ramurile eco
nomice, ca activitatea noastră să 
se desfășoare pe principiile legită
ților economice, pentru că numai 
așa vom avea o dezvoltare sănă
toasă, o creștere reală a nivelului 
de trai. De la aceste principii am 
pornit cînd s-au elaborat măsurile 
adoptate azi în unanimitate de Co
mitetul Central al partidului.

Este necesar să trecem cu hotă- 
rîre la aplicarea tuturor măsurilor 
prevăzute și, în primul rînd, la 
introducerea cît mai corectă de la 
începutul anului a noilor prețuri, 
pe baza criteriilor stabilite. în al 
doilea rînd, este necesar să se ac
ționeze cu fermitate pentru iden
tificarea tuturor posibilităților de 
reducere a consumurilor materiale 
și a cheltuielilor de producție. în 
dezbaterile de azi s-au subliniat 
unele aspecte. S-au dat cîteva 
exemple din care a rezultat că 
avem produse unde putem reduce 
— și trebuie să reducem — greu
tatea, deci consumul de metal, cu 
20 la sută, unde timpul de execu
ție poate fi micșorat de trei ori, 
ceea ce, în fond, înseamnă și re
ducerea cheltuielilor materiale, a 
costurilor de producție. Pină la 
urmă, cheltuielile materiale sînt și 
ele o expresie a timpului de mun
că pe care l-am folosit în trecut, a 
productivității muncii depuse.

Este necesar să acționăm cu toată 
hotărârea pentru colectarea și refo- 
losirea materialelor, pentru recon- 
diționarea și reutilizarea pieselor și 
subansamblelor. Am mai discutat 
această problemă, s-au dat și astăzi 
unele exemple, dar trebuie să ac
ționăm cu fermitate pentru gene
ralizarea acestei acțiuni. Numai în 
acest domeniu al colectării, refolo- 
sirii și recondiționării materialelor 
și pieselor și subansamblelor putem 
economisi cel puțin 700—800 de 
milioane de dolari anual la im

porturile de materii prime, față de 
ceea ce realizăm acum. Subliniez 
aceasta pentru că trebuie să apli
căm cu strictețe măsurile stabilite 
în toate ramurile, pentru a trece la 
refolosirea corespunzătoare a ma
terialelor existente. Rog și pe pri
mii secretari să analizeze și să 
vadă, în toate județele, aceste pro
bleme, să le urmărească zilnic, în
trucât ele sînt de o importantă deo
sebită pentru dezvoltarea noastră 
economieo-socială.

Trebuie să acționăm cu hotărîre 
pentru folosirea la maximum a ca
pacităților de producție existente, 
pentru realizarea parametrilor pro
iectați ai uzinelor, instalațiilor și 
mașinilor. Și în acest domeniu avem 
rezerve care — socotite în produc
ție fizică și în prețuri corespunză- 
țpgre — se ridică la cîteva sute de 

milioane de dolari anual, cred că 
ele ar depăși cu mult 500 de mili
oane de dolari anual. Avem de ase
menea capacități în tbate sectoarele, 
nu vreau să le mai enumăr. Aceasta 
este o altă latură importantă a ac
țiunii de reducere a costurilor, de 
realizare a celor stabilite în mate
rialele pe care je-am aprobat.

în fine, trebuie să aplicăm, de 
asemenea ferm, liotărîrile pe care 
le avem cu privire la realizarea la 
timp a investițiilor, la scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor. 
Trebuie să nu se mai înceapă nici 
o investiție pînă nu se asigură pre
gătirea ei temeinică și pînă nu a- 
vem siguranța că nu vom depăși 
termenul de execuție în care se 
realizează astăzi obiective similare 
pe plan internațional. Dispunem de 
ceea ce este necesar și trebuie să 
realizăm și în domeniul investiții
lor o îmbunătățire radicală a ac
tivității economice.

Dacă numai în aceste cîteva do
menii mari vom soluționa proble
mele în mod corespunzător, atunci 
sarcinile de reducere în continuare 
a cheltuielilor materiale și de pro
ducție vor putea fi nu numai reali
zate, dar și cu mult depășite.

Este necesar, desigur, să luăm 
măsuri pentru a înfăptui programul 
pe care l-am stabilit de creștere a 
productivității muncii, de reducere 
a personalului neproductiv. Am 
discutat, dealtfel, în octombrie, că 
aplicarea, acestei măsuri și buna or
ganizare a muncii, înfăptuirea me
canizării și automatizării procese
lor de producție vor asigura o creș
tere foarte puternică a productivi
tății muncii, cu influențe impor
tante asupra întregii noastre acti
vități economice.

Toate acestea impun ca fiecare 
colectiv de oameni ai muncii să 
înțeleagă că noul mecanism econo
mic, autoconducerea și autogestiu- 
nea nu reprezintă simple lozinci, 
ci trebuie să devină principii -și 
forme de bază ale activității de 
conducere a economiei naționale. 
Fiecare unitate trebuie să asigure 
o activitate rentabilă, eficientă, să 
poată restitui societății, într-un 
termen dat, investițiile pe care le-a 
realizat, să asigure beneficii, noi 
mijloace pentru acumulare și dez
voltare, pentru ridicarea bunăstă
rii poporului.

Am discutat și în alte consfătuiri, 
inclusiv în octombrie, ca înseși uni
tățile administrativ-teritoriale — 
comunele, orașele și județele — să 
ajungă în cîțiva ani lă autocondu- 
cere și autogestiune economico-fi- 
nanciară. Ați auzit aici că avem 
rezultate destul de bune în unele 
județe — și trebuie ca, în cel mai 
scurt timp, fiecare localitate, comu
nă, oraș să ajungă la autogestiune, 
la autoconducere. Desigur, aceasta 
presupună să îmbunătățim bugetele 
și activitatea economico-financiară 
a fiecărei localități, să crească ve
niturile din producție, să se reducă 

cheltuielile și să se intensifice par
ticiparea cetățenilor la buna gospo
dărire și dezvoltare economico-so- 
cială a localităților.

La fel trebuie să se procedeze 
și la nivelul județelor. Vrem să 
aplicăm mai rapid ceea ce am dis
cutat, urmărind ca, în 2—3 ani, 
toate județele să fie în stare să-și 
asigure produsele agroalimentare 
din producția proprie, cu excepția 
cîtorva — cu caracter industrial și 
care au suprafețe mai mici — 
unde vom suplimenta din județele 
agricole. Programul este în așa 
fel stabilit — tovarășii de Ia ju
dețe îl știu deja și cred că îl cu
nosc și toți membrii Comitetului 
Central — încît fiecare județ s^-și 
asigure în primul rînd o producție 
vegetală în raport cu suprafața 
corespunzătoare, inclusiv cerealele 

și legumele. Județele care nu au 
posibilități vor primi de la alte 
județe, în schimb trebuie să valo
rifice pășunile și fînețele, să dez
volte masiv zootehnia și, în raport 
cu condițiile climatice, de teren, 
să asigure producțiile cele mai 
bune, culturile care dau ma
ximum de recoltă și să-și poată sa
tisface cele necesare.

In domeniul creșterii animalelor, 
practic dorim ca fiecare județ — 
chiar dacă unora le vom livra 
ceva concentrate — să dispună de 
unități proprii pentru creșterea 
animalelor: porci, păsări, oi, bovi
ne, în așa fel încît să-și acopere 
în întregime consumul, respectînd, 
desigur, obligațiile ce le revin față 
de fondul de stat. Cei care lucrea
ză în agricultură, cei care locuiesc 
în sate sau în orașe și au supra
fețe de pămînt trebuie să participe 
lă activitatea agricolă, să-și orga
nizeze producția și să asigure mij
loacele necesare pentru a avea o 
bună aprovizionare.

Trebuie să înțelegem că aplica
rea autoconducerii, autogestiunii 
și autogospodăririi constituie o ne
cesitate a dezvoltării societății 
noastre, o latură foarte importan
tă a democrației economice, a de
mocrației în general. Dar, mai pre
sus de toate, trebuie să înțelegem 
că nu se poate dezvolta societatea 
noastră socialistă fără o producție 
spprită, an de an, în toate sectoa
rele, fătă o creștere foarte serioa
să în următorul cincinal a pro
ducției agricole vegetale și zooteh
nice. De aceea, am hotărît să spo
rim răspunderile localităților și 
județelor, ale producătorilor în 
asigurarea unei aprovizionări co
respunzătoare. In acest scop am 
stabilit și prețuri care să constituie 
și din punct de vedere financiar 
un stimulent pentru dezvoltarea 
producției agricole.

Bazîndu-ne pe toate acestea, 
trebuie să trecem mai hotărît la 
creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele de activitate. Să 
punem un mare accent pe valori
ficarea superioară a materiilor pri
me, pentru a obține din aceeași 
cantitate de materii prime pro
duse cu un grad ridicat de prelu
crare și cu o înaltă calitate. Numai 
așa vom putea asigura — în co
relare cu toate celelalte măsuri 
prevăzute — înfăptuirea progra
mului de creștere a eficienței, a 
rentabilității tuturor sectoarelor 
de activitate, de sporire a venitu
rilor tuturor unităților și a veni
turilor oamenilor muncii, a veni
tului național. Pe această bază, 
vom dispune de posibilități mai 
mari pentru dezvoltarea generală 
a societății, pentru ridicarea nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului.

Trebuie să avem în vedere că 
numai și numai pe baza activită
ții productive a tuturor oamenilor 
muncii, prin ridicarea gradului de 

valorificare a materiilor prime și 
â calității producției vom obține 
creșterea eficienței, vom asigura 
tot ce este necesar pentru pro
gresul patriei noastre, pentru în
făptuirea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în același timp, nu trebuie să 
uităm nici un moment că impor
tăm multe materii prime — lucru 
despre care am vorbit și în octom
brie — că trebuie să facem un 
comerț exterior activ, asigurînd 
produsele necesare pentru export, 
ca să putem și importa. Trebuie 
să fim competitivi pe plan inter
național, atît din punct de vedere 
tehnic și calitativ, cît‘și economic, 
spre a putea participa în moți ac
tiv la diviziunea muncii, atit în 
cadrul C.A.E.R.-ului și al colabo

rării cu celelalte țări socialiste, cît 
și la diviziunea generală a muncii 
pe plan mondial, avînd O compe
titivitate și o eficiență cît mai 
bune.

1 Tovarăși,
Plenara a analizat programul de 

creștere a veniturilor oamenilor 
muncii. Se cunoaște cum s-au în
făptuit măsurile în acest domeniu. 
Pe ansamblu, avem o creștere co
respunzătoare, în raport cu cele 
stabilite de Conferința Națională, 
realizînd, pe întregul cincinal, o 
sporire a retribuției reale de circa 
29 la sută, cu mult superioară față 
de cea planificată anterior. în ge
neral însă, dacă ne referim la fap
tul că veniturile oamenilor muncii 
— atit din retribuție, cît și din alte 
surse de la stat, care au crescut 
și ele intr-o măsură corespunză
toare — precum șl la faptul că 
peste 1 milion de oameni ai mun
cii au intrat în producție în diferi
te sectoare de activitate, putem 

J aprecia că veniturile reale ale 
populației cresc, de fapt, cu peste 
40 la sută, ceea ce oglindește pașii 
uriași pe care i-am făcut în acest 
cincinal în înfăptuirea primei eta
pe de făurire a Programului adop
tat de Congresul al XI-lea.

în mod corespunzător, după cum 
reiese din programul de aprovizio
nare, pe acest cincinal au crescut 
și consumurile la bunurile mate
riale — alimentare și industriale — 
cu peste 30 la sută, nu valoric, ci 
fizic.

Programul pe care l-am aprobat 
astăzi în unanimitate a asigurat 
înfăptuirea în trimestrul IV a pre
vederilor din plan, realizarea nive
lurilor pe care ni le-am propus in 
cincinal pentru consumurile la pro
dusele principale. La consumul de 
came ajungem la 62 kg pe locuitor, 
față de 16 kg în 1950, de 26 kg în 
<1965 și de 45 kg în 1975. După cum 
se vede, în această perioadă s-a 
realizat o creștere deosebit de 
mare a consumului de carne. Ace
leași corriparații se pot face, prac
tic, la toate produsele de bază — 
ulei, zahăr, legume, lapte, ouă și 
așa mai departe. Am ajuns să con
sumăm pe locuitor circa 3 000 de 
calorii — după unele aprecieri 
chiar peste 3 000 — ceea ce este 
suficient și, poate, chiar puțin prea 
mult. Aș dori să menționez că 
avem și pentru semestrul I pre
vederi corespunzătoare. în raport, 
cu cele stabilite în planul pe 1981.

Trebuie spus însă că, în acest 
cincinal, au fost și ani cu producții 
nu prea bune în agricultură, deși 
pe total avem o creștere relativ 
bună, de peste 25 la sută, a pro
ducției agricole. Și anul acesta am 
avut greutăți datorită timpului ne
favorabil, s-a produs o decalare cu 
3—4 săptămîni a perioadelor pro
ducției agricole, ceea ce a produs, 
fără îndoială, dereglări și în sis
temul de aprovizionare cu unele 

produse. Am avut și o anumită 
diminuare a producției, atît ca 
rezultat al timpului, dar și ca re
zultat al muncii necorespunzătoare 
a unor unități și a unor județe. Am 
mai discutat despre această pro
blemă și nu doresc să insist acum 
asupra ei. Pe ansamblu însă, apli- 
cînd ceea ce am stabilit mai de
mult într-o plenară a Comitetului 
Central, am căutat să asigurăm 

• fondul de marfă necesar aprovizio
nării populației în raport cu planul, 
reducînd foarte substanțial expor
tul. De fapt, la cea mai mare parte 
din produse nu am mai exportat 
nimic, mai cu seamă în acest an, 
iar la unele- produse am și impor
tat. Dealtfel, chiar pentru anul viitor 
sînt prevăzute unele importuri pen
tru a asigura fondul de produse 
necesare. Trebuie să ne fie însă 
foarte clar că aceste eforturi s-au 
resimțit în mod destul de substan
țial în balanța de plăți externe.

P.rogramul prezentat asigură șî 
pentru semestrul I cantitatea de 
produse agroalimentare de bază, în 
conformitate cu prevederile din 
plan, cu o creștere ponderată a 
consumurilor, finind seama că tre
buie să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru a menține și consolida ceea 
ce am realizat în acest domeniu.

Trebuie să spunem deschis că 
unele goluri care au apărut pe 
parcurs în aprovizionare sînt cu 
totul nejustificate, pentru că, față 
de livrarea de produse în confor
mitate cu planul și de cele 5—6 
procente care s-au consumat în 
plus față de anul trecut, nu erau 
cu nimic justificate aceste goluri 
din aprovizionare, în afară, desi
gur, de întârzierea apariției unor 
legume și a unor produse pe piață, 
determinată de condițiile climate
rice nefavorabile. Dar și aceste în- 
tirzieri în aprovizionare au fost 
compensate.

De unde au intervenit, totuși, 
aceste neajunsuri, tovarăși ? In 
afară de situația determinată de 
întîrzierile în producția agricolă, 
ele au fost determinate, în primul 
rînd, de tendința, cu totul nejusti
ficată, de supraaprovizionare și de 
stocare a produselor agroalimen
tare practicată de unii cetățeni și de 
unele unități. Or, este stabilit ca 
produsele pe care le avem să fie dis
tribuite zilnic, ritmic, spre a asigu
ra, pe toată perioada, o aproviziona
re corespunzătoare. în conformitate 
cu nivelurile prevăzute, care co
respund atît planului, cît și necesi
tăților de consum ale populației.

Au existat, de asemenea, și unele 
lipsuri în activitatea organelor de 
comerț interior^ în distribuirea fon- 
dului de hâ^fă/în organizarea d££- 

; facerii- deficiențe pare au fost țg- 
Eolvate pe parcurs și nu pot să 
creeze probleme deosebite. Trebuie 
însă să se înțeleagă bine că posi
bilitățile de consum sînt cele pe 
care le avem stabilite prin plan. 
Mai mult decît am prevăzut pen
tru 1981 ■ nu vom putea consuma, 
decît dacă vom produce mai mult 
și după ce vom acoperi și alte ne
cesități ale economiei naționale. 
Ne-am planificat să ajungem, an 
de an, Ia o creștere a consumurilor 
care să țină seama de posibilitățile 
și de ritmul de dezvoltare a econo
miei naționale. Acest lucru, trebuie 
să-l înțeleagă întregul partid. 
Organizația Democrației și Unității 
Socialiste, toți cetățenii țării! Tre
buie să aplicăm cu strictețe această 
linie care a fost aprobată de în
tregul partid, de întregul nostru 
popor la Congresul partidului, în 
.alegerile pentru Marea Adunare 
Națională — cînd am prezentat 
acest program și consumurile pre
văzute. Trebuie să ne fie clar că 
societatea noastră nu poate consu
ma mai mult decît ceea ce este 
prevăzut la nivelul actual de pro
ducție și de productivitate a mun
cii. Am mai spus nu o dată : nu ne 
putem compara cu cîteva țări su- 
pradezvoltate, cu bogății — cum se 
spune astăzi în limbajul țărilor în 
curs de dezvoltare — pentru că 
aceștia și-au acumulat bogăți- 
ile exploatind zeci de popoare, 
sute și sute de milioane de oameni. 
Ei își mențin și astăzi acest 
nivel tot pe seama exploatării 
țărilor mai sărace. Noi trebuie să 
înțelegem că nu ne putem pro
pune ca peste noapte să ajungem 
la niveluri de consum care ne 
depășesc posibilitățile, care ar fi 
peste ceea ce realizăm în dezvol
tarea economico-socială a țării 
noastre. Repet însă, nivelul nostru 
de consum este destul de ridicat 
la produsele agroalimentare; el 
satisface necesitățile fiziologice atit 
din punctul de vedere al caloriilor, 
cît și al structurii produselor con
sumate. Să luăm, de exemplu, o 
familie formată din 3 persoane. La 
nivelul actual de consum de carne 
înseamnă că, zilnic, ea poate con
suma mai mult de 500 de grame de 
carne, mai mult de două ouă, 
aproape 2 kg de lapte, peste 1,200 
kg legume, peste o jumătate de 
kg de cartofi și, bineînțeles, 
pîine în mod corespunzător. La 
aceasta se mai adaugă peștele, alte 
produse, fructele etc. Deci, discu- 
tînd gospodărește, putem spune că 
nivelul actual de consum asigură 
pentru orice familie un consum 
corespunzător ; de aceea, trebuie 
să înțelegem că nimeni nu poate 
consuma mai mult, întrucît ar 
face-o în detrimentul altora. Mai 
mult decît cele 62 de kg de car
ne nu putem dă ! Iar dacă cine
va vrea să mănînce 100 de kg, este 
clar că o face în detrimentul al
tuia. Trebuie să ajungem la înțele
gerea justă a spiritului de echitate 
socială, de echitate socialistă, care 
presupune neapărat și o anumită 
autoreglare. Adică, și în acest do
meniu, trebuie să intervină con
știința, autodiscipling cetățenească. 
Fiecare să , înțeleagă că trebuie 
să-și cumpere atît cît societatea 
dispune la un moment dat Princi
piile eticii și echității trebuie să fie 
înțelese nu pentru paradă, nu pen-
(Continuare în pag. a IV-a)
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activități. Să facem totul pentru a livra 
în întregime producția prevăzută în a- 
ceastă lună pentru export, și care trebuie 
să fie livrată în această lună. De aseme
nea, trebuie luate toate măsurile, așa cum 
am discutat și în octombrie, pentru pre
gătirea temeinică a planului pe 1981, pen
tru a trece la realizarea lui în cele mai 
bune condiții.

Tovarăși,
Nu doresc să mă refer acum la proble

mele internaționale. Am prezentat plena
rei modul cum s-a desfășurat întîlnirea 
care a avut Ioc la Moscova. Considerăm 
că în comunicatul care s-a dat publicită
ții se oglindesc pozițiile adoptate în co
mun, preocuparea de a face totul; pentru 
o politică de destindere, de pace, de in
dependență națională, de soluționare a 
problemelor litigioase pe calea tratative
lor, pentru a asigura desfășurarea și în
cheierea cu succes a conferinței de la 
Madrid. In acest spirit, partidul nostru a 
acționat și acționează cu toată consec
vența, înfăptuind indicațiile și hotărîrile 
Congresului al XII-lea.

Ke-am exprimat, și doresc să exprim 
și în plenară, solidaritatea noastră cu 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, cu 
clasa muncitoare și poporul polonez, în
crederea noastră că problemele care s-au 
ivit în Polonia prietenă vor fir depășite 
de către partidul său, de clasa muncitoare 
și poporul polonez, în strînsă unitate, asi
gurînd dezvoltarea socialistă a Poloniei, 
întărirea colaborării cu celelalte țări so
cialiste, participarea ei activă la solu
ționarea problemelor internaționale, la 
lupta pentru o politică de pace, de des
tindere, de independență națională.

Tovarăși,
Aș dori, în încheiere, să subliniez că 

plenara noastră, continuînd de fapt ple
nara din octombrie, a adoptat hotărîri 
foarte importante care vor avea un rol 
determinant în înfăptuirea planului pe 
1981. în dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre, în ridicarea bunăstării 
generale a poporului. Este necesar să 
facem totul pentru a întări continuu uni
tatea în cadrul Frontului Democrației și • 
Unității Socialiste, între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate. 
Trebuie să facem totul pentru a asigura 
creșterea continuă a rolului clasei mun
citoare — clasa conducătoare a societății 
noastre — în toate sectoarele de activi
tate, pentru a dezbate și soluționa pro
blemele multiple ale dezvoltării noastre 
economice și sociale, împreună cu clasa 
muncitoare, cu celelalte categorii sociale, 
cu toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, asigurînd participarea ac

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
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tru conferințe, ci pentru viața de zl cu 
zi. Este necesar ca organizațiile noastre 
de partid, de sindicat, de tineret, toate 
celelalte organizații să explice clar aceste 
lucruri; să facem ca fiecare cetățean să 
înțeleagă că spiritul colectivității, al con
viețuirii sociale presupune să se țină 
seama de posibilitățile societății, de con
tribuția fiecăruia la dezvoltarea acesteia. 

Insist asupra acestei probleme pentru 
că trebuie să punem capăt cu desăvîrși- 
re tendințelor unora de a consuma mai 
mult, de a se supraaproviziona. Avem, 
în conformitate cu prevederile din pro
gram — care sînt aceleași cu cele prevă
zute în planul pe 1981 — produsele ne
cesare pentru satisfacerea zi de zi a ce
rințelor. Am mai menționat — și repet — 
că pe măsură ce județele vor realiza 
unele producții suplimentare în cîteva 
domenii vor putea dispune, în conformi
tate cu prevederile legii, și de unele 
cantități în plus de produse agroalimen- 
tare. Aceeași situație este și în ce pri
vește produsele industriale.

Trebuie să punem capăt tuturor zvo
nurilor rău intenționate — și cîteodată 
lansate de elemente răuvoitoare, dușmă
noase — cu privire la creșterea prețu
rilor. Creșterea prețurilor va avea loc, 
așa cum am menționat și cum se pre
vede în planul cincinal, în cursul între
gului cincinal, pe măsură ce vom trece 
la aplicarea tuturor măsurilor prevăzute 
în sistemul nostru de sporire a venitu
rilor și a retribuției, așa cum s-a întîm- 
plat, dealtfel, și în actualul cincinal.

Pentru 1981 s-a prevăzut un program 
de măsuri care trebuie aplicat foarte 
ferm atît în agricultură, cît și în indus-, 
trie, pentru creșterea cantităților bunu
rilor de consum. Am mai discutat despre 
aceste probleme, și trebuie să trecem 
cu hotărîre la aplicarea lor, pentru a asi
gura, în conformitate cu ceea ce am pre
văzut, aprovizionarea în bune condiții a 
populației. Trebuie să dezvoltăm mai ra
pid activitatea micii industrii și serviciile, 
pentru a putea să satisfacem în mod co
respunzător o serie de necesități care as
tăzi nu sînt pe deplin acoperite și pen
tru care avem condiții și trebuie să le 
satisfacem înfr-o perioadă cît mal scurtă.

Aș dori, în încheiere, să reamintesc că 
sîntem la încheierea anului și a cincina
lului. Deși mai avem puține zile pînă la 
sfîrșitul anului, trebuie făcut totul pentru 
a finaliza toată producția, pentru a o li
vra către comerț sau către întreprinderile 
de comerț exterior și a o expedia, pentru 
a realiza neapărat exportul. Să luăm mă
suri pentru a finaliza și da în folosință 
investițiile — din care multe se află în 
•probe tehnologice — asigurînd desfășu
rarea cît mai corespunzătoare a acestei

(Urmare din pag. a II-a) 
restieră și materialelor de con
strucții iși exprimă profundul a- 
tașament față de politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru, întreaga lor grati
tudine față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate mar
cantă in viata internațională, 
luptător neobosit pentru instau
rarea în lume a unei păci trai
nice, a cooperării și înțelegerii 
între popoare, omul de înaltă 
omenie care prin modul de abor-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MAXIM BERGHIANU

Subliniind că documentele pe 
care le dezbate plenara au fost 
elaborate sub directa îndrumare 
și cu contribuția hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ceea ce constituie chezășia fun
damentării științifice, cu deplin 
realism, a măsurilor ce urmează 
a fi luate în continuare și asupra 
cărora plenara va hotărî, cît și a 
transpunerii lor in viată, vorbi
torul a spus :

După cum se cunoaște. în con
dițiile unui an agricol mal greu, 
la care s-au adăugat numeroase 
lipsuri ce s-au manifestat încâ 
în activitatea Ministerului Agri
culturii, a organelor sale jude
țene, in ce privește organizarea 
producției și a muncii, produc
țiile totale obținute în anul 1980, 
precum și livrările la fondul de 
stat se situează sub nivelul pre
vederilor de plan, atit la pro
ducția vegetală, cît și la cea ani
mală. Aceste lipsuri ău fost ana
lizate in repetate rinduri la con
ducerea partidului și dezbătute 
în amănunt la recenta plenară 
a Consiliului Național al Agri
culturii și s-au stabilit măsuri 
pentru resppctare^. disciplinei 
tehnologice, pentru buna or
ganizare și folosire a forței 
de muncă și a mijloacelor 
tehnice din dotare. Vorbito
rul a arătat că, in pofida ne- 
realizăriior față de plan, prin 
gospodărirea cu mai multă gri
jă a resurselor existente. în anul 
1980 s-a asigurat desfacerea către 
populație a unor cantități de 
produse mai mari decît în 1979. 
Pe ansamblu, livrările de produ
se agroalimentare la fondul pie
ței sînt mai mari cu 6,1 la sută 
față de 1979. Concomitent, prin 
programul de aprovizionare 
toamnă-iarnă, sînt asigurate re
surse pentru ca și în primul se
mestru al anului 1981 să se rea
lizeze. in continuare, creșteri la 
livrările către fondul pieței des
tinate aprovizionării localităților 
urbane și a centrelor muncito
rești.

Pentru realizarea integrală a 
producțiilor planificate in toate 
unitățile agricole socialiste si in 
gospodăriile populației. împreu
nă cu consiliile populare vom 
asigura aplicarea normelor obli
gatorii de executare a lucrărilor 
agricole. In acest fel se vor asi
gura resursele pentru autoapro- 
vizionarea în fiecare județ cu 
carne, lapte, legume și fructe și 
alte produse agroalimentare, 
conform celor ce se stabilesc 
prin noua lege ce va fi supusă 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale. 

dare novatoare, revoluționară a 
problemelor cu care se confrun
tă omenirea, prin munca sa 
neobosită constituie pentru noi 
cel mai strălucit exemplu de ur
mat.

Ne angajăm în fața plenarei 
Comitetului Central, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom face 
totul pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru 
a ne aduce contribuția cuvenită 
la propășirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

Referindu-se la planul finan
ciar centralizat și bugetul de 
stat pe anul 1981, vorbitorul a 
arătat că unitățile din agricul
tură și industria alimentară vor 
contribui la crearea venitului 
național cu circa 37 miliarde lei, 
cu 0 creștere de aproape 28 la 
sută fată de realizările prelimi
nate pe acest an. în același timp, 
Agricultura va primi de la buge
tul statului circa 6,2 miliarde lei 
pentru finanțarea acțiunilor de 
combatere a bolilor și dăunăto
rilor, reproducția și selecția ani
malelor, retribuirea specialiști
lor din cooperativele agricole și 
consiliile unice agroindustriale 
și altele.

în executarea sarcinilor ce 
decurg din planul financiar cen
tralizat, împreună cu Banca pen
tru agricultură și industrie ali
mentară și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, vor fi luate măsuri 
adecvate pentru folosirea cu 
eficientă ridicată a mijloacelor 
financiare proprii și a celor alo
cate, pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor la producția 
fizică, valorificarea superioară a 
acesteia, cu respectarea sorti- 
mentelbr, creșterea produfctivi- 
tății muncii în toate unitățile, 
încadrarea în consumurile nor
mate de materii prime și com
bustibil și celelalte măsuri de 
reducere a cheltuielilor materia
le, care trebuie să se oglindeas
că în costuri de producție dimi
nuate simțitor fată de prevede
rile cuprinse în planul financiar 
centralizat.

Vorbitorul a arătat că, în ca
drul măsurilor de ridicare ge
nerală a rentabilității în activi
tatea agricolă, vor fi găsite so
luții pentru reducerea cu 1,6 mi
liarde lei a cheltuielilor efec
tuate de stațiunile de mecani
zare a agriculturii, care. îm
preună cu suportarea a 3,4 mi
liarde lei pe costuri de către 
unitățile de producție beneficia
re ale lucrărilor mecanizate, 
trebuie să asigure rentabilizarea 
tuturor stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii, indiferent 
de zona agricolă în care își des
fășoară activitatea.

Pentru îmbunătățirea activi
tății de producție și economice, 
în anul 1981 și următorii ani, o 
importanță deosebită o au mă
surile adoptate de conducerea 
partidului cu privire la actua
lizarea prețurilor de producție 
și livrare și necesitatea reduce
rii continue a costurilor de pro
ducție, în general. In economie 

și, în mod deosebit, în agricul
tură.

Sprijinul acordat prin majo
rarea prețurilor va conduce, in 
condițiile realizării nivelurilor de 
producție stabilite, la obținerea 
de venituri mai mari în toate 
ramurile, dar în primul rind în 
creșterea animalelor, unde se 
localizează circa 70 la sută din 
majorările de prețuri, atît pen
tru unitățile agricole socialiste, 
cît și pentru gospodăriile popu
lației. Lucrătorii din agricultu
ră, pentru a beneficia din plin 
de sprijinul acordat prin actua
lizarea prețurilor, trebuie să ac
ționeze pentru realizarea inte
grală a planului la producția 
vegetală și animalieră, cu chel
tuieli cît mai reduse, punind 
un accent deosebit pe diminua
rea continuă a ponderii chel
tuielilor materiale și creșterea, 

. pe această bază, a producției 
nete. Aplicarea în complex a 
măsurilor tehnico-economice în 
noile condiții create va asigura 
echilibrul financiar și desfășu
rarea activității tuturor unități
lor din agricultură pe' baza 
principiilor autoconducerii. au- 
togestiunii economico-finan- 
ciare.

Vorbitorul a informat plenara 
că. pe baza criticilor repetate și 
îndreptățite făcute de condu
cerea partidului, în ultimul 
timp, prin grija și sprijinul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PETRESCU

Documentele prezentate spre 
dezbatere și adoptare actualei 
Plenare a Comitetului Central al 
partidului nostru sînt izvorite 
din Hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului privitoare 
la perfecționarea activității eco
nomice și din preocuparea con
stantă a conducerii partidului 
pentru creșterea nivelului de 
viață âToamenilor muncii. Aces
te documente reflectă cu preg
nantă energia și dinamismul pe 
care partidul, secretarul nostru 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le imprimă întregii 
activități de partid și de stat. în 
direcția parcurgerii pe o treaptă 
superioară a noii etape a edifi
cării societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noas
tră.

Ne mal desparte puțin timp 
de terminarea actualului cin
cinal. Vom încheia cu succes 
acest cincinal. în care industria 
constructoare de mașini a reali
zat un ritm înalt de dezvoltare 
și și-a consolidat poziția priori
tară în ansamblul întregii eco
nomii naționale. Aceste rezultate 
se datoresc eforturilor depuse 
de colectivele de oameni ai 
muncii, sprijinului permanent 
acordat de partid pentru înzes
trarea tehnică a întreprinderilor 
noastre, indicațiilor date pe 
parcursul vizitelor de lucru și a 
multiplelor analize făcute de 
către secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Realizăm în anul 1980 o pro
ducție netă cu 13 la sută mai 
mare decît cea înregistrată în 
anul 1979 șf un beneficiu cu 23 
Ia sută mai mare. în condițiile 
unei reduceri a cheltuielilor ma-

tivă a întregului popor la înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, la realizarea Progra
mului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Nu trebuie să uităm nici un moment 
necesitatea întăririi legăturilor și contac
telor cu masele muncitoare, cu clasa 
muncitoare. Să avem permanent în ve
dere spiritul de înaltă răspundere și 
înalta ținută morală ale clasei noastre 
muncitoare.

M-a impresionat foarte mult o scrisoa
re primită de la un număr de 12 mineri 
care au fost accidentați în gravul acci
dent de la Livezeni, în Valea Jiului. în 
această scrisoare, pe care acești munci
tori o trimit din spital, mulțumesc din 
inimă, cum spun ei, conducerii de par
tid și de stat, care a înțeles situația lor 
grea și le-a venit din primul moment 
în ajutor. Ei mulțumesc medicilor, mul
țumesc activului de partid, demonstrînd 
că și în situația grea în care se găsesc 
înțeleg că partidul nostru — care repre
zintă forța politică conducătoare a socie
tății noastre — este, singura garanție 
pentru demnitatea, pentru locul de cin
ste pe care îl are clasa muncitoare în so
cietatea noastră socialistă, pentru bună
starea și fericirea ei și a întregului po
por. Această înaltă ținută etică, morală 
constituie, într-adevăr, un model al 
gradului înalt de judecată al muncitori
lor mineri, între care sînt și cîțiva ostași 
care lucrau acolo. Chiar în momentele 
grele, ei își îndreaptă gîndul către par
tid, în care văd garanția însănătoșirii lor, 
a grijii pentru familiile lor, pentru via
ța mereu mai bună a întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice). Aș dori să 
adresez mulțumiri acestor muncitori, ca, 
dealtfel, tuturor muncitorilor mineri 
care au trecut prin această situație și au 
dat dovadă de un spirit de înaltă ținu
tă muncitorească, revoluționară. Exprim, 
totodată, cea mai sinceră compasiune fa
miliilor oamenilor muncii care au pierit, 
în acest grav accident, la datorie. Urez 
minerilor accidentați grabnică1 însănăto
șire, le doresc lor și familiilor lor să
nătate și fericire și îi asigur că partidul 
nostru va avea permanent grijă de ei, ca 
și față de întreaga clasă muncitoare, de 
întregul popor, făcînd totul ca viața 
fiecăruia să fie tot mai demnă, tot mai 
bună, din toate punctele de vedere.

Fiind aproape de încheierea anului, 
doresc să urez tuturor comuniștilor, tu
turor organizațiilor de partid succes în 
întreaga lor activitate. Adresez clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor cele mai bune urări de 
Anul nou. Vă urez vouă succese în ac
tivitatea viitoare și „La mulți ani!“ 
(Aplauze puternice, prelungite).

prețios și permanent al tova
rășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, au fost adoptate un 
șir de măsuri care vor crea 
premisele îmbunătățirii activi
tății, începînd chiar din anul 
agricol viitor. Astfel, va fi su
plimentată dotarea cu mijloace 
mecanizate ; activitatea tuturor 
stațiunilor de mecanizare a a- 
griculturii, retribuția mecaniza
torilor și a specialiștilor ce lu
crează în toate 'unitățile agri
cole vor fi legate de producția 
obținută la hectar în cadrul 
acordului global ; de asemenea, 
consiliul popular județean și 
fiecare consiliu pe raza terito
riului pe care îl conduce va fi 
răspunzătorul principal pentru 
întregul plan unic al întregii 
agriculturi. La acestea se adau
gă un șir de măsuri pentru 
creșterea răspunderii consiliilor 
agroindustriale, pentru îmbu
nătățirea întregii activități din 
agricultură..

Trăgînd învățămintele cuveni
te din activitatea trecută, ne 
vom organiza mai bine munca 
de conducere și îndrumare, vom 
întări spiritul ' de răspundere, 
ordinea și disciplina, începînd 
de la conducerea ministerului și 
pînă la fermele de producție, 
pentru a realiza sarcinile deo
sebit de importante ce revin 
agriculturii din hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului.

teriale cu circa 13 lei la 1 000 de 
lei producție-marfă fată de anul 
anterior. Cu toate aceste rezul
tate, pe ansamblu, trebuie să 
consemnăm unele aspecte nega
tive ale activității noastre : ne- 
îndeplinirea planului fizic ia 
unele sortimente importante pen
tru economia națională ; insu
ficienta folosire a unor capaci
tăți de producție și a forței de 
muncă ; întîrzleri în onorarea 
unor obligații contractuale atit 
față de beneficiarii interni, cit 
mai ales fată de partenerii ex
terni..

In continuare, referindu-se la 
problemele producției și ridicării 
eficienței economice din anul 
1981 în industria constructoare 
de mașini, vorbitorul a arătat că 
pe baza unor programe elabora
te in urma unei analize temei
nice s-a trecut la aplicarea de 
măsuri în fiecare unitate pentru 
gospodărirea cu mai mare simț 
de răspundere a materialelor, 
raționalizarea la maximum a 
consumurilor și utilizarea mai 
eficientă a materiilor prime, a 
materialelor, a combustibilului și 
energiei. în vederea valorificării 
superioare a acestora, pentru ca 
pe fiecare tonă de metal prelu
crat să se obțină o valoare su
perioară celei din anul anterior. 
Dealtfel, prin prevederile de 
plan, valoarea producției obți
nute din fiecare tonă de metal e 
prevăzut să crească cu peste 
11 la. sută.

Revederea normelor de con
sum de materiale, pentru a se 
asigura încadrarea în coeficientul 
de utilizare a metalului la nive
lul stabilit, constituie o înaltă 
preocupare care stă in atenția 
noastră, în paralel cu revederea. 

pînă la nivelul secțiilor de fabri
cație. a elaborării tehnologiilor, 
care să conducă la diminuarea 
adaosurilor de prelucrare, la fo
losirea tuturor resturilor de ma
teriale. domeniu în care avem 
foarte mult de făcut, mai ales 
în unele sectoare unde tehnolo
giile sînt rămase în urmă.

Ca urmare. în anul 1981, deși 
producția industrială crește cu 
12 la sută, consumul de metal 
va scădea cu peste 50 000 tone 
de laminate. Aș vrea să vă 
raportez, tovarășe secretar gene
ral, că, pe baza analizei care ați 
făcut-o și a indicațiilor pe care 
le-ați dat în legătură cu repro- 
iectarea și modernizarea con
strucțiilor de nave, s-a lucrat și 
se lucrează intens pentru apli
carea măsurilor stabilite. Deja, 
din primele contacte luate pen
tru îmbunătățirea motoarelor 
navale, s-a stabilit un program 
care va conduce la reducerea 
consumului de motorină pe cal 
putere sub nivelul actual atins 
pe plan mondial, lucru care se 
poate realiza în următorii 3 ani.

O caracteristică a planului fi
nanciar și a bugetului pe anul 
viitor pentru ramura noastră o 
constituie faptul că fondurile 
destinate pentru investiții vor fi 
cheltuite în conformitate cu ho- 
tărîrea conducerii de partid. în 
primul rînd pentru terminarea și 
punerea în funcțiune a obiecti
velor începute în anii precedenți, 
dotarea cu mașini și utilaje a 
spațiilor existente și în mai 
mică măsură pentru noi obiecti
ve. Și acestea numai în ramu
rile noi, care necesită o dezvol

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PICOȘ

Vorbitorul a subliniat că pro
iectul Bugetului de stat pe anul 
1981 a fost elaborat sub directa 
îndrumare și conducere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, care, cu clarviziunea 
ce-i este caracteristică, a pus și 
pune accentul pe îmbunătățirea 
laturilor de ordin calitativ ale 
întregii activități economice și 
sociale. Temelia solidă a econo
miei tării noastre, așa cum se 
prezintă la finele acestui cinci
nal. rod al eforturilor depuse de 
întregul nostru popor, precum și 
sarcinile stabilite de Congresul 
al XII-lea al Partidului Comu
nist Român stau la baza preve
derilor bugetului de stat pe 
anul viitor.

Bugetul prezentat plenarei se 
fundamentează pe indicatorii 
planului national unic si are în 
vedere realizarea unei înalte 
eficiente în toate domeniile de 
activitate, asigurarea unui re
gim sever de economii, aplica
rea consecventă a noului meca
nism economico-financiar. Pro
iectul de buget a fost întocmit 
în condițiile preturilor de pro
ducție și de livrare in vigoare 
in prezent.

Arătînd că veniturile bugetara 
provin aproape în totalitate din 
activitatea- producției materiale 
desfășurată de unitățile socialis
te. vorbitorul a relevat că în 
vederea realizării lor este nece
sar să se acționeze de către 
toate organele de conducere co
lectivă pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor privind pro
ducția fizică, producția netă, re
ducerea costurilor. Se impune 
ca toate unitățile economice, 
organele financiar-bancare să ia 
măsuri ferme care să asigure 
încă din primele zile ale anului 
viitor realizarea beneficiilor și 
a celorlalte venituri planificate. 
Aceasta ținînd seama și de fap
tul că. In anul în curs, un nu
măr important de întreprinderi 
au înregistrat rămîneri în urmă. 
Cauzele neindeplinirilor sînt 
multiple, dar această situație 
arată că și in activitatea apara
tului financiar, a celui de pla
nificare. de aprovizionare, exis
tă încă lipsuri.

In conformitate cu Indicațiile 
conducerii partidului, trebuie ca 
toate unitățile economice să-și 
planifice și să-și desfășoare ac
tivitatea cu beneficii, să nu se 
admită produse cu pierderi. 
Prin aplicarea măsurilor propu
se în domeniul preturilor de 
producție și de livrare se cre
ează condiții în acest sens.

O sarcină importantă pentru 
aparatul financiar-bancar, s-a 
menționat în continuare, este 
aceea de a acționa împreună cu 
întregul personal din unitățile 
economice pentru reducerea su
plimentară a cheltuielilor de 
producție, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, 
diminuarea consumului de ma
terii prime și materiale, utiliza
rea rațională a forței de muncă, 
eliminarea oricărei cheltuieli 
neeconomicoase. sporirea efi
cientei fiecărui leu cheltuit. 
Cheltuielile prevăzute în buget 
trebuie să fie considerate limite 
maxime care nu pot fi depășite.

Concomitent cu grija pentru 
asigurarea bunei funcționări a 
activității de învătămînt. sani
tare. culturale, de administrație 
și din alte domenii de activitate, 
este necesar să se acționeze de 
către conducerile acestora pen
tru gospodărirea cu eficientă a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
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Elaborate sub nemijlocita în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, documentele prezen
tate spre dezbatere poartă în 
ele, ca de fiecare dată, marea 
contribuție personală a secreta
rului general al partidului nos
tru, reliefind înalta sa compe
tentă și clarviziune politică, 
grija sa statornică pentru a im
prima întregii activități econo- 
mico-sociale un înalt dinamism, 
spre binele patriei și al tuturor 
oamenilor muncii.

Dorind să expriftiăm cele mai 
vii mulțumiri din partea comu
niștilor și totodată a oamenilor 
muncii din judgțul Argeș pentru 
marile înfăptuiri obținute sub 
conducerea partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, vă rog 
să-mi dati voie să raportez ple
narei că și in județul nostru 
prevederile cincinalului au fost 
realizate cu 45 de zile mai de
vreme. urmînd să producem su
plimentar pînă la sfîrșitul anului 
bunuri în valoare de 5,5 miliar
de lei. cu 2 miliarde mai mult 
fată de angajamentul asumat la 

tare rapidă în etapa următoare, 
în contextul măsurilor inițiate 
se înscriu și acelea cu privire la 
folosirea rațională a mijloacelor 
circulante. în sensul încadrării 
lor în stocurile planificate.

Preturile actualizate vor reda 
mai bine cheltuielile de muncă 
socială încorporate în fiecare 
produs, asigurîndu-se in același 
timp o rentabilitate echilibrată 
în diversele subramuri ale con
strucției de mașini. Diminuarea 
rentabilității exagerate la unele 
produse, în special la piesele și 
subansamblele din cooperare, ne 
conduce în mod direct la îmbu
nătățirea cursului de revenire la 
produse, la posibilitatea creșterii 
exportului și, respectiv la mă
rirea seriei de fabricație și creș
terea eficientei produselor noas
tre în general.

Vorbitorul și-a manifestat 
acordul și deplina aprobare cu 
poziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului nostru, la 
întîlnirea de la Moscova a 
conducătorilor de partid și de 
stat din țările participante la 
Tratatul de la Varșovia. în legă
tură cu situația internațională 
actuală. El a subliniat totodată 
că punctul de vedere prezentat 
de delegația P.C.R. cu privire la 
situația din Polonia exprimă 
încrederea pe care partidul și 
poporul nostru o au în Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez. în 
poporul polonez, în capacitatea 
lor de a depăși problemele cu 
care se confruntă, asigurînd 
dezvoltarea cu succes a Poloniei 
pe calea socialismului.

tuturor fondurilor pentru re- 
stringerea cheltuielilor materiale, 
utilizarea rațională șl înlătura
rea oricăror forme de risipă. In 
acest sens trebuie aplicată mă
sura stabilită de conducerea 
partidului de blocare a posturi
lor vacante ale personalului 
funcționăresc.

Sarcini deosebite revin și apa
ratului financiar-bancar, care 
trebuie să militeze pentru res
pectarea ordinii și disciplinei fi
nanciare. întărirea controlului 
preventiv asupra oricărei chel
tuieli. aplicarea unui regim se
ver de economii. Amintind că 
una din problemele importante 
ale noului mecanism economic 
este autofinanțarea prin veni
turi proprii a consiliilor popu
lare, vorbitorul a spus că aces
tea trebuie să acționeze cu fer
mitate. astfel încît în termen cit 
mai scurt toate comunele, ora
șele, municipiile și județele să 
nu mai apeleze la subvenții și 
să se autofinanteze. Se impun 
acțiuni hotărîte din partea con
siliilor populare, a Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare. Ministerului Finanțe
lor și a celorlalte organe cen
trale pentru creșterea venituri
lor proprii ale bugetelor locale, 
îndeosebi din activități econo
mice. pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor, antrenarea In 
mai mare măsură a cetățenilor 
la efectuarea unor lucrări de 
bună gospodărire șl înfrumuse
țare a localităților patriei. în
deplinirea sarcinilor prevăzute 
în proiectul de buget necesită 
desfășurarea unei munci susți
nute. cu multă răspundere, din 
partea întregului aparat finan
ciar-bancar. Ministerul Finanțe
lor, băncile trebuie să-și lichi
deze lipsurile manifestate în 
executarea bugetului pe anul 
acesta, să-și perfecționeze con
tinuu activitatea.

Așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este necesar 
ca întregul aparat financiar- 
bancar să joace un rol mai ac
tiv. să sprijine mai îndeaproape 
și să soluționeze operativ pro
blemele financiare cu care se 
confruntă unitățile economice, 
să asigure o disciplină neabătu
tă economică și financiară, să 
îndrume, să controleze șl să 
asigure aplicarea fermă a meca
nismului economico-financiar în 
fiecare imitate socialistă. înfăp
tuirea autoconducerii economi- 
co-financiare. finanțării si auto- 
concjucerii muncitorești. îndepli
nirea rolului stabilit prin legea 
bugetului de venituri și chd- 
tuieli.

în încheiere, vorbitorul șl-a 
exprimat deplinul acord cu con
ținutul tuturor documentelor su
puse dezbaterii plenarei, precum 
și în legătură cu poziția clară, 
consecventă și constructivă ex
primată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de la 
Moscova. Totodată, doresc să 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că aparatul 
Ministerului Finanțelor și băn
cilor. întregul personal financiar 
din economie își vor îmbunătăți 
stilul și metodele de muncă, vor 
depune toate eforturile pentru 
a asigura înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a prevederi
lor Bugetului de stat pe anul 
1981, pentru traducerea în viată 
a sarcinilor stabilite în dome
niul financiar.

Conferința Națională a parti
dului.

Pentru anul 1981 am asigurat 
tot ce este necesar ca activita
tea economică să se desfășoare 
în condiții bune. Consider că de 
un mare ajutor in realizarea 
unei activități eficiente vor fi 
măsurile pe care le dezbatem 
astăzi cu privire la actualizarea 
Crețurilor de producție și livrare, 
ntr-adevăr, în concordantă cu 

exigențele noului mecanism eco
nomico-financiar, aceste măsuri 
asigură un raport mai just între 
preturile materiilor prime, care 
au cunoscut pe plan mondial o 
creștere însemnată, și preturile 
de livrare intre întreprinderi.

Abordînd problema reducerii 
importurilor, vorbitorul a relevat 
că în județul Argeș nu s-a ac
ționat cu suficientă fermitate în 
această direcție. A fost înfăți
șată apoi experiența județului 
în recuperarea arborilor cotiți, 
a blocurilor de tractoare și a 
anvelopelor.

Referindu-mă la prevederile 
Bugetului de stat pe anul 1981, 

doresc să subliniez șl eu că 
este un buget echilibrat, care 
reflectă profund preocuparea 
partidului, personal a, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de folo
sire cu cea mai mare grijă a 
fondurilor statului.

Trebuie să spunem că în ju
dețul nostru se manifestă destul 
de frecvent mentalitatea înapo
iată. din păcate la un număr 
important de cadre de partid și 
de stat, și după exemplul lor la 
numeroși cetățeni care n-au În
țeles că este de datoria lor să 
presteze o serie de lucrări de 
interes obștesc, așteptind totul 
de la stat. Depunem eforturi 
susținute ca un volum tot mai 
mare de lucrări de îmbunătățiri 
funciare să se facă într-o mă
sură mult mai mane prin con
tribuția prin muncă a populației, 
în aoest fel avem convingerea 
că vom reduoe cheltuielile de la 
bugetul statului și vom contribui 
prin muncă la creșterea răspun
derii civice a fiecărui cetățean.

După ce a relevat importanța 
autofinanțării și după ce și-a 
exprimat deplina aprobare față 
de prevederile programului de 
aprovizionare a populației, vor
bitorul a arătat că anul acesta 
consumul la produsele alimenta
re de bază, precum și la prin
cipalele mărfuri de bază indus
triale a fost substanțial mal 
mare fată de anul trecut. Cu 
toate acestea, trebuie spus că, în 
anumite perioade, pe piață s-a 
resimțit lipsa unor produse ca 
o reflectare directă a unor ne
ajunsuri existente în agricultu
ra județului nostru, cît și în ac
tivitatea de contractare și achi
ziții.

Pentru a preveni pe viitor 
astfel de situații, au fost luate 
măsuri, pentru creșterea produc
țiilor la pășuni și finețe, dez
voltarea mai puternică a zooteh
niei. pentru creșterea producției 
la legume și fructe. Acționăm 
și avem deja creată baza nece
sară pentru ca fiecare familie 
de la sate să crească și să con
tracteze cu statul cel puțin un 
porc ; de asemenea, și cei care 
au condiții la tineret bovin și oi.

Sîntem conștienți că este ne
cesar să dăm un mai mare 
sprijin din partea organizațiilor 
de partid pentru intensificarea 
activității cooperației de consum

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
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După ce și-a exprimat acor
dul deplin cu problemele înscri
se pe ordinea de zi, vorbitorul 
a arătat că hotărîrile ce vor fi 
adoptate vor aduce pe mai de
parte o contribuție pozitivă la 
dinamizarea activității de trans
punere în viată a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și la 
crearea tuturor condițiilor nece
sare unui demaraj viguros în 
cincinalul 1981—1985. Raportez 
cu satisfacție și bucurie, a spus 
în continuare vorbitorul, că oa
menii muncii din industria ju
dețului Sibiu au îndeplinit cu 
peste trei luni mai devreme sar
cinile ce le-au revenit în acești 
cinci ani, existînd condiții să 
dăm economiei naționale o pro
ducție industrială suplimentară 
de circa 10 miliarde lei. Este 
rodul muncii unite a comuniș
tilor, a tuturor cetățenilor, ro- 

•mâni, germani, maghiari, care 
urmează cu încredere politica 
internă și externă a Partidului 
Comunist Român, in care văd zi 
de zi întruchiparea cea mal 
fidelă a aspirațiilor lor de pace, 
progres și bunăstare.

în ceea ce privește anul. 1980, 
avem create toate condițiile 
pentru a-1 încheia cu realizarea 
și depășirea planului de dez
voltare economico-socială la 
toți indicatorii. în acest sens. In 
centrul preocupărilor comitetu
lui județean de partid, ale or
ganelor și organizațiilor de par
tid se află aplicarea consecven
tă și integrală a noului meca
nism economico-financiar. Ca 
urmare am depășit planul la 
producția netă cu peste 200 mi
lioane lei. în același timp, prin- 
tr-o mai bună organizare și mo
bilizare mai atentă a forțelor, 
am încheiat la timp toate lucră
rile. din campania agricolă din 
această toamnă.

Raportez, de asemenea, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că am îndeplinit sarcina 
trasată la recenta consfătuire 
de lucru de la Comitetul Cen
tral privind livrarea întregii 
cantităti de porumb la fondul 
de stat.

Sînt. de asemenea, create 
toate condițiile pentru a ne în
deplini. pentru prima dată In 
acest an, si prevederile de plan 
la construcțiile de. locuințe. De
sigur. acest bilanț nu ne împie
dică să evidențiem cu deplin 
realism că mai avem suficiente 
rezerve, că în activitatea noas
tră este încă mult loc pentru 
mai bine.

Am studiat cu atentie Rapor
tul cu privire la actualizarea 
preturilor de producție și de li
vrare și apreciez că această im
portantă actiupe. deosebit de 
necesară, va stimula creșterea

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
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Vă rog să-mi permiteți să 
exprim deplina mea adeziune 
față de materialele prezentate, 
ele evidențiind prin conținutul 
lor, prin problematica ridi
cată preocuparea continuă a 
partidului nostru, a secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea 
continuă a întregii activități 
economico-sociale și ridicarea 
continuă a nivelului de viață al 
oamenilor muncit

în continuare, după ce s-a 
referit la succesele oamenilor 
muncii bihoreni in înfăptuirea 
sarcinilor actualului cincinal, 
vorbitoarea a spus : Intre pro
blemele majore supuse dezba
terii plenarei noastre, se înscrie 
și actualizarea prețurilor de 
producție și livrare, ținîndu-se 
seama de costurile reale ale pro
duselor și serviciilor care fac o- 
biectul acestei acțiuni. Apreciez 
că actualizarea preturilor de 
producție și livrare se înscrie 
organic in complexul de măsuri 
cerute de aplicarea cu maximum 
de eficientă a noului mecanism 
economico-financiar, cu conse
cințe pozitive asupra perfecțio

în vederea creșterii nivelului 
achizițiilor de păsări, ouă. le
gume, fructe și alte produse.

Luînd cunoștință de înalta 
apreciere pe care a dat-o Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. încheierii acțiunii de 
majorare a retribuției prevăzute 
pentru acest cincinal, de care au 
beneficiat toți cei 7,3 milioane 
de oameni al muncii din țara 
noastră, program elaborat din ini
țiativa și cu participarea directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din județul Ar
geș exprimă conducerii parti- 
dului, dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, cele mai vil 
mulțumiri și recunoștința nemăr
ginită pentru grija deosebită ce 
o purtat» bunăstării poporului 
nostru,

Fiind cea mal substanțială 
majorare a veniturilor popu
lației din toți anii construcției 
socialiste, această creștere de
monstrează. Încă o dată, că telul 
suprem al politicii partidului îl 
constituie bunăstarea poporului 
și demonstrează cu tărie că. sub 
conducerea strălucită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. acest 
tel se realizează in cele mai 
bune condiții.

încheierea cu succes a aces
tei acțiuni este cu atît mai con
cludentă pentru forța economiei 
noastre socialiste cu ’ cît a avut 
loc într-o perioadă cînd în lune 
există mari greutăți econom’re, 
într-o perioadă cînd însăși ' a 
noastră s-a confruntat cu 
trugerile provocate de cutremu . 
am avut secete și Inundații.

Pe deplin conștienți că aceste 
realizări in ridicarea nivelului 
de trai sînt rezultatul ji-muncii 
desfășurate in toate .> , jmeniile 
de oamenii muncii sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, ne angajăm să acțio
năm cu toată fermitatea pentru 
realizarea cu succes a planului pe 
anul 1981 și a noului cincinal, 
a Programului partidului de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

îmi exprim deplinul acord cu 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei Comitetului nostru 
Central — a spus în încheiere 
vorbitorul.

eficientei întregii actlvitătl eco
nomice și va contribui la apli
carea in și mai bune condiții 
a noului mecanism economico- 
financiar.

Exprim, de asemenea, con
vingerea că planul financiar si 
bugetul aferent primului an al 
cincinalului viitor asigură des
fășurarea normală a activității 
noastre și vom acționa cu hotă
rîre pentru aplicarea principi
ilor care-i stau la bază. .

Cu deosebită satisfacție au 
primit și oamenii muncii din 
județul Sibiu Încheierea celei 
de-a doua etape a majorării re
tribuțiilor. expresie puternică a 
grijii permanente a conducerii 
partidului și statului pentru ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Doresc să raportez plenarei 
că am luat și noi toate măsurile 
pentru asigurarea fondului de 
marfă necesar bunei aprovizio
nări a populației și vom depu
ne toate eforturile pentru gos
podărirea lui judicioasă. Men
ționez că în comparație cu ace
eași perioadă a anului 1971,. în 
1980 s-au pus la dispoziția popu
lației cu peste 250 milioAne lei 
mai multe produse.

Am luat măsuri și acționăm, 
în continuare, pentru asigurarea 
stocurilor necesare la produsele 
alimentare de ' bază, urmărind 
zilnic ritmicitatea aprovizionă
rii, calitatea și cantitatea pro
duselor însilozate.

în sectorul nealimentar, prin 
acțiuni de contractări suplimen
tare. expoziții cu vinzare si alte 
acțiuni, unitățile producătoare 
de bunuri de consum asigură 
desfacerea suplimentară de con
fecții. tricotaje. încălțăminte, 
vase emailate, sticlărie și altele, 
pe măsura creșterii puterii de 
cumpărare a populației.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim acordul deplin fată de po
litica externă a partidului, să 
dau o înaltă apreciere activită
ții dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, pentru modul 
cum acționați în vederea rezol
vării problemelor internaționa
le. pentru pace și progres in 
lume.

în încheiere, doresc să exprim 
In fața plenarei, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul ferm al comuniș
tilor, al tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc în județul Sibiu 
— români, maghiari, germani — 
că vom munci cu abnegație și 
vom acționa cu toată hotărîrea. 
In aceste ultime săptămîni. pen
tru a încheia cu cele mai bune 
rezultate anul economic 1986 
și vom pregăti cu maximum de 
răspundere desfășurarea optimă 
a activității din anul viitor.

nării activității economice șl 
rentabilizării tuturor produselor 
și serviciilor. Desigur, in tot 
ceea ce întreprindem ținem sea
ma de faptul că actualizarea 
prețurilor de producție și livrare 
va duce la o oarecare sporire a 
cheltuielilor materiale. îndeo
sebi la ramurile prelucrătoare. 
De aceea, noi am acționat în 
toate Unitățile economice pen
tru ca prin tipizarea și repro- 
lectarea produselor, introduce
rea unor tehnologii noi și mo
dernizarea celor existente, creș
terea gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei, pro
movarea de noi surse energe
tice să diminuăm influența 
creșterii prețurilor de producție 
și de livrare.

Comitetul județean de partid 
a acordat și acordă atentie deo
sebită aprovizionării populației 
cu o gamă largă de mărfuri ali
mentare și nealimentare, în 
concordanță cu prevederile pro
gramului de ridicare neconte-
(Continuare. în pag. a V-a)
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nită a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. 

Proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1981, elaborat sub directa 
îndrumare a secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, orientează 
resursele economico-tinanciare 
ide țării tn direcția creșterii in 
continuare intr-un ritm susținut 
a forțelor de producție, a spo
ririi venitului națiohal și a 
bunăstării întregului popor. 
Bugetul județului Bihor, în con
textul bugetului țării, a marcat 
o creștere importantă de la an 
la an. Apreciem ca pozitiv fap
tul că, prin măsurile între
prinse pentru mobilizarea ve
niturilor la bugetele localită
ților, s-a reușit ca, pînă în pre
zent, municipiul Oradea și ce
lelalte 7 orașe, precum și 20 de 
comune din cele 86 să-și aco
pere toate cheltuielile din veni
turile care se încasează pe raza 
lor administrativ-teritorială.

Stimați tovarăși, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Bihor, fără deosebire de națio
nalitate, dau o înaltă apreciere 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, activității secre
tarului general al partidului, 
proeminentă personalitate a

CUVlNTUL 
ELISAVETA

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim totala aprobare pentru 
docii^’. ntele de excepțională 
însemrsâtate puse in dezbaterea 
plenara, de astăzi a Comitetu
lui Central, documente ce ilus
trează încă o dată grija deose
bită pe care conducerea parti
dului și statului nostru, perso
nal secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o manifestă neînce
tat față de perfecționarea și 
dezvoltarea continuă economico- 
soeială a țării, față de ridicarea 
permanentă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui, al tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, fără deose
bire de naționalitate.

Cu profundă mulțumire și re
cunoștință față de conducerea 
partidului, doresc să evidențiez 
în acest cadru că marile trans
formări și prefaceri economico- 
sociale din viața poporului nos
tru se reflectă din plin și în 
viața oamenilor muncii — ro
mâni și maghiari — din județul 
Harghita, județ care in ultimii 
ani a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent. Niciodată in 
trecut oamenii muncii de pe 
meleagurile noastre nu s-au 
bucurat de atit de largi posibi
lități de afirmare, de partici
pare directă la crearea valori
lor materiale și spirituale, la 
conducerea întregii vieți, econo
mice și sociale, ca in zilele 
noastre.

In calitatea mea de președin
tă a comitetului județean al 
femeilor și ca muncitoare într-o 
importantă unitate a industriei 
ușoare. întreprinderea de trico
taje din Miercurea Ciuc, am 
avut nu o dată posibilitatea să 
mă conving de aceste adevă
ruri. Transformările înnoitoare 
petrecute în economia județu
lui se reflectă în toate sferele 
vieții sociale, în viața fiecărei 
familii.

încheierea celei de-a doua 
' npe a majorării retribuțiilor 

însâamnă pentru oamenii mun- 
cțfrj'din județul nostru o creș
teri de 35,4 la sută a venituri
lor ață de primul an al actua
lului cincinal. Concomitent, au 
crescut puterea de cumpă
rare a populației și volumul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
SABIN FAUR

în perioada ce a trecut din 
acest an — a arătat vorbitorul 
— ari realizat peste plan, ca 
urmare a preocupării pentru 
realizarea prouucției fizice, pes
te 126 milioane lei la prouuc- 
ția-marfă, peste 50 milioane lei- 
valută la export In această 
lună, Întregul colectiv al combi
natului siderurgic hunedorean 
este mobilizat pentru realiza
rea sarcinii suplimentare, astfel 
incit să livrăm minimum 90 000 
tone laminate pentru export, 
ceea ce reprezintă un record al 
activității noastre în acest do
meniu. In paralel cu aceste rea
lizări cantitative, trebuie adău
gat și saltul calitativ înregis
trat în întreaga perioadă a 
actualului cincinal. Ca urmare 
a unor preocupări constante 
pentru îmbunătățirea perfor
manțelor calitative ale proau- 
selor siderurgice, pentru satis
facerea tot mai dfeplină a ce
rințelor economiei și exportului, 
pentru creșterea in general a 
valorii de întrebuințare a me
talului, au fost însușite și omo
logate tehnologii perfecționate 
pentru fabricarea oțelurilor de 
rulmenți, organelor de asam
blare, oțelurilor inoxidabile 
pentru industria chimică, iar 
recent pentru otelurile desti
nate cordului metalic șl pro
ducției speciale. Bune rezultate 
au fost obținute și in reducerea 
costurilor de producție, cen
trala noastră realizind cele mai 
mici cheltuieli pe tona de pro
duse siderurgice. în principal, 
ca urmare a unor consumuri 
specifice de materii prime și 
materiale apropiate de cele mai 
bune rezultată obținute pe plan 
mondial. în acest an s-au eco
nomisit peste 16 000 tone de căr
bune la fabricarea cocsului, 
aproape 8 000 tone cocs mărunt 
la fabricarea aglomeratului și 
crica 8 000 tone de feromangan 
și ferosiliciu la elaborarea oțe
lului. Am acordat o atenție spo
rită utilizării materialelor refo- 
losibile, in special a deșeurilor 
metalice, a refractarelor și re
surselor energetice și termice 
secundare. Desigur, realizările 
noastre puteau fi mal bune dacă 
se manifesta in întreaga noastră 
activitate un spirit mai dezvol
tat de ordine și disciplină, o 
preocupare mal intensă pentru 
promovarea și valorificarea cu 
o mai mare operativitate a re
zultatelor cercetării științifice 
și a creației tehnice. 

mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Aducem, șl 
de această dată un omagiu 
fierbinte tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru strălucita 
analiză a situației internaționale 
făcută la întîlnirea de ia 
Moscova, aprobăm in întregime 
și susținem din toată ființa 
noastră activitatea desfășurată 
de secretarul general al parti
dului la întîlnirea conducători
lor statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia și ne expri
măm deplinul acord cu poziția 
exprimată în legătură cu situa
ția din Polonia.

în încheiere, permiteți-mi să 
asigur plenara Comitetului Cen
tral, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că comuniștii, toți 
oamenii muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
din județul Bihor nu vor pre
cupeți mei un efort pentru a 
da viață hotărlrilor Congresu
lui al XÎI-lea al partidului, mă
surilor adoptate de plenara 
Comitetului Central, prețioaselor 
dumneavoastră indicații, por
nind de la convingerea fermă 
că prin aceasta ne sporim con
tribuția la înfăptuirea politicii 
științifice interne și externe a 
partidului și statului nostru.

TOVARĂȘEI 
KOVACS

desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul. Numai în actualul cin
cinal acest indicator a crescut 
ci» 46,6 la sută, ceea ce repre
zintă peste 1 miliard lei, iar vo
lumul desfacerii de mărfuri pe 
un locuitor a crescut de la 7 460 
lei în 1975 la aproape 10 000 lei 
in 1980. Toate acestea dovedesc 
încă o dată grija deosebită pe 
care o acordă partidul, dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
asigurării bunăstării poporului, 
satisfacerii mereu crescânde a 
nevoilor sale, ridicării perma
nente a calității vieții.

în acest context, putem apre
cia că în județul nostru a exis
tat o preocupare permanentă 
atît pentru producerea, cit și 
pentru desfacerea mărfurilor 
industriale și agroalimentare în 
raport cu nevoile reale ale 
populației.

Sîntem conștient! de faptul 
că în acest domeniu mai avem 
mult de făcut, mai ales în ceea 
ce privește crearea bazei mate
riale a fondului de marfă agro- 
alimentar, in asigurarea ritmi
cității în aprovizionare și des
facerea unor sortimente de 
mărfuri, ' în combaterea unor 
tendințe de stocare ce se mani
festă la unii cetățeni.

Trebuie să recunosc în mod 
autocritic că nici noi nu am ac
ționat ctf suficientă eficientă 
pentru educarea populației atît 
în ceea ce privește sporirea con
tribuției acesteia la crearea și 
majorarea fondului de marfă, cit 
și la mobilizarea organelor de 
specialitate, a echipelor de con
trol al oamenilor muncii.

Vă asigur. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
mult iubita și stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu — a spus în 
încheiere vorbitoarea — că, în 
ce ne privește, noi. comuniștii, 
toți oamenii muncii din jude
țul Harghita — români și ma
ghiari — strins uniți în jurul 
partidului, vom munci cu dă
ruire și abnegație pentru în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, dîndu-ne totala noastră 
contribuție la dezvoltarea pa
triei noastre dragi. Republica 
Socialistă România. 

După ce a menționat unele 
neajunsuri înregistrate în acti
vitatea productivă, vorbitorul a 
spus : Avînd in vedere sarci
nile de reducere a cheltuielilor 
de producție, prezentate in do
cumentele plenarei, este nece
sar ca în viitorul apropiat să 
trecem la modernizarea secției 
vechi de furnale, unde anual se 
pot economisi aproape 100 000 
tone cocs, prin modernizarea 
cțelăriei vechi să economisim 
peste 120 kg combustibil con
vențional pe tona de oțel ; în 
același timp, se vor putea eco
nomisi și importante cantități 
de feroaliaje, mai ales de 
ferocrom. Vorbitorul a subliniat 
apoi necesitatea ca, pentru rea
lizarea unor oțeluri calitativ su
perioare, să se facă un efort 
pentru colectarea și gospodări
rea mai bună a fierului vechi.

Acest lucru — a spus în con
tinuare vorbitorul — se impune 
cu atit mai mult cu cit siderur
gia este o ramură mare țonsu- 
matoare de materii prime și 
materiale din import, ale căror 
prețuri, in ultimii ani. au fost 
in continuă creștere. Aplicarea 
și trecerea la un sistem de pre
țuri de producție și livrare adec
vat noilor tehnologii și care să 
reflecte mai corect nu numai 
prețurile de pe piața interna
țională, dar și consumul real de 
muncă socială va constitui un 
stimulent pentru colectivele de 
oameni ai muncii în aplicarea 
noului mecanism economico- 
financiar. Apreciez că noile 
prețuri vor conduce și la o uti
lizare mai rațională a produse
lor metalurgice, mai ales a ace
lora care conțin cantități impor
tante de elemente de aliere. în 
contextul preocupărilor noastre 
pe linia pregătirii exemplare a 
planului ne anul 1981 se înscriu 
problemele legate de formarea 
unor stocuri de materii prime șl 
materiale tn concordantă cu 
structura producției planificate 
și contractate. în momentul de 
față, întîmpinăm unele greu
tăți in asigurarea cu cărbuni, 
cu cocs, refractare și alte ma
teriale. Sarcinile pentru primul 
an al noului cincinal au fost 
analizate și dezbătute cu toți 
oamenii muncii, ele se înscriu 
in mod armonios in dinamica 
de dezvoltare a Întregii noastre 
economii naționale, fapt pentru 
care sintem plenar mobilizați

in îndeplinirea și depășirea lor. 
Am studiat cu atenție documen
tele supuse dezbaterii plenarei 
— a subliniat in încheiere vor
bitorul — și imi exprim acordul 
deplin față de acestea. Doresc, 
totodată, să reafirm adeziunea 
deplină față de poziția partidu
lui nostru și a tovarășului 
secretar general la consfătuirea 
de la Moscova. Exprim și cu 
acest prilej sentimentele de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE DIACONESCU

Preocupările majore ale con
ducerii partidului, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a conferi noi dimensiuni de 
prosperitate și progres Româ
niei, își găsesc materializarea și 
în documentele supuse astăzi 
plenarei spre dezbatere și apro
bare. Acum, la confluența dintre 
două cincinale, se pot evidenția 
cu pregnanță marile realizări 
obținute - de poporul român în 
ultimii 15 ani, de cînd în frun
tea conducerii partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Caracterul dinamic al transfor
mărilor în viața economico-so- 
cială a țării este puternic relie
fat și în județul Olt. care a be
neficiat din plin de politica jus
tă promovată de partid pentru 
repartizarea judicioasă a forțe
lor de producție în toate zonele 
țării.

Aș aminti numai faptul că 
valoarea producției industriale 
a județului a crescut de la 3,2 
miliarde lei, cit era în 1968, la 
aproape 23 miliarde lei în acest 
an. Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
prevederile actualului cincinal 
pentru județul Olt în producția 
industrială au fost realizate cu 
44 zile mai devreme, creindu-se 
premise de obținere suplimen
tară a unei producții în valoare 
de 2,8 miliarde lei, cu 500 mili
oane lei mai mult față de an
gajamentul asumat.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit și la unele neajunsuri 
arătînd în acest sens că la în
treprinderea de osii și boghiuri 
Balș, unde lucrează, există une
le restanțe din 1979 la punerea 
în funcțiune a noilor capacități 
de producție. Aceste râmîneri 
in urmă s-au datorat livrării cu 
întîrziere a utilajelor tehnologi
ce care au fost realizate pentru 
prima dată în țară, cît și unor 
greutăți în execuția lucrărilor 
de construcții și montaj. Pentru 
a finaliza toate lucrările — a 
spus vorbitorul — adresez rugă
mintea întreprinderilor de ma- 
șini-unelte și agregate Bucu
rești și „1 Mai“-Ploiești pentru 
urgentarea lucrărilor și livrarea 
utilajelor pentru a pune în 
funcțiune linia nr. 2 de forma- 
re-tumare și unele utilaje din 
liniile tehnologice de prelucrări 
mecanite osii și roți-

Vorbitorul a arătat apoi că 
în condițiile existente în Între
prindere s-a realizat planul va
loric la producția industrială și 
se vor livra mai multe produ
se la export față de anul tre
cut, luindu-se, totodată, măsuri 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale în vederea sporirii 
valorii producției nete.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Asigurarea caracterului

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN DINU

Acum, la confluenta celor 
două cincinale, avem temeinice 
motive de satisfacție si mîndrie 
patriotică față de marile realizări 
obținute de poporul nostru, cu 
deosebire in cei 15 ani ce au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. în conștiința noastră, 
ca și a întregii națiuni, succese
le dobindite, precum și viitorul 
luminos al patriei sînt indisolu
bil legate de activitatea neobo
sită desfășurată cu înalt devo
tament și Înțelepciune în fruntea 
partidului și statului de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și vred
nic fiu al poporului.

în contextul general al apli
cării neabătute în viată a poli
ticii partidului și statului, de 
repartizare judicioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării, și pentru județul Buzău 
cincinalul pe care l-am încheiat 
se caracterizează printr-o puter
nică dezvoltare și modernizare 
a industriei, a agriculturii, con
strucțiilor, învățămîntului, cul
turii și sănătății, a celorlalte 
sectoare de activitate.

Beneficiind de sprijinul mul
tilateral primit din partea con
ducerii partidului și statului, a 
dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în industrie 
am obținut cele mai mari reali
zări din întreaga istorie a jude
țului. Valoarea producției indus
triale a sporit de la 9.1 miliar
de lei în 1975 la peste 17 mi
liarde lei la sfîrșitul acestui an, 
într-un ritm mediu anual de 
circa 14 la sută. Producția netă 
a crescut de circa 3,6 ori. iar pro
ductivitatea muncii este cu pes
te 70 la sută mai mare față de 
aceeași perioadă. Volumul ex
portului este în prezent de circa 
4 ori mai mare.

Acționînd în spiritul hotărîri- 
lor partidului, al prețioaselor 
dumneavoastră indicații, comite
tul județean a acordat o atenție 
deosebită înfăptuirii programu
lui de investiții, care în acest 
cincinal a înregistrat o creștere 
de circa 2 ori față de anii 
1971—1975. în această perioadă 
au fost puse în funcțiune 70 noi 
obiective și capacități de pro
ducție si s-au dat in folosință 
peste 16 000 apartamente. cu 
3 000 apartamente mai mult de- 
cît prevederile inițiale.

Vă informăm, tovarășe secre
tar general, că. perfecționîndu-ne 
continuu activitatea, valorificind 
superior rezervele existente, am 
reușit să realizăm planul cinci
nal la producția industrială cu 
50 zile mai devreme, ceea ce ne 
creează posibilitatea să obținem 
suplimentar o producție de pes
te 3 miliarde lei. Importante 

aleasă stimă, respect și profundă 
flragoste de care sîntem animați 
toți cei ce muncim pe platforma 
siderurgică hunedoreană pentru 
conducătorul încercat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, și asigur, 
în numele siderurgiștilor, că 
vom acționa cu toată fermitatea 
pentru a ne achita cu cinste și 
răspundere de sarcinile ce ne 
sînt încredințate.

stabil al prețurilor noastre în 
condițiile în care pe plan mon
dial, datorită fenomenelor de 
criză și puternicelor procese in
flaționiste au loc mari creșteri 
de prețuri, pune încă o dată cu 
pregnanță în evidență justețea 
politicii partidului nostru de 
dezvoltare susținută a produc
ției materiale, superioritatea e- 
conomiei planificate, succesele 
deosebite obținute in edificarea 
unei puternice baze economice, 

în întreprinderea noastră am 
luat măsuri și în prezent au loc 
analize detaliate asupra costuri
lor pentru fiecare produs, în ve
derea asigurării unei rentabili
tăți sporite, ceea ce se va re
flecta pozitiv în nivelul chel
tuielilor și volumurile de be
neficii. Sîntem hotărîți să ridi
căm calitatea produselor noas
tre și să asigurăm creșterea e- 
ficienței întregii producții și 
mai ales a exportului printr-o 
valorificare superioară a mate
riilor prime, materialelor și e- 
nergiei încorporate in acestea. 
Totodată, vom acorda o atenție 
deosebită realizării prevederilor 
din bugetul propriu de venituri 
și cheltuieli.

în ceea ce privește producția 
de boghiuri și osii montate pen
tru intern și la export, s-au asi
gurat parțial comenzi și con
tracte, dar se impune urgenta
rea incheierii contractelor de 
export, valoare în funcție de 
care se poate definitiva necesa
rul de boghiuri pentru anul 
viitor.

Avem însă unele greutăți în 
asigurarea pieselor de schimb 
necesare utilajelor tehnologice, 
pentru care aș propune să se 
studieze posibilitatea unei coo
perări mai eficiente între în
treprinderile aceluiași minister 
și între ministere, deoarece e- 
xistă situații cînd anumite pie
se se asimilează și se realizea
ză de către întreprinderile care 
au dotarea necesară, menite să 
reducă importul, însă nu satis
fac integral și cerințele celor
lalte unități.

Cu cele mai alese sentimente 
de stimă și gratitudine față de 
conducerea partidului, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea integrală a sarcini
lor privind producția netă, pro
ducția fizică și sortimentală, 
urmărind utilizarea maximă a 
capacităților de producție, întă
rirea ordinii și disciplinei teh
nologice, că vom produce in 
condiții de calitate și eficiență 
sporite, adueîndu-ne din plin 
contribuția la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XÎI-lea 
al partidului și dezvoltarea în 
continuare a economiei națio
nale.

succese am obținut în acest cin
cinal și în dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii. ValoareaX 
producției agricole a crescut de' 
la 2,6 miliarde lei în 1975 la pes
te 4 miliarde lei în prezent.

După ce a subliniat că recen
tele măsuri privind aplicarea 
noilor preturi de producție și li
vrare vor asigura condiții tot 
mai bune pentru reducerea con
tinuă a consumurilor de materii 
prime și materiale, de energie 
și combustibil, vorbitorul a in
format plenara că și în econo
mia județului Buzău au fost ob
ținute rezultate bune pe linia 
reducerii cheltuielilor materiale 
de producție.

Exprimînd acordul deplin cu 
prevederile Bugetului de stat pe 
anul 1981, vorbitorul a înfățișat 
preocuparea comitetului jude
țean de partid pentru autofinan
țarea unui număr cît mai mare 
de unități teritoriale.

Bugetul consiliului popular 
județean pentru anul 1981 însu
mează peste 1 miliard lei la par
tea de cheltuieli, cu 100 milioa
ne sub nivelul acestui an. în con
dițiile in care veniturile proprii 
urmează să crească cu 36 milioa
ne lei.

în spiritul hotărlrilor Congre
sului al XÎI-lea. al indicațiilor 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean 
de partid acordă o atenție deo
sebită înfăptuirii programului de 
aprovizionare a populației cu 
produse alimentare și din secto
rul nealimentar. în acest scop, 
se urmărește îndeaproape reali
zarea măsurilor de creștere șl 
diversificare a producției la în
treprinderile furnizoare de bu
nuri de consum din județ, orga
nizarea mai bună a preluării și 
desfacerii fondului de marfă 
repartizat. După ce a arătat că. 
pe cele 11 luni din acest an. vo
lumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul a sporit cu 227 mi
lioane lei fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut, fapt ce 
exprimă creșterea puterii de 
cumpărare a populației, vorbito
rul a spus că în activitatea de 
comerț continuă să se manifeste 
unele deficiente privind aprovi
zionarea magazinelor.

Conștient de existenta aces
tor neajunsuri, comitetul jude
țean va acționa cu toată răspun
derea pentru perfecționarea ac
tivității comerciale, pentru asi
gurarea unei aprovizionări co
respunzătoare a populației, pen
tru aplicarea neabătută a măsu
rilor ce vor ti stabilite la aceas
tă plenară.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat acordul deplin cu ma
terialele și măsurile supuse spre 
aprobare plenarei Comitetului 
Central.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democratice Madagascar
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acredi
tare, ambasadorul JEAN ER
NEST BEZAZA a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Demo
cratice Madagascar. Didier Ratsi- 
raka, precum și urări de succese 
poporului român.

în cuvintarea prezentată cu 
acest prilej, ambasadorul malgaș 
dă o Înaltă apreciere realizări
lor poporului român și relațiilor 
statornicite între România și 
Madagascar. ..Poporul malgaș — 
se arată în cuvîntare — a urmărit 
întotdeauna cu interes Istoria și 
dezvoltarea tării dumneavoastră, 
lupta dusă de poporul român 
pentru libertate și independentă, 
eforturile sale pentru edificarea 
noii societăți românești. De ase
menea. țara mea dă o înaltă 
apreciere cooperării sincere cu 
Republica Socialistă România, pe 
al cărei sol, în mod deosebit, 
sînt formate numeroase viitoare 
cadre tinere din Madagascar. Se
siunile comisiilor mixte româno- 
malgașe, care se țin la București 
și Antananarivo, constituie o do
vadă în plus a eforturilor comu
ne și perseverente ale popoare

ȘEDINȚA CAMEREI LEGISLATIVE 
A CONSILIILOR. POPULARE

întrunită la București. în ziua 
de 17 decembrie a.c., Camera 
legislativă a consiliilor popu
lare a examinat o serie de acte 
normative deosebit de impor
tante pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a întregii țări.

Au participat tovarășul Ludo-; 
vie Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare, pre
cum și miniștri, alți conducători 
de instituții centrale de stat.

Lucrările ședinței au fost des
chise de tovarășul Ion Sîrbu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, președintele Camerei 
legislative.

Participanții la lucrări au a- 
doptat următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe 
anul 1981 ;

2. Proiectul Legii investiții
lor ;

3. Proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 14/1971 cu privire la gos
podărirea fondurilor fixe, resur
selor materiale și aproviziona
rea tehnico-materială ;

4. Proiectul de Lege privind 
constituirea, repartizarea și fo
losirea pe județe a resurselor 
pentru aprovizionarea popu
lației cu carne, lapte, legume și 
fructe ;

5. Proiectul de Decret privind 
organizarea prestărilor de ser
vicii pentru industrializarea 
unor produse ale producători
lor agricoli ;

6. Organizarea secțiunilor pe 
probleme ale Camerei legisla
tive.

Pe marginea proiectelor de 
legi au prezentat expuneri to
varășii : Gheorghe Picoș, ad
junct al ministrului finanțelor, 
Dumitru Mosora, inspector ge
neral de stat adjunct la Inspec
toratul general de stat pentru 
investiții-construcții, Richard 
Winter, ministru secretar de 
stat la Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, și Maxim Berghianu, mi
nistru secretar de stat ia Mi
nisterul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, șeful Departa
mentului industriei alimentare.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Hur- 
bean, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Alba, Neculai Ibănes- 
cu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Iași, Elena 
Graur, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean Botoșani, Ti- 
beriu Magyari, membru al Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Harghita, 
directorul Administrației fi
nanciare județene. Marius Co- 
jocaru. prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Me
hedinți, Traian Darolți, vice

cinema
• Munții ta flăcări : PATRIA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, GRI VIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood : SALA 
MARE A PALATULUI — 15; 
17,30; 20.
• Nervi de oțel : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,30; 20,15.
• Dublu delict s BUCUREȘTI —
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Spartacus : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Mica romanță 2 SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• încă o dată Ia Veneția î STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
e Femeia fără nume : TIMPURI 
NOI — 9; u,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• La răscrucea marilor furtuni :
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VICTORIA — 10; 12; 14; 16;
18; 20.

Bietul Ioanide : CENTRAL — 9; 
t2; 16; 19.
• Program de desene animate — 

lor noastre pentru Instaurarea 
unei noi ordini internaționale 
bazate pe justiție și progres. Ță
rile noastre sînt legate prin im
portante acorduri de cooperare — 
care ilustrează prietenia sinceră 
ce le unește1* *.  Ambasadorul mal
gaș a dat. în același timp, asi
gurări că va depune toate efortu
rile pentru a dezvolta si întări șl 
mai mult legăturile de prietenie 
și cooperare dintre România și 
Madagascar.

• A.R.I.A. (la Teatrul „L.S. Bu- 
landra", sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : înstrăinarea — spectacol 
susținut de Teatrul „SCHAU- 
Bt'HNE am halleschen ufer1* 
din Berlinul occidental — 18.
• Teatrul Național (sala mică) : 
Caligula — 19,30; (sala Atelier) : 
Gimnastică sentimentală — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Remus Georgescu. 
Solist : Vladimir Viardo — pian 
(U.R.S.S.) — 19,30.
• Teatru! de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru 
mesajul de prietenie transmis șl 
sentimentele exprimate și a 
adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii Democratice Ma
dagascar un salut prietenesc, iar 
poporului malgaș urări de pros
peritate.

în cuvintarea de răspuns a șe
fului statului român se sublinia
ză că întregul nostru popor, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, se află angajat cu toate 
forțele In activitatea consacrată 
Încheierii cu succes a cincinalu
lui 1976—1980.

în continuare. In cuvîntare se 
relevă că, acționînd ferm pen
tru dezvoltarea sa economico- 
socială pe calea socialismului, 

președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Bistrița-Năsăud, Paras- 
chiv Benescu, președintele Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Galați, 
Constantin Ntțulescu, Vicepre
ședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Buzău, Eugen Rădulescu. vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Olt, Constantin-Alexan- 
drh Cozma, membru al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Vaslui, șeful 
secției județene de arhitectură 
și sistematizare; Ion Nistorică, 
membru al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular jude
țean Prahova, directorul între
prinderii județene de construc
ții, Emest Szotyori, prim-vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Mureș, Nicolae Ștefan, 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Dîmbovița, Iosif Kun, 
membru al Comitetului execu
tiv al Conslljului popular jude
țean Bihor, directoriil Trustului 
județean de construcții. Marin 
Stoianovicl, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Bra
șov, Gheorghe Stoica, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Vrancea, Ioan Poppa, prim-vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Constanța. Clara Varga, 
membru al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Timiș, președintele C.A.P. Bodo, 
Mineta Ianopol, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Suceava. 
Ștefan Iliaș. prim-vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean 
Brăila, Iuliana Haidu. membru 
al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Satu 
Mare, primarul comunei Bor- 
veni, Pantelimon Zorilescu. vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Vilcea, Ion Geană, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Caraș-Severin.

în cuvîntul lor. participanții la 
dezbateri au subliniat că proiec
tele noilor legi, elaborate pe 
baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele 
republicii, se înscriu integral în 
orientările și sarcinile formulate 
de Congresul al XÎI-lea al Parti
dului Comunist Român în lumi
na obiectivelor fundamentale cu
prinse în Programul partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de Înain
tare a patriei noastre spre co
munism.

Luînd în dezbatere proiectul 
Legii pentru adoptarea bugetu
lui de stat și proiectele bugete
lor locale. Camera legislativă a 
consiliilor populare a constatat 
că ele au fost elaborate în strîn
să corelare cu indicatorii prevă

9,30; 10,45; 12; 13,15; 14,30; Moscova 
nu crede In lacrimi — 16; 19 :
DOINA.
• Roiul : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
q Vînătoarea de vulpi : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EFORIE — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Vizită la domiciliu : COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19,30.
• Burebista : LIRA — 10; 19,30.
• Cuscrii : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, FLOREASCA
- 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Fiul ce! mare 2 BUZE ȘTI — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Căldura : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Hanovra 2 TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45. 18; 20, VOLGA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Porțile dimineții — 18; 20; Pier
dut și regăsit — 10; 12; 16 : DRU
MUL SĂRII.
• In căutarea Iui Jupiter : ARTA
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CA
PITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Libera, dragostea mea : AURO
RA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLAMURA - 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Ancheta 2 MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Divina Ema 2 POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.

„România desfășoară, in același 
timp, o intensă activitate pe plan 
internațional, participă activ la 
soluționarea marilor probleme 
ce confruntă omenirea contem
porană. Țara noastră militează 
consecvent pentru o politică de 
pace, destindere și independență 
națională, pentru o largă cola
borare între popoare pe baza 
trainică a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța. în acest 
spirit, dezvoltăm larg relațiile 
noastre de prietenie, solidaritate 
și cooperare cu țările africane, 
cu toate țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, ac
ționînd în sprijinul eforturilor 
popoarelor din aceste țări de a 
fi stăpîne pe bogățiile naționale 
șt pe destinele lor, pentru edi
ficarea unei noi ordini econo
mice internaționale".

Evocîndu-se bunele raporturi 
româno-malgașe, în cuvîntare se 
arată : „Constat cu satisfacție 
că relațiile de solidaritate, prie
tenie și strînsă conlucrare .din
tre țările și popoarele noastre

zut! In Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe 
anul 1981, asigurind resursele fi
nanciare necesare, corespunzător 
sarcinilor stabilite privind pro
ducția, investițiile, comerțul ex
terior, acțiunile social-culturale 
și alte obiective planificate. De
putății au subliniat că atît în 
proiectul bugetului de stat, cît și 
în proiectele bugetelor locale se 
reflectă pregnant orientările și 
indicațiile secretarului general 
al partidului cu privire la dez
voltarea în ritm susținut a for
țelor de producție pe întreg cu
prinsul țării, cît și a micii in
dustrii pe plan local, îmbună
tățirea laturilor de ordin calita
tiv ale activității economice, rea
lizarea unei înalte eficiente în 
toate sectoarele, utilizarea în cît 
mai bune condiții a resurselor 
materiale și financiare, aplicarea 
fermă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, întărirea auto- 
conducerii muncitorești, creș
terea gradului de autofinanțare 
a unităților administrativ teri
toriale.

în continuare a fost dezbătut 
proiectul Legii investițiilor. 
Vorbitorii au relevat că prin
cipiile ce stau la baza proiec
tului de lege corespund cerințe
lor de dezvoltare armonioasă a 
industriei și agriculturii, a tutu
ror ramurilor economiei națio
nale, asigură realizarea unui 
echilibru optim intre diferitele 
sectoare de activitate, amplasa
rea rațională a forțelor de pro
ducție pentru dezvoltarea tuturor 
zonelor țării. Dezbaterile au evi
dențiat faptul că prevederile 
acestui proiect de lege conduc 
la întărirea răspunderii tuturor 
factorilor care acționează pentru 
realizarea investițiilor, creșterea 
exigenței în utilizarea judicioasă 
a fondurilor materiale si bănești 
încredințate, aplicarea unui re
gim sever de economii, instau
rarea unei ordini și discipline 
ferme în toate etapele înfăptui
rii obiectivelor de investiții.

Trecîndu-se la examinarea 
proiectului de Lege pentru modi
ficarea și' completarea Legii 
nr. 14/1971 cu privire la gospodă
rirea fondurilor fixe, resurselor 
materiale și aprovizionarea teh
nico-materială, Camera legisla
tivă a consiliilor populare a 
apreciat că. prin prevederile sale, 
acest act normativ contribuie la 
perfecționarea cadrului legislativ 
de desfășurare a activității eco
nomice și creează condiții pentru 
lărgirea și gospodărirea judi
cioasă a bazei de materii prime, 
combustibili și energie, sporirea 
gradului de asigurare a acestora 
din resursele interne, extinde
rea cercetării . și asimilării în 
producție de noi materiale, pro
duse și tehnologii de inaltă efi
ciență, cu consumuri reduse. în 
cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
că proiectul de lege conține pre
vederi prin care se stabilesc sar
cini și răspunderi concrete pen
tru întreprinderi, centrale, mi
nistere, celelalte organe centrale 
și lpcale, în scopul asigurării

• Labirintul : MUNCA — 16; 18; 20.
• O lacrimă de fată : COSMOS — 
15; 17,15; 19,30.
• Cursa furtunoasă : FERENTARI 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Șaua de argint : PACEA — 15,30; 
17,30; 19,30.
ÎElvis — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 

umina palidă a durerii — 17,30;
19,30 : FLACARA.
• Scurt popas : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Bilet de întoarcere : VIITORUL 
— 15,30; 17,30; 19,30.

teatre

cunosc un curs ascendent, la 
spiritul dorinței comune, al în
țelegerilor convenite în 1978 cu 
prilejul vizitei președintelui Di
dier Ratsiraka în țara noastră. 
Sint convins că există largi po
sibilități de adîncire și lărgire în 
continuare a raporturilor româ- 
no-malgașe în diverse domenii, 
și în primul rînd In cel econo
mic. că dezvoltarea conlucrării 
bilaterale și pe arena mondială 
dintre țările noastre corespunde 
pe deplin intereselor de progres, 
independentă și pace ale ambe
lor noastre popoare".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
l-a asigurat pe ambasador că. in 
îndeplinirea misiunii Încredin
țate, se va bucura de tot spriji
nul din partea Consiliului de 
Stat, a guvernului și a sa per
sonal.

După solemnitatea lnmlnăriî 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu ambasado
rul Jean Emest Bezaza.

La solemnitate și convorbire 
au participat Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

unei mai bune gospodăriri a 
tuturor resurselor materiale și 
efectuării aprovizionării tehnico- 
materiale. potrivit contractelor 
economice încheiate, precum și 
pentru recuperarea și recondi- 
ționarea unor piese, subansam- 
ble și materiale, ceea ce va con
tribui la ridicarea pe un plan su
perior a autoconducerii munci
torești. la întărirea autogestiunii 
economico-financiare, la reali
zarea unei înalte eficiente și îm
bunătățirea calitativă a întregii 
vieți economice.

Dezbătînd proiectul de Lege 
privind constituirea, reparti
zarea și folosirea, pe județe, a 
resurselor pentru aprovizio
narea populației cu carne, lapte, 
legume și fructe, cei care au luat 
cuvîntul în cadrul ședinței Ca
merei legislative a consiliilor 
populare au arătat că măsurile 
prevăzute în acest proiect de 
act normativ vor contribui la 
sporirea producției agricole, ve
getale și animale, la mai buna 
valorificare a tuturor resurselor 
exțstente în gospodăriile popu
lației, ia îmbunătățirea apro
vizionării oamenilor muncii cu 
produse agroalimentare șl, tn 
același timp, la lărgirea bazei de 
materii prime pentru industrie. 
Vorbitorii au subliniat, totodată, 
că prevederile proiectului de lege 
creează cadrul juridic corespun- ■ 
zător ca organele locale ale pu
terii și administrației de stat să 
acționeze cu mai multă eficientă 
pentru creșterea producției agri
cole și sporirea aportului fiecă
rui județ, al fiecărei localități la 
constituirea fondului centralizat 
al statului.

în continuare, dezbaterile s-au 
axat pe marginea proiectului de 
Decret privind organizarea 
prestărilor de servicii pentru in
dustrializarea unor produse ale 
producătorilor agricoli. Vorbi
torii au remarcat că prevederile 
decretului vor contribui la 
crearea condițiilor pentru satis
facerea intr-o măsură tot mai 
mare a nevoilor de consum ale 
familiilor producătorilor agricoli, 
de zahăr, ulei și alte bunuri re
zultate din prelucrarea produse
lor agricole, asigurind. totodată, 
cointeresarea acestora în obți
nerea unor producții sporite de 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui 
și alte -culturi.

în cadrul dezbaterilor, vorbi
torii au făcut numeroase propu
neri ce vor fi înaintate inițiato
rilor, pentru îmbunătățirea pro
iectelor de legi care urmează să 
fie supuse spre aprobare Marii 
Adunări Naționale,

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi, în conformitate cu Regu
lamentul de funcționare a Ca
merei legislative, a fost aprobată 
componenta secțiunilor ne pro
bleme și aleși președinții, vice
președinții și secretarii acestora.

Camera legislativă a consiliilor 
populare a adoptat hotărîri prin 
care au fost aprobate proiectele 
de legi și celelalte acte norma
tive înscrise pe ordinea de zi.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Anchetă asupra unui tlnăr care nu 
a făcut nimic — 19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul și Mar
gareta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul „Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Jocul vieții — 19,30; (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină 
— 20.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Nu ne naștem toți la aceeași vtrstft 
— 19,30; (sala Glulești) ; Opinia 
publică — 10.
o Teatrul evreiesc de stat : Scurt 
circuit Ia creier — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Victo
ria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Nu vă 
ascundeți după uși — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* 1 : Unde
zbori, Sperie-Ciori 7 — 17; (sala 
din str. Doamnei) : Nocturn : Fru
moasele pasiuni electrice — 30,15. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română41 : De la lume adunata 
-19. |
• Circul București : Spectacolul 
Circului mare din Budapesta — 
19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. î 
Omul care aduce ploaia — l»,30.



PAGINA 6 SClNTEIA — joi 18 decembrie 1980

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NIGER

Excelentei Sale colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem,

Șeful Statului Niger *
NIAMEY

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Niger, am deosebita plăcere 
«ă vă adresez sincere și calde felicitări, impreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
nigerian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile existente între țările noastre se vor 
extinde și aprofunda continuu in interesul ambelor noastre popoare, al cauzei 
păcii, independenței naționale, destinderii și cooperării intre toate 
națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Expresie a preocupării partidului nostru, a președintelui Nicolae Ceaușescu

pentru cauza păcii, securității și cooperării în EuropaImportante propuneri prezentate de România la reuniunea de la Madrid
HAVANA

Deschiderea celui de-al doilea Congres

Poporul Nigerului 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 22 de ani 
de la proclamarea re
publicii, act memora
bil care a deschis o 
nouă pagină in istoria 
sa. Sub impulsul vic
toriei obținute Ia 18 
decembrie 1958. al vo
inței de a înlătura ur
mările dominației co
loniale, Republica Ni
ger a obținut. într-un 
timp relativ scurt, o 
serie de succese no
tabile pe linia dezvol
tării economico-socia- 
le. a consolidării in
dependentei. în capi
tala tării, orașul Nia
mey. au fost construi
te primele întreprin
deri industriale, s-au 
intensificat prospec
țiunile geologice in 
vederea punerii în va
loare a bogățiilor sub

solului. s-au luat mă
suri pentru îmbunătă
țirea situației țărăni
mii, care alcătuiește 
marea majoritate . a 
populației de 4 600 000 
locuitori a Nigerului. 
Dezvoltarea agricul
turii, atît de greu lo
vită de seceta din Sa
hel, constituie de alt
fel principalul obiec
tiv al planului econo
mic pe perioada 1979— 
1983. Acesta prevede, 
între altele, construi
rea cu începere din 
1981 a barajului Kan- 
djali, care va da naș
tere unui mare lac de 
acumulare ce va per
mite punerea în va
loare a 140 000 de 
hectare. Planul res
pectiv acordă, de ase
menea, o atenție deo
sebită extinderii acti
vităților în sectorul

minier, știut fiind că 
Nigerul dispune de 
apreciabile resurse de 
uraniu (lojul 5 în lu
me) și de petrol.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state africane, 
cu toate țările care au 
pășit pe calea dezvol
tării independente, 
tara noastră urmăreș
te cu viu interes re
zultatele obținute de 
poporul Republicii Ni
ger în direcția făuri
rii unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Niger s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare care cu
nosc o evoluție ascen
dentă în interesul ce
lor două țări si po
poare. al păcii și înțe
legerii internaționale.

TE L E G
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, a adresat o telegramă de 
compasiune tovarășului Veselin Giu- 
ranovici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia,

RAMĂ
prin care transmite, în numele gu
vernului român și al său personal, 
profunde condoleanțe guvernului iu
goslav in legătură cu accidentul de 
cale ferată de la Bosanska Krupa, 
care s-a Soldat cu victime omenești.

Convorbiri economice româno-sovietice
Miercuri după-amiază au început 

în Capitală convorbirile între delega
țiile organelor centrale de planificare 
din Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, conduse de tova
rășii Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, și 
N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întilnirilor la nivel înalt, 
delegații au analizat în timpul con
vorbirilor activitatea desfășurată de 
organele de planificare din România 
ți Uniunea Sovietică referitoare la

coordonarea bilaterală a planurilor 
economiilor naționale pe perioada 
1981—1985. Evidențiindu-se rezultate
le obținute pină în prezent, au fost 
stabilite acțiuni și măsuri. concrete 
menite să permită dezvoltarea coo
perării și specializării în producție 
reciproc avantajoase în ramuri de 
bază ale ' economiilor naționale ale 
celor două țări, creșterea și diversi
ficarea volumului livrărilor reciproce 
de mărfuri.

La convorbiri au fost prezenti Tra
ian Dudaș, ambasadorul României la 
Moscova, și V.I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Cronica
Miercuri după-amiază. tovarășul 

Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a primit pe domnul Mous- 
ca Coulibaly, noul ambasador ex-

zilei
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Mali în Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

MADRID 17. — Trimisul Agerpres, 
N. Chilie, transmite : Luind cuvintul 
miercuri, în plenara reuniunii de la 
Madrid a statelor participante la 
C.S.C.E., șeful delegației române, am
basadorul Ion Datcu, a făcut o amplă 
prezentare a celor zece propuneri 
concrete difuzate de România ca 
documente oficiale ale reuniunii, pro
puneri care in totalitatea lor poartă 
amprenta gindirii politice profund 
științifice, novatoare și umaniste a 
conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimă concepția președintelui 
României în legătură cu căile și mo
dalitățile de dezvoltare a colaborării, 
de promovare a destinderii, dezarmă
rii și securității în Europa și în în
treaga lume,

Arătînd că aceste propuneri se in
tegrează .organic in politica externă 
principială și constructivă a Româ
niei, în activitatea amplă și con
secventă a țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pentru 
făurirea unei Europe a colaborării și 
păcii, șeful delegației române a 
subliniat că noile inițiative româ
nești urmăresc, pe de o parte, asi
gurarea condițiilor pentru aplicarea 
integrală a angajamentelor asumate 
la cel mai înalt nivel in 1975, la 
Helsinki, iar pe de altă parte, pro
movarea și dezvoltarea continuă a 
spiritului principiilor și obiectivelor 
Actului final, in conformitate cu ce
rințele realităților europene, cu inte
resele de independență, libertate, 
progres și securitate ale tuturor 
națiunilor.

Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
că prezentarea acestor propuneri in 
momentul primei etape a reuniunii 
de la Madrid ilustrează, o dată in 
plus, consecvența politicii externe a 
României, a activității internaționale 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care au insistat asupra necesității 
creării și menținerii la conferința 
general-europeană a unui spirit de 
înaltă responsabilitate și de coope
rare, a unei atmosfere constructive, 
de respect reciproc, care trebuie să 
constituie o trăsătură predominantă 
a deliberărilor forumului general- 
european.

Dorim să reafirmăm cu această 
ocazie, a declarat ambasadorul român, 
convingerea exprimată de la început 
de guvernul României, că toate sta
tele vor înțelege imperativele impuse 
de realitățile vieții internaționale și, 
conștiente de responsabilitățile ce le 
revin, vor coopera într-un climat 
constructiv, de înțelegere și respect 
reciproc, vor face totul pentru a nu 
înșela speranțele popoarelor, pentru 
a asigura reuniunii de Ia Madrid 
rezultate pozitive cit mai substan
țiale. Securitatea europeană este o 
necesitate vitală, imperioasă pen
tru toate statele participante Ia 
reuniune, fără nici o excepție. Șl nu 
numai pentru Eurppa, deoarece edi
ficarea unui sistem durabil de secu
ritate și cooperare pe continentul

nostru este fără îndoială legată 
intim de pacea și securitatea in 
lumea întreagă.

Arătînd că in această etapă, cînd 
evaluarea "aplicării Actului final este 
practic încheiată și cînd au fost avan
sate un mare număr de propuneri 
concrete de către diferite state, a 
sosit momentul ca reuniunea de la 
Madrid să facă pași reali pe calea 
destinderii, securității și cooperării în 
Europa, să contribuie la eliminarea 
tensiunii internaționale, la reluarea 
politicii de destindere, cooperare și 
respect al independenței, vorbitorul 
a arătat în continuare :

Cele zece propuneri românești 
reflectă dorința țării noastre de a 
contribui la reușita reuniunii de la 
Madrid, abordind teme și sarcini 
prioritare ale procesului declanșat in 
1975, la Helsinki. Aceste propuneri 
poartă amprenta dublei preocupări 
a României, manifestată constant de 
țara noastră și conducătorul ei de la 
începutul acestui proces, și anume 
promovarea atit a securității, cit și a 
cooperării europene. Propunerea pri
vind asigurarea continuității C.S.C.E., 
intitulată „URMĂRILE INSTITU
ȚIONALE ALE CONFERINȚEI", pre
zintă într-o manieră sistematică 
sugestiile și ideile promovate per
manent de România, inclusiv la 
reuniunea de la Madrid, referitoare 
la convocarea următoarei reuniuni 
pe care țara noastră s-a oferit sa o 
găzduiască la București, organizarea 
întilnirii ei pregătitoare ; această 
propunere se referă, de asemenea, 
la organizarea unor întîlniri de 
experți ai statelor participante, la 
rolul Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa și UNESCO, pre
cum și la un sistem permanent, me
nit să funcționeze in intervalele din
tre reuniuni.

Propunerea noastră — a subliniat 
vorbitorul — se referă, de asemenea, 
la posibilitatea organizării unei noi 
conferințe pentru securitate si coope
rare in Europa la nivel înalt. în fa
voarea căreia s-au pronunțat și alte 
state, intre care Iugoslavia. Finlahda, 
Spania.

O altă propunere a României — a 
arătat el — se referă la CONVO
CAREA UNEI CONFERINȚE PEN
TRU CREȘTEREA ÎNCREDERII ȘI 
DEZARMARE IN EUROPA, CA 
PARTE INTEGRANTA A PROCE
SULUI C.S.C.E. Arătînd că și alte 
state au avansat idei și sugestii in 
această chestiune, vorbitorul a rele
vat că propunerea românească vine 
să precizeze o serie de elemente care 
sint esențiale pentru a oferi o con
cepție clară asupra acestei conferințe, 
în continuare, ambasadorul român a 
prezentat modul in care conceoe tara 
noastră această conferință, subliniind 
că ea trebuie să aibă ca obiectiv fi
nal realizarea dezarmării generale si 
totale, stipulată ca atare de Actul fi
nal de la Helsinki.

înfățișînd propunerea țării noastre 
privind adoptarea unor măsuri de 
sporire a încrederii, vorbitorul a

subliniat că, în opinia României, 
aceste măsuri ar aduce o contribu
ție importantă, politică și practică, la 
întărirea încrederii între statele parti
cipante, la promovarea obiectivelor 
păcii și securității europene.

In continuare, el a prezentat propu
nerea României privind ÎNCHEIEREA 
UNUI TRATAT GENERAL-EURO- 
PEAN DE NERECURGERE LA 
FORȚA, punînd în relief faptul că 
aceasta tratează o problemă centrală 
și de o mare actualitate pentru an
samblul vieții internaționale. Elabo
rarea unui tratat in materie — a de
clarat reprezentantul român — ar pu
tea deveni un mijloc dintre cele mai 
eficiente, de natură să dea curs și 
expresie obligației fiecărui stat de a 
nu recurge la forță sau la amenin
țarea eu folosirea forței in relațiile 
cU celelalte state participante, cu 
toate statele lumii.

Reprezentantul României a prezen
tat apoi celelalte propuneri ale tării 
noastre privind LUPTA ÎMPOTRIVA 
PROPAGANDEI DE RĂZBOI, A RA
SISMULUI ȘI FASCISMULUI, EX
TINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA 
COLABORĂRII IN DOMENIILE IN
DUSTRIEI, ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII, 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI. AGRI
CULTURII, CONTACTELOR ÎNTRE 
TINERI — subliniind că ele se inte
grează într-o concepție unitară pri
vind promovarea cooperării europene, 
a securității pe continentul nostru și 
evidențiază cu pregnanță hotărîrea 
României de a acționa pentru a se 
identifica și realiza soluții general- 
acceptabile în toate capitolele din 
Actul final, care să permită dinami
zarea aplicării hotărîrilor adoptate la 
Helsinki, să contribuie la lărgirea ra
porturilor de colaborare pe multiple 
planuri între națiuni, la făurirea unei 
Europe unite, în care toate popoarele 
să se poată dezvolta plenar, liber și 
independent, la adăpost de orice in
gerințe, să beneficieze de roadele 
colaborării și păcii pe continentul 
nostru și în întreaga lume.

Exprimînd, în încheiere, convin
gerea delegației române că propune
rile prezentate vor fi examinate cu 
atenție și vor întruni — alături de 
ideile constructive ale altor țări — 
consensul statelor participante, vor
bitorul â arătat că pauza care va in
terveni în lucrările reuniunii de la 
Madrid, în perioada 19 decembrie 
1980 — 27 ianuarie 1981. se cere utili
zată pentru analizarea acestor propu
neri, idei și inițiative, astfel îneît fo
rumul general-european să se poată 
solda cu rezultate cit mai substanțiale, 
în interesul major al edificării unei 
Europe a destinderii, colaborării și 
păcii.

★
In discursurile lor, reprezentanții 

unor state participante, intre care cel 
ai U.R.S.S. Suediei, Finlandei și 
Austriei, au făcut referiri pozitive la 
propunerile românești, relevind im
portanța acestora pentru lucrările și 
rezultatele finale ale reuniunii de la 
Madrid.

al P.C.
HAVANA 17 (Agerpres). —. Cores

pondență de la Anghel Paraschiv : 
La Havana, in noua și moderna sală 
..Palacio de las Convenciones", au 
început lucrările Congresului al doi
lea al Partidului Comunist din Cuba, 
eveniment de importanță deosebită 
în viața politică și socială a țării, a 
partidului șl poporului cubanez prie
ten.

în ședința inaugurală, după alege
rea prezidiului, a comisiilor de lucru 
și adoptarea ordinii de zi, au 'fost 
prezentate delegațiile de peste hotare 
participante la congres.

La oongres participă o delegație a 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv,

Congresul Partidului
TEL AVIV 17 (Agerpres). — 

Miercuri s-au deschis lucrările celui 
de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncii din Israel.

Congresul va dezbate și aproba 
programul de politică externă al 
partidului, va lua in discuție activi
tatea pe plan intern desfășurată în 
perioada dintre cele două congrese 
și va alege organele de conducere.

în cuvintul de deschidere, preșe
dintele partidului, Shimon Peres, a 
făcut o prezentare a situației poli- 
tico-economice din țară și a relevat 
preocupările actuale ale partidului, 
ale celorlalte forțe politice cu care

încheierea Seminarului bilateral dintre Uniunea 
Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricana a Tineretului

Miercuri s-au încheiat. în Capita
lă. lucrările Seminarului bilateral 
dintre Uniunea Tineretului Comu
nist și Mișcarea Panafricană a Ti
neretului (M.P.J.), cu tema : „Con
tribuția tinerei generații la lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei .noi ordini econo
mice și politice internaționale".

La seminar a participat, o delega
ție a Mișcării Panafricane a Tine
retului. De asemenea, au fost pre
zenti, în calitate de observatori, re
prezentanți ai unor organizații de 
tineret și studenți din Benin, Bu-, 
rundi. Republica Centrafricană. Gha
na, Guineea, Liberia. Madagascar, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia. Zam
bia, Zimbabwe, precum și ai Tinere
tului A.N.C. din Africa de Sud și Ti
neretului S.W.A.P.O. din Namibia.

Participanții la seminar, ale cărui 
lucrări s-au desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, stimă și res
pect reciproc, au apreciat utilitatea 
unui schimb larg și rodnic de opinii, 
informații și experiență în legătură 
cu problemele care, prin specificita
tea și importanta lor, preocupă astăzi 
tineretul lumii.

în cadrul dezbaterilor, participantii 
au exprimat aprecieri deosebite la 
adresa poziției active a României, a 
concepției științifice și novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii So
cialiste România, privind instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, căile și mijloacele prin 
care se poate acționa pentru lichida
rea subdezvoltării și reducerea deca
lajelor economice dintre state, fău
rirea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

Delegațiile participante la seminar 
au apreciat evoluția pozitivă a rapor
turilor de prietenie, solidaritate și 
cooperare dintre U.T.C. și M.P.J., 
dintre tineretul român și tineretul 
african, subliniind voința lor comu
nă de-a dezvolta și diversifica în vii
tor aceste relații, în interesul unită
ții de acțiune a tinerei generații pro
gresiste și democratice din întreaga 
lume.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

M.P.J. s-a intilnit. la C.C. al U.T.C. cu 
tovarășul Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. cu to
varășii Ioana Lăncrăjan și Nicu 
Ceaușescu, secretari ai C.C. al U.T.C. 
Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de informații și experiență 
cu privire la preocupările actuale ale 
celor două.organizații, la dezvoltarea, 
pe mai departe, a relațiilor de prie
tenie. cooperare și solidaritate dintre 
U.T.C. și M.P.J., dintre tineretul ro
mân și tineretul african.

(Agerpres)

Se dezvoltă colaborarea și cooperarea 
româno-iordaniană

AMMAN 17 (Agerpres). — Cu pri
lejul prezenței sale la Amman, tova
rășul Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, reprezentantul personal al 
președintelui României, a fost primit 
de primul ministru al guvernului ior
danian, Mudar Badran, și a avut o 
intilnire cu ministrul afacerilor ex
terne, Marwan Al Kassem. Au fost 
abordate probleme ale dezvoltării în 
continuare a raporturilor bilaterale.

îndeosebi pe plan economic, în con
formitate cu hotăririle luate cu oca
zia întilnirilor de la București și 
Amman dintre președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Iorda
niei. Au. fost, de asemenea, trecute 
în revista unele aspecte ale vieții in
ternaționale contemporane.

NAȚIUNILE UNITE

„Dreptul la educație"-o nouă rezoluție inițiată 
de țara noastră, adoptată prin consens

Numiri în viitoarea 
administrație a S.U.A

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele ales al S.U.A. Ronald 
Reagan, a numit în funcția de secre
tar de stat in viitorul său guvern pe 
generalul 'în retragere Alexander 
Haig, fost comandant suprem al for
țelor N.A.T.O. din Europa — a anun
țat purtătorul de cuvînt al lui Reagan, 
Jim Brady. De asemenea, Raymond 
Donovan a fost numit în funcția de 
ministru al muncii. Mai rămin a fi 
desemnați miniștrii agriculturii, edu
cației, internelor, energiei, locuințelor 
și dezvoltării urbane.

Pentru ca numirea lor să fie defi
nitivă, toți membrii guvernului vor 
trebui să primească aprobarea Sena
tului american.

tV
»,00 Teleșcoală.

10,00 Pagini din istoria teatrului roma
nesc. Reluarea episodului V

11,00 Roman foileton : „Trecea un călă- 
. reț“. Reluarea primului episod

11,53 Telex
12,05 închiderea programului
14,00 Hochei: suedia — Finlanda. Trans

misiune directă de la Moscova
16,30 Telex

16.35 Teleșcoală
17,00 Reportaj pe glob s „De-a lungul 

fluviului Zair"
17,20 Viața culturală
18.35 Desene animate : „Kum-Kum"
19,00 Telejurnal
19,30 Ora tineretului
20,10 „Condu-ne drag partid înainte"
20,25 împliniri șl perspective de la un 

cincinal la altul. Timp generos
20,50 Concert simfonic extraordinar. 

Formațiile muzicale ale Radiotele- 
viziunll m mijlocul oțelarllor de la 
Dunăre

22,05 Telejurnal

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat, prin consens, rezo
luția propusă de România — la care 
s-au asociat, in calitate de coautori, 
43 de alte state reprezentind toate 
zonele geografice ale lumii — cu 
privire la „Dreptul ia educație".

Rezoluția plasează întreaga proble
matică a dreptului la educație în 
exercitarea sa practică. In contextul 
îndeplinirii strategiei internaționale 
a dezvoltării pentru cel de-al treilea 
Deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare, adoptată la actuala sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U- 
Prin prevederile de fond. în rezolu
ție se formulează un apel adresat tu
turor statelor de a adopta măsuri le
gislative, administrative și de altă 
natură, inclusiv garanții materiale. în 
scopul asigurării deplinei exercitări 
a dreptului la educație la scară uni
versală. Prin rezoluția adoptată. 
Adunarea Generală adresează, de 
asemenea, un apel stăruitor tuturor 
statelor, mai ales țărilor dezvoltate.

pentru ca acestea să sprijine activ, 
prin acordarea de burse și prin alte 
mijloace, eforturile depuse de țările 
in curs de dezvoltare în domeniul 
învățămîntului și al formării de ca
dre naționale necesare.

Rezoluția adoptată prin consens de 
forul plenar al Națiunilor Unite, lar
gul și reprezentativul coautorat de 
care s-a bucurat, dezbaterile pe care 
le-a prilejuit ilustrează valoarea in
ternațională a concepției tării noas
tre privind rolul educației in făurirea 
civilizației materiale și spirituale a 
umanității. Rezoluția românească 
aduce în atenția întregii lumi o temă 
de însemnătate majoră pentru înfăp
tuirea drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului și pune în lu
mină cu toată claritatea corelația 
dintre materializarea dreptului la 
educație și dezvoltarea multilaterală 
a societății. In conformitate cu cerin
țele progresului și aspirațiile tutu
ror membrilor societății de a se 
bucura in condiții de egalitate de în
tregul tezaur spiritual al omenirii.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 decembrie. în țară, j Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea pre
cipitații locale mai ales sub formă de 
burniță și ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări

din sectorul sud-estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, izolat mal coborîte, iar 
cele maxime între minus 2 și plus 8 
grade. Frecvent se va produce ceață, 
în București : Vremea va fi în general 
închisă. Vor cădea precipitații sub for
mă de burniță și ploaie. Vînt slab pînă 
la moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 1 grad. Iar ma
ximele între 1 șl 5 grade. Se va produce 
ceață mai ales dimineața și seara. (Pop 
Corneliu, meteorolog de serviciu).

încheierea dezbaterilor din Adunarea Generală 
asupra situației din Orientul Mijlociu

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL : Argentina — Elveția

5—0
BUENOS AIRES 17 (Agerpres).— 

Selecționata de fotbal a Elveției și-a 
Început turneul in America de Sud 
jucind la Cordoba cu reprezentativa 
Argentinei, deținătoarea titlului de 
campioană mondială. La capătul 
unui meci în care s-au dovedit su
periori în toate compartimentele,

fotbaliștii argentinieni au obținut o 
victorie netă, cu scorul de 5—0 (4—0), 
prin golurile înscrise de Diaz (min. 
4), Luque (min. 9 și min. 41), Ma
radona (min. 44) și Passarella (min. 
78, din lovitură de la 11 m).

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, defensiva oas
peților a fost în permanentă depă
șită de atacul foarte incisiv al for
mației argentiniene.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— In încheierea dezbaterilor sale a- 
supra situației din Orientul Mijlociu, 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat o rezoluție in care se reafirmă că 
problema palestiniană se află în cen
trul conflictului din Orientul Mijlo
ciu și că participarea, pe picior de 
egalitate, a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei la orice negocieri 
pentru reglementarea conflictului este 
o condiție sine qua non pentru gă
sirea unei soluții juste și globale a 
acestuia. Rezoluția arată că o rezol
vare justă și durabilă a problemei 
Orientului Mijlociu trebuie să asigu
re drepturile inalienabile ale poporu
lui palestinian „la autodeterminare, 
independență națională și stabilirea

statului său Independent In Palesti
na, sub conducerea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei".

Documentul condamnă acțiunile 
Israelului „de agresiune împotriva 
Libanului și practicile israeliene In 
teritoriile palestiniene și alte teritorii 
arabe ocupate, îndeosebi pe înălțimi
le Golan siriene, anexiunile, implan
tarea de așezări și alte măsuri de a- 
gresiune și reprimare" care violează 
Carta O.N.U. și dreptul internațional.

In sfîrșit, rezoluția cere „respec
tarea strictă a integrității teritoriale, 
suveranității și independentei politi
ce a Libanului in interiorul granițe
lor sale recunoscute pe plan interna
țional".

din Cuba
secretar al C.C. al P.C.R. Din dele
gație fac parte tovarășii Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Neculaiu Moraru, 
ambasadorul României la Havana.

Cei 1 780 delegați, oaspeții de peste 
hotare au urmărit apoi amplul raport 
prezentat de tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, in legătură cu activitatea 
desfășurată de partid în cei 5 ani 
citi au trecut de la primul congres, 
preocupările prioritare în domeniul 
economiei, al vieții sociale și politice, 
liniile dezvoltării construcției socia
liste in viitor.

Tn zilele următoare vor avea loc 
dezbateri asupra problemelor înscrise 
pe ordinea de zi.

Muncii din Israel
conlucrează, privind principalele pro
bleme ale politicii interne și externe.

La lucrările congresului participă 
delegații ale unor partide politice 
din Europa, America Latină și A- 
frica.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al" C.C. al P.C.R. Din delegat s 
fac parte tovarășii Ștefan Vo> 
membru al C.C. al P.C.R.. S 
Soare, adjunct de șef de secție L. 
C.C. al P.C.R.

Lucrările congresului continuă.

ANGOLA: Lucrările Congresului extraordinar
al M. P. L. A. — Partidul Muncii

LUANDA 17 (Agerpres). — în ca
pitala R.P. Angola au Început, 
miercuri, lucrările primului Congres 
extraordinar al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii. Delegații analizează rezulta
tele îndeplinirii sarcinilor dezvoltă
rii social-economice stabilite de cel 
dinții Congres al partidului, desfă
șurat în 1977, și stabilesc obiective 
noi in vederea creării bazelor socie
tății socialiste, precum și orientările 
principale de dezvoltare pe termen 
lung, elaborate pentru prima dată in 
istoria tării. Congresul va examina,

de asemenea, o serie de probleme 
ale construcției de partid. i

în prima zi a lucrărilor, anunță 
agenția Taniug, congresul a adoptat 
o rezoluție prin care se confirmă 
alegerea lui Eduardo dos Santos în 
funcția de președinte al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii. Eduardo dos San
tos a fost ales la 20 septembrie 1979 
în această funcție de Comitetul Cen
tral al partidului, succedindu-i lui 
Agostinho Neto, decedat la 10 sep
tembrie 1979.

Pe teritoriul Ciadului au încetat luptele
Precizările șefului guvernului de uniune națională 

de tranziție
N’DJAMENA 17 (Agerpres). — 

Șeful guvernului de uniune naționa
lă de tranziție din Ciad, Goukouni 
Oueddei, a adresat miercuri un mesaj 
șefului statului togolez, Gnassingbe 
Eyadema, președintele Comitetului 
ad-hoc al O.U.A. pentru Ciad. în care 
11 informează despre „încetarea efec

tivă a luptelor pe întregul teritoriu al 
țării" — informează agenția France 
Presse. Mesajul cere, totodată, con
tinuarea eforturilor Comitetului 
O.U.A. în vederea depășirii Drobleme- 
lor provocate de conflictul intern din 
Ciad, pentru reorganizarea statului și 
refacerea economiei tării.

„Ziua eroilor Africii de Sud“
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Grupul țărilor africane membre 
ale O.N.U. a marcat festiv, în cadrul 
unei reuniuni desfășurate la sediul 
Națiunilor Unite din New York, Ziua 
eroilor Africii de Sud, cu ocazia îm
plinirii a 18 ani de cînd Congresul 
National African a declanșat opera
țiunile militare împotriva regimului 
rasist de la Pretoria. Președintele 
Comitetului O.N.U. împotriva apart
heidului a exprimat sprijinul comu
nității internaționale pentru lupta 
poporului african și solidaritatea

acesteia cu Nelson Mandela si cu 
alți reprezentanți de frunte ai miș
cării de eliberare națională din 
R.S.A. care se află în închi
sorile rasiste. Președintele Con
siliului O.N.U. pentru Namibia a 
arătat că Ziua eroilor Africii de 
Sud este sărbătorită într-un mo
ment in care trei patriot! sud-afrî- 
cani sint condamnați la moarte șl 
a adresat un apel tuturor celor că
rora le sint scumpe idealurile liber
tății de a cere anularea sentinței ca
pitale.

Autoritățile de la Seul continuă acțiunile provocata re 
împotriva R. P. D. Coreene

PANMUNJON 17 (Agerpres). — în 
cadrul unei reuniuni a Comisiei mi
litare de armistițiu, desfășurată la 
Panmunjon, delegatul R.P.D. Coreene 
a protestat energic față de continua
rea acțiunilor provocatoare ale auto
rităților de la Seul împotriva părții 
de nord a tării. în intervalul 16 no
iembrie — 10 decembrie a.c., a arătat 
el, au fost înregistrate 50 de aseme

nea acțiuni militare provocatoare tn 
zona demilitarizată. Delegatul R.P.D. 
Coreene a cerut încetarea acțiunilor 
militare provocatoare și a actelor de 
spionaj, care duc la creșterea încor
dării, și a reafirmat poziția R.P.D. Co
reene privind necesitatea înlocuirii 
acordului de armistițiu printr-un 
acord de pace.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

CONVORBIRI ÎN PROBLEMA 
ACORDĂRII INDEPENDENȚEI IN
SULELOR ANTIGUA ȘI BARBU
DA. La Londra a avut loc o intil
nire între reprezentanții guvernului 
britanic și ai insulelor caraibiene 
Antigua și Barbuda, consacrată pro
blemei acordării independentei a- 
cestor teritorii dependente de Ma
rea Britanie. La încheierea convor
birilor a fost semnat un proiect al 
noii Constituții pentru aceste terito
rii. Reprezentanții insulei Barbuda 
și ai partidelor de opoziții din An
tigua au- precizat că nu sprijină 
acest proiect de document.

MITING POPULAR CONSA
CRAT ANIVERSARII P.C. DIN 
NICARAGUA. În prezența a peste 
trei mii de delegați — reprezen
tind organizațiile de partid din în
treaga țară — șl a unor invitați 
din paștea organizațiilor democra
tice. progresiste nicaraguane. la 
Managua a avut loc un miting 
popular consacrat celei de-a X-a 
aniversări a Partidului Comunist 
din Nicaragua. A luat cuvintul 
secretarul general al P.C. din Ni
caragua, Eli Altamirano. în numele 
Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională (F.S.L.N.) a luat cuvin
tul Tomas Borge, ministru de 
interne.

ADUNĂRII DE
P. UNGARE. La 17 
Budapesta s-au des- 
sesiunii de iarnă a

SESIUNEA 
STAT A R. 
decembrie, la 
chis lucrările 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează dezbateri pe marginea pro
iectelor de lege referitoare la al 
șaselea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale, bugetul da 
stat al R. P. Ungare pe anul 1981, 
modificări la Legea privind apă
rarea patriei, adoptată în anul 1976.

L’

COOPERARE IUGOSLAVO-BUL- 
GARA. Un protocol referitor la 
schimburile și cooperarea in dome
niul construcțiilor de mașini, pre
cum și la intensificarea colaborării 
in ditferse ramuri ale industriei, a 
fost semnat, la Belgrad, Intre R.S.F. 
Iugoslavia și R.P. Bulgaria — infor
mează agenția Taniug.

SESIUNEA CAMEREI POPU
LARE A R.D. GERMANE. La 
Berlin s-au deschis, miercuri, lu
crările sesiunii Camerei Populare 
a R.D.G. Președintele Consiliului de 
Miniștri. Willi Stoph, a prezentat 
proiectele de lege cu privire la 
planul economiei naționale și bu
getul de stat pe anul 1981.

HOTARÎRE A C.C. AL P.P.R.M.
Comitetul 
Popular 
(P.P.R.M.) 
privire la < 
a P.P.R.M.' 
niștii, pe toti oamenii muncii mon
goli să intîmpine cu noi succese 
tn muncă, printr-o și mai susținută 
activitate politică, aniversarea 
partidului, ca o parte componentă 
a pregătirilor pentru Congresul al 
XVIII-lea al P.P.R.M. și pentru 
marcarea a 60 de ani de la revo
luția populară mongolă.

PROTESTE IN NAMIBIA. Guvernul

PROTOCOL DE COLABORARE. 
La Sofia a fost semnat protocolul 
de colaborare bilaterală și schimb 
de gazetari intre Consiliul ziariști
lor din România și Uniunea zia
riștilor bulgari pe perioada 1981— 
1985.

SALON LA BUENOS" AIRES 
PENTRU PREZENTAREA AUTO
TURISMELOR ARO. La Buenos 
Aires a fost inaugurat un salon per
manent de prezentare a autoturis
melor de teren ARO. Exponatele 
românești au trezit interes in rindul 
oamenilor de afaceri argentinieni și 
al numerosului public prezent la 
manifestare, apreciindu-se calitatea 
și robustețea deosebită a întregii 
game de autoturisme ARO. Aspecte 
de la inaugurare au fost transmise 
in direct la radio, iar cotidianul 
„Clarin" a publicat un articol.

Central al Partidului 
Revoluționar Moneol 

a adoptat hotărîrea „Cu 
cea de-a 60-a aniversare 
.“ care cheamă comu-

ȘEDINȚA COMISIEI PERMA
NENTE A C.A.E.R. DE COLA
BORARE ÎN DOMENIUL STAN
DARDIZĂRII. La Berlin a avut 
loc ședința a 48-a a Comisiei per
manente a C.A.E.R. de colaborare 
în domeniul standardizării, la care 
au oarticinat delegațiile tarilor 
membre ale C.A.E.R.. precum si a 
R.S.F. Iugoslavia. Comisia a apro
bat un standard C.A.E.R. ip do
meniile construcțiilor de mașini, 
chimiei, metalurgiei, electrotehnicii, 
radioelectronicii. tehnicii securității 
și în alte domenii.

de la Pretoria a luat hotărîrea da a
Introduce pregătirea militară obligatorie in teritoriul namibian, ocupat 
in mod ilegal, măsură ce a provocat vii proteste în rîndurile populației 
din Namibia. La Windhoek, centrul administrativ al Namibiei, a avut loc 
un miting la care au luat parte mii de persoane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Cod 71341 București Piața Sclnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale si dlfuzorii din întreprinderi și tnstitutU. tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 360


