
PROLETAR/ DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12211 Miercuri 25 noiembrie 1981 6 PAGINI - 30 BANI

INIȚIATIVEI DE PACE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

RĂSPUNSUL ENTUZIAST Șl ÎNSUFLEȚIT AL ÎNTREGULUI POPOR:

Pentru triumful rațiunii, 
pentru dezarmare nucleara 

în Europa și pe întreaga planetă 
Ample mitinguri și adunâri publice în județele țarii 

IN PAGINA A V-A

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri și-au desfășurat lucrările

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
AL OAMENILOR MUNCII AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii a dezbătut pe larg proble
mele înscrise la ordinea de zi. S-au 
subliniat, pe drept cuvînt, rezultatele 
importante obținute în primul an al celui 
de-al șaptelea cincinal de dezvoltare 
economico-socială a României. De ase
menea, au fost menționate lipsurile și 
neajunsurile, s-au formulat o serie de 
critici serioase la adresa unor ministere, 
a unor organe centrale, inclusiv a Con
siliului de Miniștri, precum și la adresa 
unor centrale și a activității unor între
prinderi. S-a luat o poziție autocritică 
față de unele din aceste lipsuri manifes* 
tate în cursul anului 1981. Trebuie să 
spun deschis că, față de lipsurile din 
activitatea unor organe centrale, a con
ducerilor unor centrale și întreprinderi, 
se impuneau o atitudine mai autocritică, 
punerea cu mai mult curaj în evidență a 
neajunsurilor manifestate în organizarea 
Și conducerea activității, pentru că nu
mai (poziția fermă, critică și autocritică, 
hotărîrea de a trece la măsuri pentru 
lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea 
activității constituie garanția că aceste 
neajunsuri vor fi înlăturate, că în 1982 
se va asigura mai buna conducere și 
organizare a întregii activități.

S-au luat aici unele angajamente, s-au 
formulat o serie de propuneri atîț în 
plen, cit și în secțiuni. Este necesar ca 
toate conducerile colective ale ministe
relor, centralelor, întreprinderilor, orga
nele centrale să țină seama și să asigure 
soluționarea la timp și în bune condiții 
a tuturor problemelor care s-au dezbătut, * 
pentru a crea astfel o bază temeinică 
pentru îndeplinirea planului pe 1982.

Plenara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii a aprobat în unanimitate 
proiectul planului pe 1982. Obiectivele și 
prevederile sale asigură înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al parti
dului de dezvoltare continuă a economiei 
naționale, de realizare a unei noi calități 
a muncii și vieții, de trecere la un nou 
stadiu de dezvoltare a României și de 
ridicare continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului — țelul 
suprem al politicii partidului nostru co
munist, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edificăm în 
România. (Aplauze puternice, prelungite).

In conformitate cu hotărîrile Con* 
greșului al XII-lea și cu obiectivele pla
nului pe 1982, trebuie să punem în cen
trul activității din anul viitor asigurarea 
în condiții mai bune a surselor de ener
gie din țară, a petrolului și cărbunelui, 
precum și punerea în valoare a noilor 

surse de energie, realizarea programului 
pe carg îl avem în acest domeniu. O altă 
problemă importantă care trebuie să stea 
în centrul activității, este aceea de a 
trece cu hotărîre la realizarea reducerii 
consumurilor energetice și de combusti
bil — sursa cea mai sigură de energie și 
combustibil pe care o avem și pe care 
trebuie s-o folosim rațional și cît mai 
economic.

De asemenea, este necesar să acordăm 
o atenție de prim ordin asigurării ma
teriilor prime, materialelor metalurgice, 
chimice, materialelor de construcții și 
din alte domenii, necesare bunei desfă
șurări a întregii activități economice.

Deci, problemelor materiilor prime, 
surselor de energie trebuie să le acordăm 
întreaga atenție și să constituie activi
tatea principală a Consiliului de Miniș
tri, a organelor centrale, a ministerelor, 
a tuturor oamenilor muncii din sectoa
rele respective. Problema energetică și 
a materiilor prime constituie factorul 
fundamental pentru realizarea planului, 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea, pen
tru dezvoltarea generală a patriei 
și ridicarea bunăstării generale a poporu
lui. Trebuie să soluționăm în mod co
respunzător aceste probleme I (Aplauze 
puternice).
(Continuare în pag. a Il-a)

Stimați tovarăși și prieteni,

Plenara Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste a 
dezbătut probleme de importanță deose
bită cu privire la dezvoltarea economică 
a țării și ridicarea, pe această bază, a 
bunăstării materiale și spirituale a po
porului.

Sîntem la sfîrșitul primului an al cinci
nalului. Pe ansamblu, rezultatele sînt po
zitive, deși sînt o serie de minusuri, de 
nerealizări. Cu toate acestea, poporul 
nostru, unit în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, sub con
ducerea politică a Partidului Comunist 
Român, a obținut realizări importante în 
dezvoltarea economico-socială, pe calea 
înfăptuirii celui de-al VII-lea plan 
cincinal.

Pornind de aici, prevederile pentru 1982 
ale planurilor din industrie și agricultură 
țin seamă atît de ceea ce am realizat, cît 
și de prevederile cincinalului, asigurînd, 
în acest fel, înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor dezvoltării continue a Româ
niei socialiste.

Așa cum reiese din aceste planuri, 
dispunem de baza materială necesară, 
avem toate condițiile ca, în anul 1982, să 
parcurgem încă un drum important pe 

calea trecerii patriei noastre la un nou 
stadiu de dezvoltare — de la cel de țară 
în curs de dezvoltare la țară socialistă 
mediu dezvoltată — de a înfăptui neabă
tut sarcina fundamentală pusă de Con
gresul al XII-lea al partidului cu pri
vire la realizarea unei noi calități a vie
ții și muncii poporului.

Pentru realizarea tuturor acestor pre
vederi, esențialul îl constituie — pe lin
gă baza materială — în mod deosebit, for
ța creatoare a poporului nostru, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
celelalte categorii sociale, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate. 
Putem spune, dealtfel, că însuși Consiliul 
nostru Național constituie expresia socie
tății noastre de astăzi, muncitorești-țără- 
nești, a alianței între aceste două clase 
de bază, a unității muncitorimii, țărăni
mii, intelectualității, funcționarilor, meș
teșugarilor, a tuturor categoriilor sociale, 
a organizațiilor de masă și obștești, a 
uniunilor de creație, a cultelor religioase, 
deci a tot ceea ce reprezintă, în momen
tul de față, societatea noastră la nivelul 
actual de dezvoltare.

Tocmai această unitate a tuturor aces
tor forțe, în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — care cuprinde 
atît comuniști, cît și necomuniști — con
stituie forța și chezășia îndeplinirii pla

nului cincinal, a mersului ferm înainte 
al Româniși pe calea socialismului și co
munismului, a bunăstării și fericirii. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Am adoptat programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea, care este 
menit să asigure o bună aprovizionare a 
tuturor localităților patriei noastre, să fo
losească baza bună pe care o avem, pen
tru o aprovizionare corespunzătoare a 
tuturor cetățenilor. Programul pe care 
l-am adoptat dă posibilitatea ca toți con
structorii socialismului din țara noastră, 
din toate domeniile și din toate zonele — 
inclusiv din zonele de munte — să aibă o 
aprovizionare organizată ; în acelâși timp, 
el ne dă posibilitatea să eliminăm inter
mediarii și speculanții din comerțul so
cialist și' să realizăm o bună aprovizio
nare prin forța organizată a societății 
noastre, a comerțului socialist, prin munca 
unită a țuturor cetățenilor patriei. (Aplau
ze puternice). Cred că ați reținut din pro
gramele prezentate că dispunem de o bună 
bază materială în acest scop ; dispunem 
de efectivele necesare de animale, avem 
chiar anumite efective în plus care ne 
asigură și creșterea tuturor speciilor de 
animale și dezvoltarea generală a agri-
(Continuare în pag. a Il-a)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

StimaȚi tovarăși.

Plenara Consiliului Național al Agri
culturii a dezbătut probleme deosebit de 
importante pentru agricultură și — aș 
putea spune — pentru dezvoltarea gene
rală a patriei noastre socialiste. Ordinea 
de zi a cuprins un număr mare de pro
bleme ; au fost prezentate atît rapoarte 
cu privire la activitatea de pînă acum, 
cît șl planul pe 1982, programul de auto- 
aprovizionare, precum și o serie de alte 
probleme importante pentru îmbunătă
țirea activității din agricultură.

După cîte am fost informat, în cadrul 
dezbaterilor au fost evidențiate atît re
zultatele bune obținute în acest an în 
producția agricolă — și, pe ansamblu, 
avem o serie de rezultate pozitive — cît 
și lipsurile și neajunsurile deosebit de 
grave care s-au manifestat din păcate și 
în acest an într-o serie de unități agri
cole, inclusiv în agricultura unor județe.

Nu am participat la aceste dezbateri, 
dar sper că ele s-au desfășurat într-un 
spirit de înaltă răspundere, că critica for
mulată și, mai cu seamă, autocritica au 
fost de natură să sublinieze cu putere 
cauzele lipsurilor și neajunsurilor destul 
de grave din agricultura noastră. Fără a 
diminua cu nimic realizările, faptul că 
— chiar in condițiile acestui an — pro
ducția agricolă asigură o bună aprovizio
nare a populației, nu putem trece cu ve
derea că nu s-a realizat planul de pro
ducție, că economia națională a fost lip
sită astfel de cantități importante de 
produse agroindustriale.

Am discutat în acest an de mai multe 
ori problemele din agricultură. La sărbă

torirea „Zilei recoltei" am menționat pe 
larg o serie de probleme, inclusiv obiecti
vele pe 1982. Prevederile planului pe care 
l-ați dezbătut și adoptat în plenara Con
siliului Național asigură înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al parti
dului în domeniul agriculturii, prevede
rile planului cincinal.

Este necesar să tragem toate învăță
mintele și concluziile ce se impun din stă
rile de lucruri negative. Este adevărat, 
condițiile climatice n-au fost dintre cele 
mai bune, dar — ca să fim drepți — 
n-au fost nici dintre cele mai proaste. 
Dacă s-ar fi lucrat cum trebuia, puteam 
să realizăm și chiar să depășim prevede
rile planului pe 1981 la cereale, la sfeclă, 
la plante tehnice, în zootehnie. Nereali - 
zările planului pe 1981 nu pot fi puse pe 
seama condițiilor climatice, oricît de com
plicate ar fi acestea ; ele nu pot fi puse 
decît pe seama lipsurilor în organizare, 
în conducerea agriculturii, în folosirea 
corespunzătoare a mijloacelor tehnice, a 
bazei materiale de care dispune agricul
tura. De aici trebuie să pornim, și aceas
ta este realitatea, tovarăși 1 Și trebuie 
s-o privim în față, așa cum este ea ! Nu 
trebuie să căutăm nici în manuale, nici 
în statistici pentru a demonstra că în con
diții de secetă, de viscol, de timp răcoros 
s-au mai obținut recolte proaste. Toate 
acestea trebuie să le trecem la arhivă — 
și să nu mai apelăm la trecut, pentru a 
justifica ceea ce este negativ în prezent. 
Nu de justificări avem nevoie ! Trebuie să 
căutăm cauzele în felul cum organizăm 
și conducem activitatea în agricultură. De 
ce avem în aceleași condiții, în același 
județ, în localități vecine, cu același te

ren, cu aceeași umiditate, cu aceeași 
ploaie, recolte de 12 000, de 15 000 kg Ia 
hectar, iar alături cu numai un pas — ca 
să spun așa — avem terenuri unde se 
obțin recolte numai de 1500 kg sau 
2 000 kg la hectar ! Cunoașteți din toate 
județele asemenea rezultate; ele de
monstrează că stătea în puterea fiecărei 
unități, a fiecărui inginer, fiecărui meca
nizator, fiecărui cooperator, fiecărui țăran 
și fiecărui om al muncii să obțină, în 
aceleași condiții, aceleași recolte. Ce pu
tem spune, oare, despre o unitate agri
colă care a însămînțat numai 200 de 
plante de grîu pe metrul pătrat ? Mai 
poate, oare, aceasta să obțină o recoltă 
bună ? Dar unitatea agricolă — fie coope
rativă, fie întreprindere de stat — care a 
însămînțat 25—30 de > tatii de plante de 
porumb pe hectar ? Se pot, oare, obține 
rezultate bune cu jumătate din densita
tea cu care trebuia realizată producția ? 
Același lucru este și la cartofi, la sfeclă, 
la in, în legumicultură și așa mai de
parte. Aceasta, fără să mai discutăm fap
tul că acum un an nu s-au făcut arăturile 
de toamnă pe aproape jumătate din su
prafața care a fost însămînțată în primă
vară. Dumneavoastră, toți, cunoașteți — 
ca specialiști — că arătura de toamnă dă 
cel puțin 1 500 kg în plus la hectar. De 
data aceasta a dat în minus ; adăugîn- 
du-se și seceta, a dat de două ori mai 
puțin. Ce putem spune de unitățile care 
n-au mai pus mîna să facă nici o pra- 
șilă ? Dumneavoastră știți bine că o pra- 
șilă este egală cu o ploaie. Lipsa ploii tre
buia să impună realizarea a 2—3 prașile
(Continuare. în pag. a IlI-a)

HOTĂRÎREA
Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulaț’a 

mărfurilor și finanțe

APELUL
adresat de Consiliul Național al Oamenilor Muncii din Republica Socialists România clasoi 
muncitoare, tuturor oamenilor muncii din țara noastră, forțelor iubitoare de pace, popoarelor 

din întreaga lume pentru acțiuni unite consacrate păcii și dezarmării ™ pagina a iv-a
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea Plenarei Consiliului 

National al Oamenilor Muncii
(Umtane din pag. I)

Dispunem de tot ce este necesar 
astăzi; avem rezervele necesare — 
iar plart.nl pornește de la acestea. 
Avem batea materială și utilajele 
necesare, dispunem de dotarea co
respunzătoare — și trebuie s-o 
punem în psoducție, s-o folosim ra
țional în toațte domeniile. Avem, 
mai presus dte toate, puternice co
lective de oameni ai muncii în 
toate aceste sectoare, detașamente 
care au dovedit întotdeauna că sînt 
în stare să soluționeze în cele mai 
bune condiții sarcinile de mare răs
pundere puse d^ partid, cerințele 
societății noastre socialiste, să răs
pundă așteptărilor și încrederii în
tregii noastre națiitoi. Este nece
sar ca toți oamenii muncii din a- 
ceste sectoare, conducerile colec
tive să acționeze cu toată răspun
derea — și am con vingerea că vor 
face aceasta! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este necesar, de asemenea, ca în 
toate celelalte sectoare<economice — 
în construcția de mașini, industria 
ușoară și celelalte — să se ia 
măsuri hotărîte și să <se asigure 
realizarea în bune condiții a pre
vederilor planului în toate dome
niile, atît la producția fizică, cît și 
la toate sortimentele prevăzute în 
plan. Dispunem în toate sectoarele 
de activitate de capacități de pro
ducție, de o dotare corespunzătoare 
pentru a realiza planul și chiar 
pentru o producție suplimentară. 
Esențialul este buna organizare și 
răspunderea pentru îndeplinirea la 
timp a sarcinilor.

Este evident că industria con
structoare de mașini, metalurgia, 
chimia, celelalte ministere au o 
răspundere deosebită în a asigura 
toate sectoarele economiei națio
nale cu materiale, cu mașini-unelte, 
cu utilaje, cu tot ce este necesar — 
inclusiv cu piesele de schimb de 
care avem nevoie.

Este timpul să punem capăt stă
rii de lucruri inadmisibile de a se 
lăsa pe planul doi realizarea piese
lor de schimb, a subansamblelor 
șț„ytilajelor necesare bunei, func
ționări a capacităților de produc
ție; existente.

Doresc să reafirm ceea ce am 
spus la Congresul al XII-lea al 
partidului, că trebuie să punem pe 
primul plan asigurarea bunei între
țineri, a reparațiilor capitale ale 
mijloacelor pe care le avem, pen
tru că acestea sînt hotărîtoare pen
tru desfășurarea în buhe condiții 
a planului și realizarea lui. De 
aceea, țste necesar ca ministerele 
producătoare de piese de schimb 
pentru toate domeniile, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării și Fondurilor Fixe, 
Consiliul de Miniștri în ansamblul 
său să ia măsuri hotărîte pentru a 
realiza sarcinile puse de Congresul 
al XII-lea al partidului, prevederi

încheierea lucrărilor Plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului National al Oa
menilor Muncii, s-au încheiat, marți, 
lucrările Plenarei Consiliultli Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a lost întîmpinat, 
la sosirea in sală, cu sentimente de 
profundă dragoste și stimă, partici
panții scăndind cu căldură „Ceaușescu 
— P.C.R. !“

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului nostru, in prezidiu au 
luat loc membrii Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

în prima parte a ședinței s-au re
luat discuțiile in plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi.

Au luat cuvintul tovarășii : Marin 
Nedelcu, președintele consiliului oa
menilor muncii de la Centrala indus
trială de utilaj tehnologic și material 
rulant București, Ion Stoian, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R., Gheorghe Turbu- 
reanu, membru in consiliul oameni
lor muncii, maistru principal otelar la 
Combinatul siderurgic din Reșița, 
loan Lăzărescu. președintele consi
liului de conducere al Ministerului 
Minelor, Aurelia Eliza Păun, pre
ședintele comitetului O.D.U.S.. tehni
cian la întreprinderea de piese radio 
și semiconductor! Băneasa din Bucu
rești, Irina Farkaș, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de tricotaje „Miorița" 
din Oradea, Stan Cazan, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de sîrmă si produse 
din sirmâ din Buzău, Mihai Moțatu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de osii, și 
boghiuri din Balș. județul Olt, Cornel 
O'nescu, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Mihai Gierscher. 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de utilaj 
și.piese de schimb din Sibiu. Tranda
fir Cocirlă. președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Energiei 
Electrice. Dumitru Diaconescu. mem
bru in consiliul oamenilor muncii, șef 
de secție la întreprinderea „Tractorul" 
din Brașov, Mihai Crăeiun, președin

le planului pe 1982. Și în această 
privință cfispunem de tot ce este 
necesar — și doresc să exprim 
convingerea că și oamenii muncii 
din toate sectoarele producției ma
teriale vor acționa cu toată răs
punderea, vor onora încrederea 
și așteptările poporului nostru. 
(Aplauze puternice).

Toate acestea cer o îmbunătățire 
continuă a activității de planificare 
și conducere a întregii activități. 
Pe drept cuvînt, mulți tovarăși au 
adus critici serioase atît planificării 
și aprovizionării tehnico-materiale, 
cît și consiliilor de conducere ale 
ministerelor. Este necesar să creas
că rolul consiliilor de conducere 
ale ministerelor. Trebuie să crească, 
de asemenea, rolul consiliilor de 
conducere ale centralelor, precum 
și al consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderi în buna organi
zare și conducere a întregii activi
tăți. Toate aceste organisme au — 
în conformitate cu prevederile le
gilor — drepturi și răspunderi de
pline în asigurarea unei bune pla
nificări, în soluționarea probleme
lor complexe ale producției și fo
losirea la maximum a capacităților 
de producție, a mijloacelor încre
dințate spre conducere.

In calitate de reprezentanți ai 
celor ce muncesc, consiliile oame
nilor muncii trebuie să-și îndepli
nească răspunderile mari pe care 
le au, să asigure participarea ac
tivă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea întregii activități eco- 
nomico-sociale.

Este necesar ca adunările gene
rale să devină mai active. E ade
vărat, ele se țin cu regularitate și 
dezbat problemele ; dar doresc să 
spun deschis că, în multe cazuri, 
se trece cu prea mare ușurință 
peste unele stări de lucruri nega
tive. Nu în suficientă măsură parti- 
cipanții la adunările generale — în 
calitatea lor de proprietari, de 
producători și beneficiari, de con
ducători ai destinelor patriei noas
tre socialiste — acționează și trag 
la răspundere pe cei care nu-și fac 
datoria. Este necesar șă facem din 
adunările generale, așa cum, prevăd 
și legile care le-arrț adoptaț astăzi 
— foruri de conducere, de hotărîre, 
unde să se pună în discuție și să 
se ia și măsuri împotriva acelor ca
dre care nu-și îndeplinesc în mod 
corespunzător sarcinile încredințate 
în conducerea întreprinderilor, a 
instituțiilor respective. Se impune 
ca și Biroul Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii 
să asigure un control și o mai bună 
organizare a funcționării consilii
lor de conducere ale ministerelor și 
celorlalte organe centrale, pentru 
ca aceste organe colective de con
ducere să-și îndeplinească în con
diții bune rolul lor în toate dome
niile de activitate. De asemenea, 
trebuie să se acorde un sprijin mai

tele consiliului oamenilor muncii de 
la întreprinderea minieră Motru. ju
dețul Gorj, Gheorghe Vlad..președin
tele consiliului de conducere al Mi
nisterului Petrolului, Racz Attila Ar
pad. prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea minieră Bălan, județul 
Harghita, Virgiliu Stere, adjunct al 
ministrului industriei de mașini-unel
te, electrotehnică și electronică. Ma
rin Enache, președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, 
secretar al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Plenara a fost informată că în cele 
11 secțiuni de specialitate, ale căror 
lucrări s-au desfășurat în cursul 
după-amiezii de luni, au luat cuvin
tul 376 de tovarăși, care au făcut 
peste 700 de propuneri privind îmbu
nătățirea activității in toate dome
niile producției materiale.

Participanții la dezbateri în plen și 
pe secțiuni și-au exprimat totala 
adeziune la documentele aflate pe 
ordinea de zi. apreciind că acestea 
constituie o expresie elocventă a 
preocupării constante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, pentru dezvol
tarea dinamică și echilibrată a eco
nomiei naționale, pentru creșterea 
neîncetată a eficientei economice si 
ridicarea continuă a nivelului de trai.

Dezbaterile s-au desfășurat în spi
ritul indicațiilor secretarului general 
al partidului cu privire la orientarea 
tuturor eforturilor oamenilor muncii, 
la mobilizarea întregului potențial 
material și uman de care dispune 
economia națională pentru încheierea 
cu rezultate cit mai bune a primului 
an al actualului cincinal și pregătirea 
temeinică a îndeplinirii obiectivelor 
prevăzute în planul de dezvoltare 
economico-socială a tării pe 1982.

Vorbitorii au analizat, intr-un spi
rit de înaltă răspundere, activitatea 
depusă pînă acum, relevind rezulta
tele obținute in industrie, construc
ții, transporturi și in alte sectoare 
economice, precum și buna expe
riență acumulată în muncă. Totoda
tă. au fost criticate sever unele de
ficiențe. care au influențat negativ 
procesul de producție în anumite 
sectoare. îndeplinirea, in mod ritmic. 

puternic bunei organizări și func
ționări a activității consiliilor oa
menilor muncii din centrale, din 
întreprinderi și instituții.

Trebuie să înțelegem că activita
tea de organizare a îndeplinirii ho- 
tărîrilor și legilor țării este hotă
rîtoare pentru realizarea în bune 
condiții a planului pe 1982, a pla
nului cincinal.

Este necesar să acționăm cu toa
tă fermitatea pentru întărirea răs
punderii, a disciplinei și ordinii 
muncitorești, revoluționare în acti
vitatea tuturor consiliilor oameni
lor muncii — de sus pînă jos — a 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii.

Pornind de la dezbaterile din 
plenara Consiliului Național, de la 
ceea ce am constatat cu privire la 
realizarea planului pe 1981, este 
necesar ca, întorși acasă, să acțio
năm pentru realizarea în perioada 
care a mai rămas, în cele mai 
bune condiții, a planului pe 1981, 
punînd un accent deosebit pe pro
ducția fizică și pe asigurarea pro
ducției de export. De asemenea, 
trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea pentru pregătirea temeini
că a planului pe 1982, pentru în
cheierea în următoarele cîteva zile 
a acțiunii de definitivare a con
tractelor și trecerea la pregătirea 
temeinică a producției. Trebuie să 
facem în așa fel încît de la începu
tul anului, din prima zi a anului 
1982, întreaga activitate să se des
fășoare în mod ritmic și să asigu
răm în anul 1982 atît îndeplinirea 
prevederilor planului, cît și recu
perarea rămînerilor în urmă din
1981. Avem un plan cincinal și tre
buie să fim pe deplin conștienți și 
să înțelegem că avem răspunderea 
să realizăm în întregime prevede
rile lui, că nerealizările pe 1981 nu 
se reduc din plan, că ele se adaugă 
planurilor pe anii următori și în 
primul rînd pe 1982. Deci, trebuie 
să pornim de la necesitatea de a 
realiza în întregime prevederile 
planului cincinal pe fiecare an, de 
a face totul pentru ca în perioada 
următoare să recuperăm orice ne- 
rțalizăpj- .în felul acesta ^.trebuie 
înțelese planul cincinal, răspunde
rea revoluționară, muncitorească 
în conducerea economiei naționale. 
(Aplauze puternice).

Hotărîrea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii cuprinde, de 
fapt, ceea ce s-a dezbătut în ple
nară și concluziile la care am ajuns 
împreună. Apelul se adresează tu
turor conducerilor colective, tutu
ror oamenilor muncii, cu chema
rea de a-și uni eforturile, de a lu
cra mai bine, mai organizat și de a 
asigura realizarea în cele mai bune 
condiții a planului. îmi exprim 
convingerea că toate consiliile oa
menilor muncii, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
întregul nostru popor vor răspunde 
printr-o muncă susținută hotărî-

a tuturor indicatorilor de plan. Pe 
baza analizei făcute, participanții la 
discuții au propus căi și modalități 
concrete de înlăturare cît mai grab
nică a lipsurilor manifestate și recu
perare a restantelor, pentru îmbună
tățirea, sub toate aspectele, a activi
tății economice. Ei au exprimat 
hotărîrea colectivelor de muncă pe 
care le reprezintă de a acționa în 
continuare, cu toată fermitatea, pen
tru folosirea cu maximă eficiență a 
mijloacelor și posibilităților existen
te. în vederea realizării integrale a 
prevederilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

în timpul discuțiilor a fost exami
nată. de asemenea, activitatea orga
nelor de conducere colectivă, subli- 
niindu-se contribuția acestora la 
procesul elaborării planului, la con
ducerea și organizarea unităților 
economice și sociale. S-au făcut pro
puneri privind îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de muncă ale 
consiliilor oamenilor muncii din 
ministere, centrale industriale și în
treprinderi, pentru ca ele să se ma
nifeste tot mai mult ca autentice or
ganisme ale autooonducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare.

înfățișînd rezultatele muncii lor 
pașnice, participanții la plenară și-au 
exprimat, totodată, deplina adeziune 
la strălucita inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu. la în
treaga politică externă a partidului si 
statului nostru și s-au angajat să ac
ționeze, împreună cu toti cetățenii 
patriei, pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezar
mării, pentru înlăturarea primejdiei 
nucleare în Europa și în lume, pentru 
apărarea dreptului fundamental al 
oamenilor, al popoarelor la viată, la 
liniște și securitate, pentru realiza
rea idealurilor de libertate, indepen
dentă și progres ale tuturor națiu
nilor.

După încheierea dezbaterilor gene
rale. plenara a adoptat. în unanimi
tate. următoarele documente înscrise 
pe ordinea de zi :

Proiectul Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1982; Programul 
privind autoconducerea și autoapro- 
vizionarea teritorială pentru asigura
rea populației cu produse agricole. 

rii Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, Apelului adresat — și 
că vom realiza în bune condiții 
planul pe 1981 și pe 1982. (Aplauze 
puternice, prelungite).

In dezbateri s-a subliniat, pe 
bună dreptate, necesitatea intensi
ficării eforturilor partidului și sta
tului nostru pentru dezarmare, și 
în primul rînd, pentru dezarmarea 
nucleară, pentru o Europă fără ra
chete și fără arme nucleare, o Eu
ropă a colaborării pașnice. Intr-a
devăr, lupta pentru dezarmare, 
pentru pace reprezintă problema 
fundamentală a zilelor noastre. 
Realizarea hotărîrilor Congresului 
nostru, înaintarea României pe ca
lea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate se pot 
realiza numai în condițiile unei 
păci trainice și colaborării inter
naționale. Numai în condiții de 
pace și colaborare, popoarele lumii 
își pot realiza obiectivele lor de 
progres. De aceea, noi sîntem ho- 
tărîți să facem totul pentru a ne 
uni eforturile cu popoarele euro
pene și din întreaga lume pentru 
a impune pacea, respectul indepen
denței naționale, pentru o lume 
fără arme atomice, fără arme în 
general, pentru o lume a egalității 
în drepturi, a dreptății sociale și 
naționale, o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră ! 
(Aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

In încheiere, doresc să exprim 
convingerea că dezbaterile din 
Consiliul Național, hotărîrile adop
tate vor constitui un moment im
portant în lupta pentru lichidarea 
lipsurilor, pentru îmbunătățirea 
activității în toate domeniile, că 
toți membrii Consiliului Național, 
întorși la locurile lor de muncă, 
vor acționa cu întreaga răspunde
re pentru a asigura înfăptuirea ho
tărîrilor luate, pentru a demonstra 
că acest înalt for al democrației 
muncitorești își îndeplinește în 
bune condiții rolul său de organi
zator și conducător al muncii uni
te a oamenilor muncii, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
forța politică. conducătoare a na
țiunii noastre. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R- !“).

Cu această convingere, urez tu
turor consiliilor oamenilor muncii, 
tuturor oamenilor muncii, vă urez 
dumneavoastră, succese tot mai 
mari în întreaga activitate, multă 
sănătate și fericire ! Spor la mun
că, tovarăși. (Aplauze și urale pu
ternice, se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !“. Toți cei prezenți în ma
rea sală a plenarei se ridică în pi
cioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

animale și vegetale, pe perioada 
1982—1985; Programul privind aprovi
zionarea populației pe trimestrul IV 
1981 și semestrul I 1982; Proiectul 
Legii cu privire la organizarea și 
conducerea unităților socialiste de 
stat, precum și la functionarea aces
tora pe baza autoconducerii munci
torești și autogestiunii ecomomico- 
financiare; Proiectul Legii privind 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii, Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, conferințele consiliilor oame
nilor muncii și consiliile județene ale 
oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația măr
furilor și finanțe.

Plenara a adoptat, de asemenea. 
Hotărirea Consiliului National al Oa
menilor Muncii din industrie, con
strucții. transporturi, circulația măr
furilor și finanțe și Apelul adresat 
de Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii din Republica Socialistă 
România clasei muncitoare, tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră, 
forțelor iubitoare de pace, popoarelor 
din întreaga lume pentru acțiuni 
unite consacrate păcii și dezarmării.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deosebit 
interes, cu vie satisfacție si deplină 
aprobare, fiind subliniată, in repetate 
rinduri. cu puternice si îndelungi 
aplauze.

Participanții au reafirmat voința 
milioanelor de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor si finanțe de a 
face totul, de a nu precupeți nici un 
efort pentru transpunerea neabătută 
in viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidu
lui, a orientărilor și sarcinilor cu
prinse in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor Ple
narei Consiliului National al Oame
nilor Muncii, aducindu-si astfel o 
contribuție sporită Ia progresul eco
nomiei naționale. Ia înflorirea conti
nuă a patriei si ridicarea bunăstării 
întregului popor, la înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si îna
intare a României sore comunism.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara Consiliului Național 

al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

(Urmare din pag. I)
culturii. Esențialul este să ne gos
podărim bfrie, să facem ca fiecare 
cetățean să se bucure din plin de 
cuceririle minunate ale societății 
noastre, atît în domeniul material, 
cît și în toate celelalte domenii de 
activitate.

Așa cum pe drept cuvînt s-a sub
liniat aici, este necesar ca toate or
ganizațiile componente ale Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te să-și aducă contribuția activă la 
realizarea planurilor economice. 
Intr-adevăr, indiferent de locul de 
muncă, de profesie, toți cetățenii 
României trebuie să contribuie la 
realizarea programului de dezvol
tare economico-socială ! Depinde de 
noi ca viața poporului nostru să 
devină mai bună, mai îmbelșugată, 
ca puterea economică a patriei să 
crească și, pe această bază, să în
tărim forța moral-politică a socie
tății noastre, să ridicăm nivelul de 
trai al poporului, să asigutăm în
tărirea continuă a independenței și 
suveranității României socialiste ! 
(Aplauze îndelungate).

Avem o perspectivă minunată în 
țara noastră. Am obținut succese 
mărețe și ne propunem să urcăm 
pe piscuri tot mai înalte de pro
gres și civilizație. Pentru a reali
za aceste obiective ale noastre — 
așa cum și alte popoare doresc 
să-și realizeze obiectivele lor de 
dezvoltare economică și socială —

Lucrările Plenarei Consiliului Național
al Frontului Democrației și Unității Socialiste
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, 
marți duoă-amiazâ au avut loc lu
crările Plenarei. Consiliului Natio
nal al Frontului Democrației și U- 

p.-pjtătii .Socialiste.
Pe prdipeâ de zi a plenarei au fi

gurat-Următoarele probleme’: -
: !;■> Proiectul Planului : național 
unic de dezvoltare economico-so
cială pe anul 1932 ;

2. Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1982 ;

3. Programul privind autocondu
cerea și autoaprovizionarea terito
rială pentru asigurarea populației 
cu produse agricole, animale și ve
getale, pe perioada 1982—1985 ;

4. Raport privind activitatea Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste ;

5. Probleme organizatorice.
Pe marginea punctelor înscrise la 

ordinea de zi au luat cuvintul to
varășii : Ion Bogdan Bălută. preșe
dintele Consiliului județean Boto
șani al F.D.U.S.. Floarea Bucur, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S..R., Vasile Baciu, maistru 
la Exploatarea minieră „Căliman", 
județul Suceava. Stefan Marin, pre
ședinte al C.A.P. Costești. județul 
Buzău, Arseni- Constantin, preșe
dintele Biroului Comitetului Cen
tral al Organizației Democrației si 
Unității Socialiste, Zamfir Minea, 
maistru sondor la Schela. Videle, 
județul Teleorman, Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii 
scriitorilor, Domokos Geza. scriitor, 
membru al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, Georgeta Popa, maistru 
la Fabrica de confecții și tricotaje 
București. Antonie Plămădeală, e- 
piscop al Episcopiei Buzăului, Călin 
Mihăileanu. director al Institutului 
central de cercetări energetice. 
Laszlo Papp, episcop al Eparhiei 
reformate Oradea. Constantin Lef
ter. maistru la Combinatul siderur
gic Galați, președintele O.D.U.S. pe

------------------------- •------------------------------
Plenara Comitetului Central al Organizației 

Democrației și Unității Socialiste
Marți a avut loc în Capitală Ple

nara Comitetului Central al Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei au 
fost înscrise următoarele probleme :

1. Proiectul' Planului național 
unic de dezvoltare economico-so
cială pe anul 1982 ;

2. Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1982 ;

3. Programul privind autocondu
cerea și autoaprovizionarea terito
rială pentru asigurarea populației 
cu produse agricole, animale și ve
getale, pe perioada 1982—1985 ;

4. Raport privind activitatea po
litică, organizatorică și educativă 
desfășurată de organizațiile demo
crației și unității socialiste.

La dezbateri au luat cuvîntul un 
mare număr de vorbitori, de cele 
mai diferite profesii.

Vorbitorii au evidențiat că docu
mentele supuse dezbaterilor, elabo
rate din inițiativa și sub directa 
conducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. reflectă cu pregnanță 
grija statornică a conducerii parti

este necesară pacea și colaborarea 
internațională. Nici noi, nici alte 
popoare nu-și pot realiza năzuin
țele lor de construcție socialistă, de 
bunăstare materială și spirituală, 
dacă nu va exista pace, dacă nu 
vom realiza o largă colaborare in
ternațională între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, 
pornind de la principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, dreptului fiecărei na
țiuni de a-și organiza viața așa 
cum dorește, fără' nici un amestec 
din afară. (Aplauze îndelungate).

Tocmai pornind de la aceasta, 
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional, în numele Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a adresat Apelul 
pentru pace și colaborare interna
țională. In acest spirit, masele 
largi, întregul nostru popor, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în strînsă unitate își 
spun cu toată hotărîrea cuvîntul — 
de a se face totul pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru a 
nu se amplasa noi rachete nucleare 
în Europa, pentru a se trece la re
tragerea celor existente, pentru o 
Europă în care să nu fie nici un 
fel de arme nucleare ! Numai în 
acestp condiții putem avea garanția 
colaborării, a păcii, a dezvoltării 
fiecărui popor pe calea civilizației

întreprindere, acad. Nicolae Teodo- 
rescu, președintele Uniunii asocia
țiilor oamenilor de știință. Iosif 
Irimie, director la întreprinderea 
de geamuri Tirnăveni, Vasile Bon- 
taș, secretar al C.C. al U.T.C.

In cuvîntul lor. vorbitorii au ex
primat deplina aprobare fată de 
prevederilePlanului național unic, 
de dezvoltare economico-socială și 
ale planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe 
anul 1982. precum și.ale programu
lui privind autoconducerea și auto
aprovizionarea teritorială, docu
mente care materializează concepția 
și orientările secretarului general al 
partidului privind dezvoltarea echi
librată a economiei naționale, în 
condițiile sporirii eficientei și cali
tății întregii activități, a realizării 
programului de ridicare a nivelului 
de trai al întregii populații. S-a a- 
preciat că aceste proiecte de plan, 
pe deplin realizabile, sînt în concor
dantă cu hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, ținînd seama 
de nevoile și posibilitățile de dez
voltare ale economiei naționale.

Participanții la dezbateri au re
levat pe larg sarcinile ce revin 
F.D.U.S, în înfăptuirea prevederilor 
din documentele dezbătute și au 
prezentat propriile programe de 
muncă pentru coordonarea acțiuni
lor comune ale organizațiilor com
ponente ale F.D.U.S.. pentru unirea 
eforturilor întregii națiuni în vede
rea transpunerii în viață a obiecti
velor economico-sociale pentru anul 
viitor.

Numeroși vorbitori au făcut pro
puneri de lichidare a lipsurilor ma
nifestate în activitatea economico- 
socială printr-o mai bună coordo
nare a eforturilor organizațiilor 
componente ale F.D.U.S. In acest 
cadru au fost subliniate sarcinile or
ganizațiilor F.D.U.S. in domeniul 
agriculturii, relevîndu-se necesitatea 
mobilizării tuturor locuitorilor sate
lor la sporirea continuă a produc
ției vegetale și animale, la îndepli
nirea, pe această bază, a programu
lui autoconducerii și autoaprovizio- 
nării teritoriale, în vederea asigu

dului și statului pentru dezvoltarea 
continuă economico-socială a pa
triei noastre, pentru ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. S-a subliniat 
faptul că prevederile proiectelor 
Planului național unic de dezvolta
re economico-socială si ale Planului 
de dezvoltare a agriculturii și in
dustriei alimentare pe anul 1982 
sint in deplină concordantă cu orien
tările stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, cu cerințele 
privind ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii activi
tăți economice și sociale. în același 
timp, s-a relevat că programul pri
vind autoconducerea și autoaprovi
zionarea teritorială, măsurile adop
tate recent în această direcție au 
condus la o aprovizionare cores
punzătoare și stabilă a populației, 
în conformitate cu principiile eticii 
și echității socialiste, a unei ali
mentații raționale, echilibrate a tu
turor locuitorilor, atit din mediul 
rural, cit și din cel urban.

Manifestîndu-și deplina adeziune 
față de prevederile acestor docu
mente. vorbitorii au relevat pe 
larg sarcinile specifice care revin 

și progresului ! (Aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — pace !“).

De la plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste doresc să adre
sez întregului popor, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, mulțumiri pentru felul 
în care au răspuns la chemarea 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste și să exprim convinge
rea că toate organizațiile, toți oa
menii muncii, întregul popor va 
acționa, într-o deplină unitate, 
pentru a asigura realizarea planu
rilor de dezvoltare economico-so
cială. în același timp îmi exprim 
convingerea că, în aceeași strînsă 
unitate, întregul nostru popor va ac
ționa. împreună cu toate popoare
le europene, cu popoarele între
gii lumi, pentru a contribui la rea
lizarea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, la triumful 
păcii, la asigurarea vieții națiuni
lor și popoarelor, la o luine mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră. (Aplauze îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — Româ
nia, pacea și prietenia !“).

Cu această convingere vă urez 
tuturor succese tot mai mari, mul
tă sănătate și fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; în
tr-o atmosferă plină de însuflețire 
toți cei din sală se ridică în pi
cioare și intonează imnul „E scris 
pe tricolor unire").

rării unei bune aprovizionări a 
populației, a unui consum alimen
tar rațional.

Vorbitorii au relevat, de aseme
nea, necesitatea întăririi muncii po
litice în rindurile membrilor orga
nizațiilor componente, educării pa
triotice și morale a cetățenilor, pen
tru „mai buna dezvoltare, și apărare 
a proprietății .socialist^.

Ău âhălizâ't, in ’același' timp, pe 
larg, activitatea desfășurată de con
siliile teritoriale ale F.D.U.S. și au 
făcut propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea activității acestora.

Vorbitorii au evidențiat marele 
eqou produs de Apelul pentru 
uezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
elaborat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că. la 
chemarea F.D.U.S., pretutindeni în 
ța-ă au loc vaste acțiuni politice de 
masă. în cadrul căr ora muncitorii și 
țăranii, intelectual tatea, toți cetă
țenii, fără deosebire de naționali
tate. își exprimă totala adeziune la 
ideile cuprinse in Apel, la politica 
externă a partidului și statului nos
tru menită să asigure triumful rațiu
nii. al idealurilor de cooperare paș
nică între popoare, făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

în conformitate cu Statutul 
F.D.U.S. și ținînd seama de schim
bările care au avut Ioc in conduce
rile unor organizații componente 
ale F.D.U.S. și consilii teritoriale, 
plenara a cooptat noi membri in 
Consiliul Național și în Biroul Exe
cutiv al F.D.U.S.

în încheiere, plenara a adoptat in 
unanimitate documentele supuse 
dezbaterii.

în aplauzele puternice, entuzias
te ale participanților la plenară a 
lua*, cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție și vie satisfacție, 
fiind subliniată cu puternice și en
tuziaste aplauze.

Plenara s-a încheiat. prin in
tonarea imnului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — „E scris 
pe. tricolor unire".

Organizației Democrației și Unită
ții Socialiste în mobilizarea ener
giei și competenței tuturor oameni
lor muncii pentru realizarea obiec
tivelor economice, sociale și cultu
ral-educative in actuala etapă de 
dezvoltare a construcției socialiste.

în numele organizațiilor pe care 
le reprezintă, participanții la dez
bateri s-au angajat să acționeze 
pentru perfecționarea continuă a 
activității O.D.U.S., pentru consoli
darea ei politică și organizatorică, 
pentru integrarea ei la un nivel su
perior în viața politică și social- 
economică a țării, pentru mobiliza
rea energiilor tuturor membrilor 
în scopul realizării sarcinilor pe 
anul viitor.

Vorbitorii au exprimat adeziunea 
deplină la noile inițiative de pâce 
ale tovarășului "Nicolae Ceaușescu 
cuprinse în Apelul F.D.U.S. și și-au 
manifestat voință de a se opune 
cursei înarmărilor, de a se instaura 
o pace trainică și durabilă în în
treaga lume.

Plenara a adoptat în unanimitate 
documentele înscrise pe ordinea de 
zi a dezbaterilor.

plart.nl
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(Urmare din pag. I)
în plus, ca să nu mă refer și la alte 
și alte probleme. Sau ce putem 
spune cind în unități de stat și 
cooperatiste sînt grămezi de gunoi 
de grajd, unele de ani și ani, chiar 
de mai mulți ani, devenind focare 
de infecție, în loc să fie duse în 
fiecare an în cîmp, să se îngrașe 
pămîntul. Nici un îngrășămînt chi
mic nu egalează îngrășămîntul na
tural, pe care-1 avem, dar-nu-I fo
losim. îl lăsăm să se degradeze, să 
fie focar de infecție.

Ce putem spune de S.M.A.-urile 
care, în loc să facă arăturile de 
30—32 cm, le fac de 15-—16 cm ? 
Dar de inginerii care închid ochii, 
de președinții de cooperative, in
clusiv de cooperatori, care nu-i 
trag la răspundere și nu-i obligă 
să refacă lucrarea pe contul lor, să 
plătească și corpbustibilul și să nu 
primească nimic în plus ?

Mă refer la toate acestea, pentru 
că ele reprezintă cauzele care au 
determinat recolta pe care, cu toa
te că ne asigură aprovizionarea, to
tuși nu o putem considera satis
făcătoare. în condițiile din 1981, 
noi puteam să avem o recoltă bună. 
Trebuie să tragem toate concluzii
le din aceasta. Pornind de aici, 
©insider că prevederile planului pe 
1982 sînt la nivelul posibilităților 
și bâzei materiale existente. Ele 
trebuie considerate, dealtfel, mini
me. Așa cum am menționat la 
sărbătorirea „Zilei recoltei", tre
buie să ne propunem — indepen
dent de ce prevede planul — să 
obținem 4 000 kg grîu la hectar. 
Am însămînțat în condiții mai 
bune, deși sînt cîteva județe care 
au rămas în urmă. Ce se poate 
spune, oare, despre cei din Timiș, 
care mai însămînțau la 1 noiem
brie ? Ce fel de ingineri și agri
cultori sînt aceștia ? De unde con
cepția aceasta retrogradă, înapoia
tă, că dacă însămînțează și în no
iembrie, tot le dă grîu ? Aceasta 
a dus la situația că Banatul, care 
era fruntaș, are acum recoltele cele 
mai slabe. Trebuie să lichidăm a- 
ceastă concepție la specialiștii din 
Banat. De asemenea, trebuie să li
chidăm această concepție și la In
stitutul agronomic din Timișoara, 
la stațiunea de cercetare din Ba
nat. Cu o asemenea concepție în 
efectuarea lucrărilor nu se poate 
face o agricultură avansată. Viața, 
realitatea au demonstrat că numai 
respectînd niște termene — cît mai 
scurte — la însămînțări, desigur și 
perioada corespunzătoare, putem 
obține recolte mari. Dar, pe an
samblu, am însămînțat în condiții 
măi bune ; cred că peste 85—90 la 
sută din însămînțările noastre s-au 
făcut totuși în perioadele optime. 
Avem deci toate condițiile să obți
nem această recoltă ; la orz este a- 
ceeași situație. Desigur, la porumb 
și celelalte culturi va trebui să ho- 
tărîm în primăvară ; dar și aici a- 
vem de hotărît din această toamnă 
baza bunei recolte prin realizarea 
la timp a arăturilor. Și sîntem încă 
întîrziați. Mai avem de arat încă 
900 000 de hectare și trebuie — cu 
orice preț și în orice condiții — să 
realizăm în întregime arăturile de 
toamnă pe întreaga suprafață, in
clusiv din gospodăriile cooperato
rilor și gospodăriile individuale, 
întreaga suprafață ce urmează să 
fie însămînțată în primăvară tre
buie arată și pregătită în mod co
respunzător.

Este necesar să pornim de la 
faptul că anul 1982 trebuie să ducă 
la o schimbare radicală în agri
cultura noastră — și aceasta tre
buie să se materializeze în obți
nerea cel puțin a producțiilor pla
nificate ; dar avem posibilitatea, și 
trebuie să ne propunem să obți
nem producții mai mari.

Am vorbit de grîu și de orz. 
Trebuie să pregătim temeinic în
sămînțările de primăvară, să reali
zăm densitățile stabilite. Trebuie 
să însămînțăm în perioada optimă, 
cît mai curind ; cei mai în vîrstă 
știu că bătrînii — atît țărani, cît 

și ingineri — spuneau că însămîn
țările trebuie începute în mustul 
zăpezii, încă la sfîrșitul lui februa
rie. Noi am tot mers la așa-zisa 
unificare a perioadelor; dar a- 
ceastă unificare n-am făcut-o a- 
ducînd data însămînțărilor mai de
vreme ; dimpotrivă, am împins în
sămînțările care trebuiau făcute la 
sfîrșitul lui februarie și începutul 
lui martie spre sfîrșitul lui mar
tie și începutul lui aprilie — deci 
mai tîrziu cu o lună de zile. De 
fapt, această concepție a impri
mat-o conducerea Ministerului A- 
griculturii, din comoditate, din ires
ponsabilitate, venind cu tot felul 
de justificări.

Trebuie să înțelegem bine că nu se 
mai pot admite stările acestea ne
gative de lucruri ! Sînt stabilite, 
în raport de culturi, perioadele de 
însămînțări — și, obligatoriu, ele 
trebuie respectate ! în orice con
diții, trebuie să însămînțăm la 
timp, să asigurăm densitatea plan
telor. în orice condiții, 600 de plan
te pe metru pătrat nu pot să nu 
asigure minimum 5 000—6 000 kg 
grîu pe hectar ; chiar în condiții 
mai slabe, tot trebuie să asigure
4 000 kg in medie. O densitate de 
50 000—60 000 plante la hectar la 
porumb nu poate să nu asigure
5 000—6 000 kg ; nu există, în me
die, știulete de porumb sub 100 g ; 
dar avem hibrid bun, care ne dă 200 
pînă la 300 și 400 g pe știulete. Tre
buie să alegem hibridul corespun
zător, sămînța corespunzătoare ! Să 
terminăm cu tot felul de teorii și 
încercări ! Avem cîțiva hibrizi 
buni de porumb și trebuie să-i 
cultivăm pe aceștia. Pînă nu reu
șita să creăm alții, care să-și do
vedească capacitatea, să-i folosim 
pe cei pe care îi avem ! Și avem 
hibridul care ne poate asigura 
ușor 5 000—6 000—7 000 kg porumb 
la hectar. Am găsit în condiții de 
secetă — cu o lună și jumătate 
fără ploaie — porumb de 7 000— 
8 000 de kg la hectar, foarte bun. 
Cunoașteți cu toții aceste lucruri. 
Ce se poate spune despre faptul că 
tocmai în zone unde avem precipi
tații de 800—1 000 litri pe metru 
sînt recoltele cele mai slabe ; cînd, 
de fapt, acolo avem irigațiile de la 
natură, cum s-ar spune, și nu 
se cere decît să lucrăm la timp, 
să însămînțăm cum trebuie. Prac
tic, sînt toate condițiile ca în jude
țele cu asemenea precipitații să 
avem recoltele cele mai mari — și 
de grîu, și porumb, și furaje. La 
noi este invers ; acolo sînt cele mai 
mici. Este justificat acest lucru, to
varăși 7 Pot oare inginerii, specia
liștii din aceste zone să explice în 
vreun fel aceasta» decît prin lipsă 
de răspundere și de organizare a 
muncii ?

Desigur, vina este și a Ministe
rului Agriculturii, pentru că el în
suși a imprimat această orientare, 
spunînd că trebuie să ne concen
trăm în zonele de sud, că și așa 
n-o să obținem cine știe ce în zo
nele de deal. Acest lucru e fals, 
e greșit și demonstrează o necu
noaștere a realităților din țară.

Vedeți, tovarăși, insist asupra 
unor lucruri pe care trebuie să le 
dezbateți și cred că, în parte, le-ați 
dezbătut și dumneavoastră. Insist 
asupra lor pentru că sînt probleme 
esențiale. Dacă nu vom înțelege 
acest lucru, nu vom reuși să pu
nem . capăt stărilor inadmisibile 
din agricultura noastră. Am luat 
măsuri să asigurăm o dotare su
plimentară, am majorat prevede
rile planului în ce privește meca
nizarea în anul 1982. Astăzi, la 
plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii am cerut tova
rășilor din industria de trac
toare să ne spună pînă miercuri, 
la plenara Comitetului Cen
tral, dacă pot să dea, peste 
prevederile planului, cîteva mii, 
pînă la 5 000 de tractoare în plus. 
Vrem să realizăm mai rapid dota
rea prevăzută și chiar ceva supli
mentar, pentru a înlătura orice fel 
de justificare a neprimirii la timp 
a tractoarelor, deși cu 150 de mii 
de tractoare, cît aVem astăzi, am fi 
putut să facem la timp lucrările.

Ce se poate spune, tovarăși, că 
ne-au rămas din vară peste 2 mi
lioane hectare nearate, după grîu 
și orz. Se știe bine că arătura de 
vară se făcea pînă la 15—20 august 
și nu răminea nici un. hectar ne
arat. Au fost condiții excelente în 
vară și am avut mijloace sufici
ente. Dacă dăm pentru arătură nu
mai 80 de mii de tractoare, cu trei 
hectare pe zi de fiecare tractor, se 
poate ara tot ceea ce avem în ‘7 
zile. Deci nu lipsa de mijloace me
canizate este de vină, ci pur și 
simplu lipsa de organizare și — 
repet — iresponsabilitatea în lua
rea măsurilor pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor agricole.

Am stabilit acum un program 
corespunzător de măsuri' pentru
1982. Ați dezbătut aceste probleme 
în plenara Consiliului Național. 
Cred că se vor trage toate conclu
ziile — începînd de la conducerea 
ministerului pînă jos, la fiecare u- 
nitate — pentru a pune capăt a- 
cestor stări de lucruri și a obține 
în 1982 o recoltă pe măsura posi
bilităților existente în România. 
Dispunem de bază materială, de 
sămînța necesară ; dispunem de 
forță de muncă corespunzătoare. 
In agricultură avem un număr' 
mare de specialiști de tot felul — 
începînd cu ingineri, cu zooteh- 
niști, cu medici veterinari — în 
toate domeniile ; avem muncitori, 
cooperatori care au demonstrat și 
demonstrează că pot să obțină re
colte bune. Aceasta constituie, de 
fapt, forța principală, pentru că, 
pînă la urmă, oamenii hotărăsc re
colta, producția, asigură îndeplini
rea sarcinilor pe care le avem. 
Eu am încredere că oamenii mun
cii din agricultură, țărănimea coo
peratistă, mecanizatorii, inginerii 
și tehnicienii vor trage toate con
cluziile și vor demonstra că lipsu
rile de pînă acum au fost un acci
dent, că sînt hotărîți să acționeze 
cu toată hotărîrea, să răspundă 
încrederii partidului, așteptărilor 
pe care națiunea noastră le pune 
in fața lor. (Aplauze puternice).

A doua problemă este aceea din 
zootehnie. Avem, relativ, efective 
bune. Cu efectivele de animale pe 
care le avem putem asigura o 
hună aprovizionare a populației și 
să obținem și creșterea lor în con
formitate cu planul. Aceste efecti
ve de animale, la toate speciile, 
trebuie însă îngrijite în mod co
respunzător și să dea producțiile 
planificate. Trebuie să asigurăm 
ca ele să ajungă la greutatea sta
bilită. Dispunem de 4 500 000 
hectare de pășune și finețe. Nu
mai cultivarea și folosirea cores
punzătoare a acestei suprafețe 
ne-ar asigura mai mult decît nece
sarul de . finețuri și de grosiere 
pentru întregul efectiv de animale. 
Ar trebui să obținem minimum în 
jurul a' 30 tone pe hectar, culti- 
vînd toate pășunile, acolo unde 
este posibil. Va trebui să le intro
ducem în planul de cultură — in
clusiv de rotație a culturilor 
pentru a asigura și o bună rotație 
generală, dar și cultivarea tuturor 
pășunilor pe care le avem. Nu ne 
mai putem mulțumi ca acestea să 
fie simple terenuri de plimbare a 
animalelor.

Trebuie să supraînsămînțăm, să 
îngrijim pășunile din zonele mon
tane, finețurile. Unde am făcut 
acest lucru în mod corespunzător, 
am ajuns la 30—35—40, chiar și 
mai mult, de tone de masă verde 
la hectar.

Avem prevăzut 1 200 000 de 
hectare din suprafața arabilă pen
tru baza furajeră. Normal, pe 
această suprafață ar trebui să 
obținem pe fiecare hectar cel puțin 
50—60 tone de masă verde. Sînt 
și acum unități care obțin și 80, 
120, 150 și unele chiar 200 tone — 
ceea ce ne-ar asigura, de aseme
nea, o cantitate uriașă de furaje. 
Avem și furajele grosiere, paiele, 
cocenii și altele, care au constituit 
întotdeauna o bază furajeră și 
trebuie să constituie o bază furaje
ră, nu să li se dea foc sau să stea 

ani de zile în cîmp — cum se mai 
întîmplă acum. Deci avem — dacă 
m-aș referi numai la această su
prafață — o bază furajeră sufi
cientă pentru efectivele de ani
male actuale și pentru cele prevă
zute în 1985, la toate speciile. Tre
buie însă să cultivăm această su
prafață, să obținem producțiile co
respunzătoare.

Este necesar să renunțăm la 
practica dăunătoare de a nu mai 
scoate animalele la pășunat. Se im
pune să revenim la ceea ce era în 
tradiția zootehniei românești, ca din 
luna mai pînă în octombrie ani
malele să trăiască pe pășune; erau 
și sănătoase, dădeau și producție. 
Am luat ceva măsuri din anul a- 
cesta, dar; practic, din anul viitor, 
trebuie să aplicăm în întregime 
aceasta, precum și alte măsuri pe 
care dumneavoastră le cunoașteți.

Furajele de volum ne asigură în 
întregime necesarul, chiar cu o re
zervă corespunzătoare, dacă ob
ținem producțiile planificate. Fu
rajele concentrate — cu cereale — 
ne asigură, de asemenea, furajarea 
efectivelor noastre de animale la 
normele cunoscute și care sînt ceva 
mai mari decît consumurile din 
alte țări. Am pornit de la aceste 
consumuri’ medii, care, la efectivul 
de animale, arată că avem sufi
ciente furaje concentrate. Cu circa 
11—12 milioane de tone furaje 
concentrate, luînd în calcul și a- 
nimalele deținute de particulari, a- 
sigurăm în întregime furajarea la 
nivelul prevăzut.

Insist asupra acestei probleme 
pentru că problema zootehniei con
stituie o latură de importanță de
osebită a agriculturii, a economiei 
naționale, domeniu în care trebuie 
să punem ordine desăvîrșită în 
cursul anului 1982. Efectivele de 
animale pe care le avem sînt sufi
ciente pentru a asigura realizarea 
prevederilor planului de aprovizio
nare în bune condiții. Problemele 
din zootehnie sînt cunoscute, s-au 
dezbătut; este necesar însă să ac
ționăm cu toată răspunderea, să 
punem ordine și disciplină.

A treia problemă este cea a in
dustriei alimentare. Am avut un 
program de dezvoltare a industriei 
alimentare, programe pe diferite 
sectoare, care n-au fost însă reali
zate și, de fapt, industria noastră 
alimentară a rămas în urmă. 
Ne-am propus — și am întocmit 
un program special pentru cinci
nalul acesta — să ajungem cel pu
țin la o capacitate zilnică de prelu
crare de 100 000 tone- sfeclă, pentru 
a nu mai depăși sfîrșitul anului 
respectiv, Sfîrșitul lui decembrie, 
cu prelucrarea sfeclei. Și trebuie să 
realizăm acest lucru ! Ne-am pro
pus să facem acest lucru și la ulei, 
și la u'nt, și în ce privește prelu
crarea cărnii ș.a.m.d.

Trebuie neapărat să luăm mă
suri hotărîte pentru ca toate pro
gramele stabilite pentru dezvol
tarea industriei alimentare — in
clusiv în panificație, în fabricile de 
pline, în brutăriile din comune — 
să fie realizate. Să facem totul 
pentru a realiza programul de 
dezvoltare a industriei alimentare 
corespunzător atît materiilor pri
me, cît și cerințelor de consum pe 
care le avem. Am asigurat toată 
baza materială pentru aceasta ; am 
stabilit pe ce utilaje să realizăm 
acest lucru. Sînt necesare numai 
măsuri concrete din partea minis
terului, a Departamentului indus
triei alimentare, pentru a asigura 
realizarea acestor obiective.

Sînt, de asemenea, probleme le
gate de Academia agricolă, de 
producerea semințelor, a materia
lului săditor, a animalelor de rasă. 
Avem o serie de rezultate ; este 
însă și multă dezordine în ce pri
vește stabilirea semințelor cores
punzătoare, în asigurarea cantității 
de sămînță la timp, în controlul 
seminței și în răspunderea pentru 
calitatea și puterea ei germinativă. 
Trebuie să punem ordine și aici, să 
introducem disciplină ! Academia 
agricolă trebuie să răspundă în în
tregime de realizarea acestor obiec
tive, sub controlul ministerului, al 

Consiliului Național al Agricultu
rii.

Avem probleme importante lega
te de irigații, în primul rînd de 
folosirea irigațiilor existente, care 
nu toate funcționează cum trebuie. 
Avem încă de realizat un volum 
important de irigații în acest cin
cinal, dar, în mod deosebit, aș dori 
să atrag atenția asupra lucrărilor 
de desecare și de ameliorare a so
lului. Trebuie să ne concentrăm, 
în primul rînd, atenția pe realiza
rea lucrărilor de desecare, pe a- 
sigurarea funcționării canalelor, a 
pompelor necesare și a mijloacelor 
de scoatere a surplusului de apă, 
pentru a folosi în mod corespun
zător terenurile din zonele unde a- 
vem precipitații abundente, sufi
ciente pentru a nu face irigații, 
dar unde obținem recolte proaste, 
pentru că nu realizăm lucrările co
respunzătoare de desecare, de în
grijire, de fapt, de bună funcțio
nare a sistemelor de canalizare.

Începînd din acest an, în activi
tatea din domeniul îmbunătățirilor 
funciare trebuie să punem pe pri
mul plan desecările și asigurarea 
bunei funcționări a acestor siste
me, desigur, fără a neglija deloc 
funcționarea corespunzătoare a sis
temelor de irigații și realizarea a 
ceea ce avem în plan în acest cin
cinal.

Sînt cîteva lucruri deosebit de 
importante de care depind înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea în agricultură, realizarea 
noii revoluții agrare — care presu
pune, de fapt, de a asigura o a- 
gricultură pe . baze științifice, de 
înalt randament, pe măsura posi
bilităților existente în România. Și 
trebuie să facem totul pentru a 
realiza aceasta în cincinalul actual, 
începînd cu 1982.

Este necesar să luăm măsuri ho
tărîte pentru a introduce ordine și 
disciplină în buna funcționare a 
tuturor unităților, a consiliilor de 
conducere, în cooperative, în între
prinderi de stat, în S.M.A.-uri. Tre
buie să punem ordine în mecani
zarea lucrărilor agricole, să le
găm strîns pe mecanizatori de 
cooperative și de întreprinderile 
de stat. Unitățile de producție — 
cooperatiste și de stat — trebuie 
să aibă în subordine și pe coope
ratori și mijloacele de mecanizare, 
să stabilească modul de folosire a 
lor, ce lucrări trebuie să execute 
și cînd. Trebuie să punem capăt 
situațiilor de anarhie, cînd condu
cerea S.M.A.-ului hotărăște dacă 
să se lucreze sau nu. In agricultu
ră trebuie- un comandant unic și 
acesta este președintele, inginerul 
șef, consiliul de conducere din coo
perativă ; sau î directorul, consiliul 
de conducere, inginerul șef din
I.A.S.  (Aplauze prelungite).

Este necesar să crească răspun
derea adunărilor generale — și în 
cooperative, și în consilii, și în 
I.A.S.-uri, și în S.M.A.-uri. Trebuie 
să pornim de la faptul că adunarea 
generală reprezintă forul de con
ducere suprem al producătorilor și 
proprietarilor, și în cooperativă, și 
în întreprinderea de stat. Este 
inadmisibil ca cooperatorii, mun
citorii din întreprinderile de stat 
să nu manifeste preocuparea nece
sară și să nu-i tragă la răspundere 
pe cei care nu-și fac datoria. Tre
buie să facem astfel încît adună
rile generale să devină forumul 
suprem, iar oamenii muncii — atît 
cooperatorii, cît și cei din sectorul 
de stat — să poarte direct răspun
derea și să acționeze în acest sens, 
să constituie forța de bază a 
realizărilor în agricultură. (Vii 
aplauze).

Să punem la punct funcționarea 
consiliilor unice agroindustriale 
ca organe de coordonare și de or
ganizare a muncii, nu de înlocuire 
a activității cooperativelor sau 
I.A.S.-urilor. Trebuie să punem 
capăt așa-ziselor asociații de pro
ducție, care dezorganizează munca 
în cooperative și în I.AB.-uri, care 
duc la crearea de funcționari și la 
o dezorganizare a producției agri
cole. In afară de fermele mari zoo
tehnice, care s-au creat pentru 

creșterea porcilor, nu sînt justifi
cate nici în legumicultura, nici in 
viticultură, nici in pomicultură 
așa-zisele asociații. Cooperativa, 
I.A.S.-ul trebuie să poarte răspun
derea și să-și administreze mijloa
cele proprii. (Aplauze îndelungate). 
Alta e problema asolamentelor, 
necesitatea de a asigura o co
ordonare a activității de combate
re a dăunătorilor sau aceea de a 
asigura valorificarea comună a 
produselor agroindustriale prin 
depozite comune și întreprinderi la 
nivelul consiliului, pentru a redu
ce cheltuielile inutile.

Este necesar, în fine, ca înseși 
direcțiile generale agricole să-și a- 
sume răspunderea pe care o au. 
Trebuie să spun deschis că nu sînt 
mulțumit de felul în care direcții
le agricole județene — cu organis
mele foarte multe și foarte com
plicate care s-au creat și cu un 
mare număr de personal — își 
desfășoară activitatea. Cred că am 
creat un aparat prea mare, prea 
birocratic, care se ocupă să facă 
hîrtii și nu se ocupă de agricul
tură. Trebuie să renunțăm la ceea 
ce s-a creat în mod nejustificat 
pentru a avea un aparat de func
ționari și a-i transforma pe ingi
neri în loc de specialiști în cultura 
cerealelor, în specialiști în fabrica
rea de hîrtii. Nu pentru asta avem 
nevoie de ingineri I Avem și așa 
destule instituții care produc nu
mai funcționari. Agronomul tre
buie să se ocupe de cultura griu
lui, a porumbului, de cereale, de 
plante tehnice și de toate celelal
te ; nu de hîrtii ! Trebuie să luăm 
din atribuțiile inginerului hîrtiile 
și să-i punem în atribuții produc
ția agricolă 1 Pentru aceasta a în
vățat, și aceasta trebuie să facă 1 
(Vil aplauze). Trebuie să luăm din 
mina zootehniștilor și medicilor 
veterinari hîrtiile ; să se ocupe de 
îngrijirea animalelor, de sănătatea 
lbr, nu de hîrtii, ca să justifice 
pentru ce au murit animalele. Nu 
pentru aceasta avem medici vete
rinari ! Același lucru este valabil 
pentru toate sectoarele. Cred că una 
din problemele cele mai urgente 
este ca întregul personal de 
specialitate să se ocupe de pro
ducție, ca direcția agricolă să se 
ocupe de organizarea și de buna 
îndrumare a producției agricole. 
Specialiștii ei să meargă să dea 
sfaturi, să discute cum să se facă 
lucrările, ce sămînță să se realize
ze. Nici pe economiști și funcțio
nari să nu-i ținem să facă hîrtii 
multe, pentru că astfel ei vor în
gropa pe ingineri și pe specialiști 
în hîrtii. (Vii aplauze).

Trebuie să revedem toate aceste 
trusturi și paratrusturi și tot felul 
de întreprinderi create în județ și 
să le simplificăm, să le desființăm 
în cea mai mare parte. Să mutăm 
activitatea în unități, în producție, 
pentru că acolo se face treaba. 
(Aplauze). Același lucru este va
labil și pentru Ministerul Agricul
turii; s-a ajunș la un minister cu 
un cap foarte mare, disproporțio
nat cu trupul, cu baza — și, din 
cauza aceasta, nu mai este în stare 
să facă nimic. Avem nevoie de o 
conducere, de un corp al agricul
turii care să aibă un cap propor
țional cu agricultura, cu forțele în 
agricultură, ca să poată gîndi și 
îndruma eficient; nu cu un cap 
mare, plin de multe hîrtii, care îl 
împiedică să mai gîndească și să 
conducă agricultura. Este necesar 
să lichidăm această stare negativă 
de lucruri din conducerea Ministe
rului Agriculturii. Ne trebuie un 
minister suplu, cu un personal re
dus, fără multe direcții economice, 
pentru că, sub altă formă, mai 
avem1 încă trei ministere, și în 
acest fel un mare număr de spe
cialiști, care au fost sustrași din 
producția agricolă, fac hîrtii și nu 
răspund de nimic. Trebuie să 
creăm un minister suplu, o- 
perativ, să îndreptăm și • aici 
toate forțele acolo unde se pro
duc cereale, unde se îngrașă ani
male, unde se realizează toate cul
turile de care avem nevoie. în a

cest sens, trebuie ca rapid, pînă la 
sfîrșitul anului, să reorganizăm și 
Ministerul Agriculturii. (Vii a- 
plauze).

De asemenea, trebuie să vedem 
cum lucrează și Academia agri
colă. Am creat un aparat central 
prea mare, avem institute foarte 
multe, dar și aici specialiștii, în 
loc să meargă în ferme, să cerce
teze, să lucreze, fac munca în la
borator. Orice ai face, sămînța n-o 
poți realiza în laborator ; anima
le de rasă nu se pot realiza la O- 
topeni. Noi am criticat în trecut 
faptul că Institutul de cercetări 
zootehnice era prea mare — dar, 
în total, pentru toate domeniile, el 
avea atunci vreo 180 de oameni 
și tot îl criticam că-i mult. Acum 
am ajuns la vreo 3 500 de oameni, 
aproape de 20 de ori cît avea înain
te Institutul de cercetări zootehni
ce — și totuși zootehnia nu mer
ge prea bine. Nu avem nevoie de 
un aparat central mare, de insti
tute centrale mari. Avem nevoie 
de o îndrumare științifică, bazată 
însă pe oameni care lucrează în 
stațiuni, care să se adune și să-și 
împărtășească experiența și să a- 
sigure introducerea în producție a 
rezultatelor cercetării.

Avem o situație mai bună la 
Fundulea, dar avem și alte insti
tute care stau în București. Sînt 
deci și în acest domeniu lucruri 
de îmbunătățit. Consider că pro
blemele care se pun pentru a reali
za planul și hotărîrile Congresu
lui al XII-lea impun măsuri or
ganizatorice hotărîte, începînd de 
sus pînă jos, de a crește nu ro
lul funcționarilor și hîrtiilor, ci 
rolul specialiștilor în producție, de 
a le da răspunderea și de a-i pune 
în situația să-și demonstreze ca
pacitatea creatoare. Și sînt con
vins că vor ieși mii și mii de spe
cialiști cu rezultate minunate în 
toate domeniile! (Aplauze furtunoa
se, prelungite).

Aceasta presupune, desigur, și o 
îmbunătățire a activității Consiliu
lui Național al Agriculturii, a Bi
roului său Executiv. Ii rog pe to
varășii din ministerele care nu se 
ocupă cu agricultura să înțeleagă 
că, de data aceasta, am vrut să dis
cutăm despre agricultură, nu de 
ansamblul tuturor acestor minis
tere. De aceea nu m-am referit la 
ele și nu mă voi referi acum la ele. 
Au și ele multe probleme, dar sper 
că vor trage concluzii din ceea ce 
s-a spus la adresa celor din agri
cultură.

Este deci necesar ca și Consi
liul Național al Agriculturii, Birou! 
său Executiv să tragă concluziile 
corespunzătoare și să-și îndepli
nească rolul de conducător colectiv 
al agriculturii — una din ramurile 
fundamentale ale economiei româ
nești. X

Am convingerea că dispunem, în 
agricultură, de tot ce este necesar 
pentru a depăși starea actuală de 
lucruri, pentru a obține lichidarea 
rapidă a lipsurilor și îmbunătățirea 
radicală a întregii activități, pentru 
a face ca, încă în anul 1982, să se 
demonstreze că agricultura româ
nească, că oamenii muncii, specia
liștii din agricultură pot și dispun 
de forța necesară pentru a realiza 
hotărîrile Congresului al XII-lea, 
pentru creșterea contribuției agri
culturii la dezvoltarea generală a 
patriei socialiste, la ridicarea bu
năstării generale a poporului ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“; 
„Ceaușescu și poporul!“).

Cu această convingere, doresc să 
urez tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, țărănimii cooperatiste, 
întregii țărănimi, specialiștilor din 
toate domeniile, dumneavoastră 
tuturor, Consiliului Național al 
Agriculturii, succese cit mai mari 
în întreaga activitate, multă sănă
tate și fericire. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.!“. Cei 
prezenți în sală ovaționează înde
lung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul gene
ral al partidului și președinte
le Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

încheierea lucrărilor Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

La București s-au încheiat, marți, 
lucrările Plenarei Consiliului Natio
nal al Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii si Gospodăririi 
Apelor.

Pe .marginea documentelor înscrise 
pe ordinea de zi a actualei plenare a 
consiliului au luat cuvintul tovară
șii : Marin Tudoran. directorul Trus
tului horticulturii Constanta, Paula 
Livanu. șef de fermă la C.A.P. 
din comuna George Enescu — Boto
șani, Gheorghe Predilă, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție Teleorman, 
Tudor Enea, muncitor la S.M.A. Obîr- 
șia de Cîmp — Mehedinți, Samuilă 
Șandor, președintele C.A.P. Porum- 
benii Mari — Harghita. Mantz 
Nicolae. secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Temistocle Teodorescu, directorul O- 
ficiului de gospodărirea anelor 
Brașov, Adelina Popescu Oprea, di
rectorul Trustului județean I.A.S. 
Argeș, Dumitru Năstase, directorul 
T.C.I.F. Galați. Emil Maiorescu. 
inspector șef al Inspectoratului silvic 
Hunedoara, Lucia Luncă, directo
rul Stațiunii de cercetare și produc
ție legumicolă Buzău. Ion Hrib, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea jie in

dustrializarea sfeclei de zahăr Ro
man — Neamț, Ștefan Badea, șef de 
fermă la C.A.P. Olanu — Vîlcea, Lu
cian Petrușe Vasile, directorul S.M.A. 
Apahida — Cluj, Ștefan Moise, di
rectorul Institutului de cercetare și 
producție ovine Palas — Constanta, 
Augustin Todea. adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare, Ion Coroiu, director general 
în D.G.A.I.A. — Arad, Vasile Bărbu- 
lescu, președintele C.A.P. Scorni- 
cești — Olt, și Gheorghe, Ciolănescu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare.

Ca și în ziua precedentă, vorbitorii, 
aprobind documentele supuse dezba
terii plenarei, au prezentat experien
ța obținută în unitățile și sectoarele 
pe care le reprezintă în sporirea pro
ducției agricole, vegetale și animale, 
au reliefat lipsurile ce s-au mani
festat în actualul an agricol și care 
au împiedicat obținerea unor recolte 
sporite la hectar, în conformitate cu 
sarcinile de plan stabilite, au făcut 
propuneri pentru îmbunătățirea acti
vității generale din acest deosebit de 
important sector al economiei na
ționale. Ei au dat glas hotărîrii tu
turor celor care lucrează în agricul
tură de a acționa cu hotărire pentru 

a asigura înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, sarcinilor de plan 
fixate pentru anul 1982.

Ultima parte a lucrărilor Plenarei 
Consiliului Național al Agriculturii. 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor s-a desfășu
rat în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

La intrarea în sală, secretarul ge
neral al partidului a fost primit cu 
deosebit entuziasm, cu calde senti
mente de stimă și considerație.

în prezidiul plenarei, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu, au luat 
loc tovarășii Ilie Verdeț. Iosif Banc. 
Emil Bobu, Constantin Dăscălescu. 
Nicolae Giosan, precum și membrii 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii Și Gospodăririi 
Apelor.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat. în numele participanți- 
lor la plenară, al întregii țărănimi, 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului National al Agriculturii, 

Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor. ,

Plenara a hotărît să adreseze o 
Chemare tuturor unităților din agri
cultura tării noastre, tuturor locuito
rilor satelor pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce le revin 
pentru anul 1982.

Totodată, plenara a hotărît să adre
seze unităților componente ale con
siliului. întregii țărănimi din tara 
noastră un Apel de însuflețită ade
ziune la noua si valoroasa inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Chemarea si Apelul vor fi date pu
blicității.

Primit cu vii și îndelungate aplau
ze, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție de participanții la ple
nară si subliniată cu repetate aplau
ze. cei prezenti manifestîndu-și ho
tărîrea de a acționa cu toată fermita
tea pentru transpunerea în viată a 
marilor sarcini ce revin agriculturii, 
pentru a-si aduce întreaga contribu
ție la măsurile stabilite de condu
cerea partidului si statului de ridica
re a nivelului de trai, material șl 
spiritual, al întregului popor.
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HOTĂRÎREA
Consiliului National al Oamenilor Muncii din industrie, construcții,

transporturi, circulația ii Murilor și finanțe

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE 11 LUNI

Consiliul Național al Oamenilor Muncii a 
dezbătut, in lumina importantelor orientări si 
indicații ale tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cu
prinse în Expunerea la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii, intr-un spirit de 
înaltă exigență si combativitate muncitorească, 
modul in care s-au indeplinit prevederile pla
nului pe primele 10 luni ale anului in curs, 
precum si proiectul Planului national unic de 
dezvoltare economico-socială a tării pe anul 
1982. De asemenea, au fost examinate propu
nerile de modificare a Legii nr. 5/1978 privind 
organizarea și conducerea unităților socialiste 
și a Legii nr. 30/1977 referitoare la sporirea 
rolului Congresului și Consiliului National al 
Oamenilor Muncii, constituirea organelor ju
dețene ale autoconducerii muncitorești.

In consens cu preocupările susținute ale con
ducerii partidului si statului nostru pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai si îmbu
nătățirea calității vieții, plenara a analizat 
programele de asigurare a autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale în perioada 1982— 
1985, precum și cel de aprovizionare a popu
lației pe trimestrul IV a.c. și semestrul I 1982.

Consiliul National apreciază eforturile depu
se de oamenii muncii în primul an al cincina
lului 1981—1985 pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan, sporirea mai rapidă a avuției națio
nale și asigurarea tuturor condițiilor de înde
plinire a programului de creștere a nivelului 
de trai, material și spiritual, al întregului 
popor.

Plenara a subliniat rolul tot mai Important 
care a revenit organelor de conducere colec
tivă ale întreprinderilor, centralelor, Vninistere- 
lor și celorlalte organe centrale in aplicarea cu 
succes în practică a concepției partidului nos
tru cu privire la afirmarea tot mai puternică 
a autoconducerii muncitorești si autogestiunii 
economico-financiare. Ca urmare a activității 
desfășurate de colectivele de oameni ai mun
cii. în primele 10 luni din acest an s-au obți
nut. comparativ cu realizările din perioada co
respunzătoare a anului trecut, depășiri la prin
cipalii indicatori de olan — producția fizică si 
producția netă, beneficii, reducerea cheltuieli
lor materiale și a consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și energie.

Rapoartele prezentate și intervențiile partici- 
panților la dezbateri au evidențiat că pe fondul 
progreselor dobindite în toate domeniile vie
ții sociale s-au manifestat și serioase lipsuri în 
munca organelor de conducere colectivă din 
ministere, centrale si întreprinderi, precum si 
in activitatea guvernului.

Plenara a apreciat că rămînerile în urmă în
registrate la producția de cărbune, petrol si 
energie electrică, cu consecințe negative im
portante asupra economiei naționale, se dato- 
resc, în mare măsură, modului defectuos în care 
au acționat consiliile de conducere și. îndeo
sebi, unele cadre de conducere ale ministerelor 
de resort, slabei preocupări pentru soluțio
narea unor probleme esențiale, de fond, cu 
care s-au confruntat centralele și întreprinde
rile. De asemenea, au fost aspru criticate con
siliile de conducere ale ministerelor Industriei 
Metalurgice și Industriei Chimice, pentru 
nerealizarea integrală a planului de producție, 
pentru unele restanțe în ce privește activitatea 
de diversificare â produselor și creștere a pon
derii celor de calitate superioară, de valorifi
care a resurselor de materii prime si de în
locuire a importurilor.

în cadrul lucrărilor plenarei s-au adus nu
meroase critici la adresa industriilor construc
toare de mașini, de masini-unelte. electro
tehnică și electronică, consiliilor oamenilor 
muncii care nu s-au preocupat cu fermitate 
de perfecționarea tehnologiilor, creșterea gra
dului de competitivitate al produselor și mo

dernizarea acestora, prin ridicarea calității sl 
reducerea costurilor de producție, generalizarea 
experienței pozitive. întărirea ordinii si dis
ciplinei.

Criticînd unele aspecte de superficialitate șl 
birocratism care se manifestă în munca de 
planificare, precum și slaba răspundere a orga
nelor financiar-bancare pentru realizarea inte
grală a veniturilor și folosirea rațională a fon
durilor, pentru întărirea autogestiunii econo
mico-financiare ' a fiecărei unităti. plenara 
obligă consiliile oamenilor muncii din sistemul 
de planificare și financiar-bancare să analizeze 
profund lipsurile existente în aceste domenii 
și să stabilească măsuri concrete de îmbună
tățire și perfecționare a activității lor.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii a constatat că și în activitatea gu
vernului se mențin multe neajunsuri determi
nate, mai ales, de faptul că nu se asigură o 
conducere fermă și operativă a ministerelor, 
nu se stabilesc întotdeauna măsurile corespun
zătoare pentru solutionarea problemelor. în
deosebi a celor privind aprovizionarea tehnico- 
materială și coordonarea cooperării între mi
nistere, nu se exercită un control exigent asu
pra activității lor, nu sînt trase la răspundere 
acele cadre din conducerea ministerelor și altor 
organe centrale, care nu reușesc, în mod re
petat, să-și realizeze sarcinile.

Consiliul Național al Oamenilor Muncii 
obligă consiliile de conducere ale ministere
lor. consiliile oamenilor muncii din centrale, 
întreprinderi și celelalte unităti socialiste să ia 
măsuri energice, asigurând unirea tuturor e- 
forturilor pentru ca planul pe acest prim an 
al cincinalului să fie realizat la toti indicatorii. 
Trebuie făcut totul pentru recuperarea restan
țelor înregistrate la unele unități, punînd un 
accent deosebit pe realizarea integrală a pro
ducției fizice, pe executarea și livrarea cu 
prioritate a producției de export

Consiliul Național al Oamenilor Muncii chea
mă consiliile de conducere ale ministerelor, 
consiliile oamenilor muncii din centralele in
dustriale și întreprinderi, toate colectivele de 
oameni ai muncii — muncitori, ingineri, teh
nicieni și cadre de specialitate — să-și con
centreze eforturile pentru ca. încă din prima 
zi a anului 1982, întreaga activitate să decurgă 
ritmic în toate ramurile și sectoarele, astfel 
încît să asigurănț îndeplinirea planului pe anul 
viitor la toți indicatorii, în condiții de efici
ență economică tot mai ridicată.

Plenara stabilește ca preocuparea conduceri
lor ministerelor, centralelor să fie orientată cu 
precădere în direcția întăririi disciplinei, răs
punderii și exigenței, luptei împotriva superfi
cialității, formalismului și birocratismului, so
luționării cu operativitate maximă a tuturor 
problemelor care se ridică în activitatea între
prinderilor. Pentru instaurarea unui climat de 
înaltă angajare și responsabilitate se impune 
combaterea hotărîtă a concepțiilor unor cadre 
din ministere, centrale și întreprințieri care nu 
iau poziție fermă împotriva tendințelor de a 
obține prin tot felul de derogări micșorări ale 
planului de stat, de a face cu prea mare ușu
rință apel la import, înainte de a valorifica la 
maximum potențialul tehnic și uman de care 
dispun, de a pretinde beneficii fără ca planul 
să fie realizat integral.

Plenara Consiliului Național obligă toate mi
nisterele producătoare de materii prime, com
bustibili și energie să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară a preve
derilor planului, identificarea de noi rezerve 
care să asigure lărgirea bazei proprii de ma
terii prime, sporirea gradului de satisfacere 
a necesităților economiei din resurse interne 
și reducerea substanțială a importurilor.

Problema energetică si a materiilor prime 
constituie factorul hotărâtor al asigurării în

deplinirii planului, a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea. al dezvoltării generale a României, al 
ridicării bunăstării întregului popor.

Plenara stabilește ca toate ministerele, gu
vernul să ia măsuri hotărîte pentru utilizarea 
deplină a mașinilor, utilajelor si instalațiilor, 
repararea. întreținerea si exploatarea acestora 
în condiții de deplină siguranță, asigurarea 
pieselor de schimb si subansamblelor necesa
re menținerii în stare normală de funcționare 
a tuturor capacităților de producție.

Conducerile ministerelor, centralelor și în
treprinderilor să ia măsurile corespunzătoare 
îndeplinirii integrale a planului de investiții, 
concentrării forțelor pe obiectivele prioritare 
ce urmează să fie puse în funcțiune in acest 
an sau în prima parte a anului viitor, reduce
rea termenelor de intrare în producție, pregă
tirea forței de muncă si asigurarea atingerii in 
cel mai scurt timp a parametrilor proiectați la 
toate capacitățile.

Plenara cere tuturor organelor de conducere 
colectivă ale ministerelor, centralelor. între
prinderilor. institutelor de cercetare si proiec
tare. muncitorilor, maiștrilor si specialiștilor să 
pună în valoare cu toată răspunderea întreaga 
experiență si putere de creație de care dispun 
pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, asimilarea de produse si tehnologii 
noi. modernizarea celor existente, aplicarea ra
pidă în producție a celor mai noi cuceriri ale 
științei si tehnicii.

Plenara Consiliului National al Oamenilor 
Muncii stabilește ca organele de conducere co
lectivă ale ministerelor, centralelor. întreprin
derilor. instituțiilor să asigure aplicarea fer
mă a noului mecanism economico-financiar, 
întărirea autoconducerii muncitorești, autoges
tiunii economico-financiare. militînd pentru 
dezvoltarea răspunderii fiecărui colectiv pen
tru buna gospodărire a cărții din avuția na
țională încredințată de societate sore admi
nistrare. mărirea rentabilității producției, spo
rirea beneficiilor în scopul creșterii venitu
lui national si creării, pe această bază, a re
surselor de ridicare a nivelului de trai al în
tregului popor.

Tinînd seama de complexitatea Sî volumul 
sporit al obiectivelor ce decurg din Planul na
tional unic de dezvoltare economico-socială a 
tării pe anul viitor, din întregul cincinal, por
nind de la criticile si observațiile formulate 
în dezbateri. Plenara Consiliului National al 
Oamenilor Muncii cere tuturor ministerelor, or
ganelor centrale, guvernului să ia măsuri pen
tru a-si îmbunătăți în continuare metodele 
de îndrumare si control, asigurînd solutionarea 
mai operativă a problemelor ce se ridică în 
unitățile economice. în activitatea centralelor 
si întreprinderilor.

Plenara cere Biroului Executiv al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii să asigu
re un control mai temeinic si o mai bună or
ganizare a funcționării consiliilor de condu
cere ale ministerelor si celorlalte organe cen
trale. pentru ca acestea să-si îndeplinească în
tocmai rolul si atribuțiile ce le revin : de ase
menea. trebuie să se acorde un spriiin mai 
puternic consiliilor oamenilor muncii din cen
trale. întreprinderi si celelalte unităti în or
ganizarea moi judicioasă a întregii lor activi
tăți. .

Plenara îsi însuseste si aprobă proiectul Pla
nului national unic de dezvoltare economico- 
socială a tării pe anul 1982. Programul de 
asigurare a autoconducerii si autoaorovizionă
rii teritoriale oe perioada 1982—1985. precum 
si Programul de aprovizionare a populației pe 
trimestrul IV 1981 si semestrul I 1982 si obli
gă guvernul, consiliile de conducere ale Mi
nisterului Comerțului Interior si altor minis
tere. ale tuturor organizațiilor comerciale si 
ale cooperației de consum să ia toate mă

surile pentru asigurarea aprovizionării cores
punzătoare a populației cu produse agroali- 
mentare si produse industriale specifice se
zonului, într-o gamă sortimentală diversifica
tă. pentru a putea satisface cît mai complet 
nevoile populației, corespunzător cu nivelul si 
structura veniturilor realizate.

Plenara Consiliului National al Oamenilor 
Muncii îsi exprimă deplinul acord cu măsu
rile de actualizare si îmbunătățire a pretu
rilor de producție si de livrare a produselor 
către unitățile socialiste, precum si a pretu
rilor de producție, de contractare Si de achi
ziție în agricultură, ceea ce va asigura des
fășurarea normală în continuare a activității 
economice si aplicarea în bune condiții a nou
lui mecanism economico-financiar.

Plenara s-a declarat întru totul de acord cu 
propunerile de modificare a Legii cu privire 
la organizarea si conducerea unităților socia
liste. acordarea de atribuții lărgite organelor 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. determinînd creșterea 
răspunderii colectivului pentru exercitarea 
acestora. Plenara cheamă toți oamenii muncii 
șă aplice întocmai reglementările noi propuse 
în lege referitoare la îndatoririle și răspunde
rile personalului muncitor pentru conducerea 
și bunul _ mers al întreprinderii, gospodărirea 
judicioasă și eficientă a bunurilor ce le sînt 
încredințate spre administrare, pentru creș
terea contribuției fiecărei unităti la dezvoltarea 
generală a societății.

Plenara aprobă în întregime propunerile pri
vind lărgirea competentei și îmbunătățirea 
structurii Consiliului National al Oamenilor 
Muncii, sporirea atribuțiilor Consiliului și Bi
roului Executiv al acestuia, instituirea confe
rințelor județene ale consiliilor oamenilor mun
cii. constituirea consiliilor județene ale oame
nilor muncii si însărcinează Biroul Executiv 
să prezinte noul proiect de lege spre aprobare.

Exprimînd deplina aprobare a tuturor oame
nilor muncii, plenara dă o înaltă apreciere noii 
și strălucitei inițiative a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. concretizată in Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, document de largă rezonantă 
internațională, ce constituie o chintesență a 
voinței de pace a întregului ponor, pentru 
triumful rațiunii și oprirea aberantei curse a 
înarmărilor, pentru apărarea celui mai de preț 
drept al oamenilor de pe planeta noastră, drep
tul la viată.

Consiliul National al Oamenilor Muncii se 
angajează să acționeze cu toată hotărîrea. in
tr-un spirit de înaltă exigentă, combativitate 
și răspundere comunistă, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii activități a orga
nelor de conducere colectivă, pentru mobili
zarea largă a maselor la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest an. pe anul 
1982 și pe întregul cincinal 1981—1985.

Plenara Consiliului Național adresează che
marea tuturor colectivelor de oameni ai muncii 
să lucreze mai bine, mai organizat, să-și uneas
că eforturile pentru realizarea planului la toti 
indicatorii, pentru valorificarea superioară a 
resurselor materiale existente la fiecare loc de 
muncă. întărirea ordinii si disciplinei în pro
ducție. respectarea tehnologiilor de fabricație, 
ridicarea permanentă â calității produselor, 
să-și aducă contribuția deplină la creșterea efi
cientei economice a întregii activități.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii își exprimă convingerea deplină că toti 
oamenii muncii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor si finanțe nu vor 
precupeți nici un efort pentru prosperitatea 
continuă a patriei noastre socialiste, pentru în
tărirea independentei și suveranității sale na
ționale.

28 de întreprinderi din județul 
Timiș

Acționînd cu răspundere și spirit 
de inițiativă pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de producție 
pe anul 1981, oamenii muncii 
români, germani, maghiari, sîrbi 
dintr-un număr de 28 întreprinderi 
industriale din județul Timiș rapor
tează îndeplinirea înainte de termen 
a planului pe 11 luni la producția 
marfă industrială. Printre unitățile 
care au dobîndit acest succes se 
află întreprinderile „Tehnometal“ 
Timișoara și „Ciocanul** Nădrag, si
tuate de la începutul anului pe 
primul loc in întrecerea socialistă 
pe ramură, cele de aparate elec
trice de măsurat, de materiale de 
construcții și poligrafică din Timi
șoara. Pînă la sfîrșitul lunii noiem
brie, aceste unități fruntașe vor li
vra suplimentar economiei naționa
le produse in valoare de peste 250 
milioane lei. (Cezar Ioana).

25 de unități economice 
din județul Buzău

Un număr de 25 unități econo
mice din județul Buzău, printre 
care întreprinderea de industriali
zare a sfeclei de zahăr. Trustul 
I.A.S., întreprinderea de morărit și 
panificație Buzău, Grupul de șan
tiere Siriu și Fabrica de regenerare 
a uleiurilor minerale Rin. Sărat, 
și-au îndeplinit planul pe 11 luni. 
Aceste unități au realizat o produc
ție marfă suplimentară in valoare

de peste 197 milioane lei. (Stelian 
Chiper).

14 unități economice 
din județul lași

Pînă în prezent, 14 unităti econo
mice din județul Iași au raportat 
îndeplinirea planului producției 
marfă industrială pe 11 luni ale 
anului. Printre acestea se numără 
întreprinderea de tricotaje și per
dele din Pașcani, care s-a menținut 
in fiecare lună fruntașă pe tară în 
întrecerea socialistă, întreprinderea 
de ulei „Unirea** și cea de antibio
tice, întreprinderea mecanică de 
material rulant din Pașcani și altele. 
Prin .avansul de timp cîștigat. aceste 
unităti vor mai realiza pînă la 
sfîrșitul lunii în curs, în special pe 
seama creșterii productivității mun
cii, o producție suplimentară in va
loare de 175 milioane lei. (Manole 
Corcaci).

9 întreprinderi industriale 
din județul Vaslui

Ca rezultat al eforturilor deose
bite depuse in activitatea pentru 
încheierea cu succes a primului an 
al actualului cincinal, colectivele de 
oameni ai muncii din 9 întreprin
deri vasluiene au raportat îndepli
nirea planului pe 11 luni la pro-', 
ducția marfă industrială. Printre ele) 
se află Întreprinderea de piese ’ 
abrazive și întreprinderea de ulei' 
din municipiul Birlad. Cele 9 în
treprinderi vor realiza pînă la sfir- 
șitul lunii o producție marfă supli
mentară în valoare totală de peste 
110 milioane lei. (Petru Necula).

Trofeul „Cartea de aur“
în municipiul Cluj-Napoca 

s-a desfășurat faza ținală a 
celei de-a VII-a ediții a con
cursului profesional al tinerilor 
muncitori tipografi, dotat cu tro
feul „Cartea de aur", organizat 
de Comitetul Uniunii sindicate
lor din presă, poligrafie și edi
turi și Centrala industriei poli
grafice.

Manifestarea, dedicată sărbă
toririi „Zilei tipografilor** din 
Republica Socialistă România, 
s-a bucurat de succes, contri
buind și în acest an la afirmarea 
tinerilor culegători, tipăritori si 
legători de cărți din industria 
poligrafică.

In urma desfășurării con
cursului. juriul a stabilit urmă
torii cîștigători pe meserii : cu
legere manuală — Dinu Niculae

(Combinatul poligrafic „Casa 
Scinteii" București) ; culegere 
mecanică — Scarlat Ion (între
prinderea poligrafică „13 De
cembrie 1918" București) ; im
primare tipar înalt — David 
Mihai (întreprinderea poligrafi
că Iași) ; imprimare tipar plan 
— Szabo Niculae (întreprinderea 
poligrafică Cluj-Napoca) ; le- 
gătorie de artă — Ghibirdic Du
mitru (Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii** București).

Obținind cele mai bune rezul
tate in clasamentul final, tinerii 
tipografi de la Combinatul poli
grafic „Casa Scinteii" din Bucu
rești au cîștigat pentru a treia 
oară trofeul transmisibil „Cartea 
de aur".

(Agerpres)

ROMANIApILM prezintă 

în ziua de 25 noiembrie 
la cinematograful Studio din Capitală 

„Gala filmului din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia” 
cu filmul

„SEZON DE PACE LA PARIS"

APELUL
adresat de Consiliul National al Oamenilor Muncii din Republica
Socialistă România clasei

• •

din țara noastră, forțelor iubitoare de pace, popoarelor din întreaga 
lume pentru acțiuni unite consacrate păcii și dezarmării

Consiliul Național al Oamenilor Muncii. în
trunit in plenară în zilele de 23 și 24 noiem
brie 1981, adresează un fierbinte apel clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România, muncitorimii din 
întreaga lume de a-și uni rîndurile, a-și strînge 
forțele, -de a acționa cu toată energia și vi
goarea pentru înlăturarea pericolului unui nou 
război mondial, pentru realizarea — pină nu 
este prea tirziu — a unor măsuri reale în ve
derea încetării cursei înarmărilor, trecerii la 
dezarmare, în primul rînd la dezarmare nu
cleară, statornicirii unui climat de securitate, 
cooperare și pace în Europa și în întreaga 
lume.

Clasa muncitoare, oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul patriei noastre dau o înaltă a- 
oreciere si îsi exprimă unanim deplina adeziune 
la strălucita inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, izvorită dintr-o înaltă grijă 
si răspundere pentru viata si liniștea ponorului 
român, a tuturor națiunilor lumii, la Apelul 
Frontului Democrației si Unițătii Socialiste — 
expresie grăitoare a politicii consecvente, 
profund umaniste a partidului si statului, pusă 
in slujba păcii, a înțelegerii între ponoare, a 
edificării unei lumi fără arme si fără războaie, 
a făuririi unui viitor luminos pentru întreaga 
omenire.

In numele dreptului suprem al omului la 
viață și pace, clasa muncitoare, oamenii mun
cii din România spun un NU răspicat, energic 
războiului, stărilor de tensiune, cursei aberante 
a înarmărilor, în primul rînd nucleare, care au 
atins proporții fără precedent si pun în pri
mejdie viitorul întregii omeniri, destinele ci
vilizației umane. *

Apărarea păcii constituie una din tradițiile 
cele mai luminoase ale clasei muncitoare din 
tara noastră, care încă din primul moment al 
afirmării sale s-a manifestat ca o apărătoare 
dirză, înflăcărată a dreptului popoarelor de a 
trăi in liniște și libertate. Pe drapelul de luptă 
al clasei noastre muncitoare, socialismul și 
pacea au fost întotdeauna două idealuri de 
nedespărțit

Este încă proaspăt in memoria muncitorilor 
din România greul tribut ne care poporul 
român l-a plătit în cele două războaie care 
au zguduit secolul nostru; mii și mii de vieți 
omenești pierdute, mii și mii de invalizi și 
mutilați de război., sate, orașe, importante 
obiective economice incendiate, vestigii ne

prețuite ale istoriei, culturii, ale civilizației po
porului nostru distruse pentru totdeauna.

Astăzi, cînd în țara noastră poporul înaltă 
— sub conducerea gloriosului Partid Comunist 
Român — cea mai dreaptă dintre orînduiri. 
sîntem mai conștienti ca oricind că pacea este 
vital necesară pentru a ne putea duce la în
deplinire mărețul program de dezvoltare a pa
triei. de construire a societății socialiste, a 
comunismului. Pacea este o necesitate vitală 
pentru poporul nostru, pentru toate popoarele 
lumii în realizarea aspirațiilor de bunăstare și 
progres! Cauza păcii și colaborării face parte 
inseparabilă din concepția de viată a poporu
lui nostru, a societății socialiste pe care o edi
ficăm, se identifică cu idealurile nobile ale so
cialismului și comunismului.

Amplele adunări publice, mitingurile, marșu
rile pentru pace la care participă sute și sute 
de mii de cetățeni — tineri si vîrstnicL bărbați 
si femei, categoriile cele mai largi de oameni 
ai muncii din România, fără deosebire de na
ționalitate — exprimă voința întregului nostru 
popor de a se trece fără întîrziere la încetarea 
cursei înarmărilor, si în primul rînd a înar
mărilor atomice, de a se face totul pentru apă
rarea dreptului fundamental al oamenilor, al 
popoarelor — la viată si la pace, dreptul Ia 
muncă, dreptul la existentă liberă si demnă.

Cu profund atașament muncitoresc sîntem 
alături de clasa muncitoare, de oamenii mun
cii. de popoarele din țările Europei occiden
tale. care in ample mișcări consacrate opririi 
amplasării de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune ne continentul european, im- 
oiedicării producerii bombei cu neutroni. îsi 
afirmă voința de a se dezvolta libere, la adă
post de pericolul unui război nimicitor.

Clasa muncitoare, oamenii muncii din Româ
nia socialistă — conștienti că lupta pentru 
dezarmare, pentru pace ' reprezintă problema 
fundamentală a zilelor noastre — îsi ma
nifestă solidaritatea deplină cu toti cei ce se 
ridică si militează împotriva cursei înarmă
rilor. a războiului si adresează muncitorilor, 
oamenilor muncii de oe toate continentele 
aoelul de a acționa în strînsă unitate, alături 
de celelalte forte iubitoare de pace, pentru a 
determina guvernele, parlamentele, conduce
rile statelor să desfășoare o politică de secu
ritate. destindere si colaborare internaționa
lă. pătrunsă de sentimentul responsabilității 
fată de soarta popoarelor.

Muncitori din fabrici, uzine, șantiere de 
construcții !

Oameni ai muncii din întreaga tară !
Consiliul National al Oamenilor Muncii vă 

adresează chemarea înflăcărată ca. strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să ne ridicăm cu toții ca unul 
si să cerem în modul cel mai hotărît ;

— Să se treacă la oprirea imediată a cursei 
înarmărilor si la adoptarea neîntirziată a unor 
măsuri practice, concrete ne linia dezarmării, 
in primul rînd a dezarmării nucleare 1

— Să acționăm. împreună cu celelalte po-. 
poare, pentru ca oe continentul nostru — care 
a dat atît de mult civilizației si care joacă 
un rol deosebit de important in viata poli
tică mondială — să fie oprite amplasarea si 
desfășurarea rachetelor cu rază medie de ac
țiune. să se treacă la retragerea si distrugerea 
treptată a celor existente.

Europa nu are nevoie de rachete cu rază me
die de acțiune, nu are nevoie de bombe cu 
neutroni, nu are nevoie de nici un fel de arme 
de distrugere în masă 1 Europa are nevoie de 
pace, de liniște, de securitate si colaborare 
pentru ca popoarele sale să se poată dezvolta 
libere, să poată crea noi valori materiale și 
spirituale, să-și aducă si pe mai departe con
tribuția la cauza progresului si civilizației în
tregii omeniri.

In spiritul înaltelor tradiții de solidaritate 
internationalistă ale clasei noastre muncitoare, 
adresăm astăzi un fierbinte apel muncitorilor 
din toate țările Europei, ale Americii, de pe 
celelalte continente de a acționa cu fermitate 
muncitorească si spirit revoluționar, într-o de
plină unitate, pentru a determina pe adepții 
înarmărilor să renunțe la politica lor primej
dioasă, să nună capăt folosirii forței si ame
nințării cu torta, astfel ca toate problemele' li
tigioase să fie soluționate numai prin mijloace 
pașnice, prin tratative.

Pacea, viata — sînt idealuri care ne unesc 
azi. mai mult oa oricind. într-un puternic front 
de luptă, indiferent de concepții filozofice sau 
credințe religioase.

Stă in puterea noastră, a clasei muncitoare, 
a tuturor popoarelor să salvăm lumea de la 
o catastrofă nucleară !

Să ne impunem cu tărie voința de a se trece 
la reducerea cheltuielilor pentru înarmări — 
care apasă tot mai greu viata popoarelor, și 
în primul rînd a maselor muncitoare 1 Să de

terminăm ca uriașele resurse materiale si u- 
mane — azi irosite în scopuri militare — să fie 
folosite pentru producția de pace, pentru pro
gresul si bunăstarea popoarelor, pentru elimi
narea șomajului si foametei in lume !

Să facem ca politica de dezarmare să con
tribuie la lichidarea decalajelor dintre state, la 
instaurarea noii ordini economice, la asigura
rea progresului si stabilității economice mon
diale 1

Să ne unim eforturile pentru a determina 
Organizația Națiunilor Unite, celelalte organi
zații internaționale să-și sporească contribuția 
și să se manifeste mult mai activ pentru în
făptuirea aspirațiilor de pace și progres ale 
umanității, pentru întărirea încrederii și con
lucrării egale in drepturi între toate națiunile 
și popoarele.

Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din 
România salută cu multă căldură marile ac
țiuni pentru pace și dezarmare care se desfă
șoară azi în Europa și celelalte regiuni ale lu
mii. Ele dovedesc, încă o dată, forța clasei 
muncitoare, rolul hotărîtor pe care masele cele 
mai largi, popoarele îl au în soluționarea 
marilor probleme care privesc pacea și progre
sul umanității, în afirmarea unei politici noi, 
de destindere, de dezvoltare pașnică, liberă și 
independentă a tuturor națiunilor.

Clasa muncitoare, forțele înaintate de pretu
tindeni pot fi sigure că au în clasa munci
toare, în toți oamenii muncii din România 
apărători fermi ai cauzei păcii, luptători ho- 
tăriți pentru dezarmare și securitate, militanți 
înflăcărați pentru înțelegere și cooperare inter
națională, pentru statornicirea unui climat de 
liniște și muncă constructivă pe întreaga pla
netă.

De la tribuna acestui înalt forum al demo
crației noastre muncitorești — Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii — în numele clasei 
muncitoare, al tuturor oamenilor muncii din 
România, ne exprimăm hotărîrea de a tace 
totul pentru a ne uni eforturile cu popoarele 
europene, cu popoarele din întreaga lume pen
tru a impune pacea. Sîntem ferm convinși că, 
acționînd într-o strînsă unitate, popoarele, 
masele largi de pe întreaga noastră planetă 
vor reuși să-și impună voința de pace și de
zarmare, de făurire a unei vieți mai bune în
tr-o lume a dreptății și echității, a bunăstării 
și progresului.

Scenariul și regia: PREDRAG GOLUBOVIC
In rolurile principale: DRAGAN NIKOLIC și MARIA SCHNEIDER

cinema
• Gala filmului iugoslav „Un sezon 
de pace la Paris** : STUDIO — 19.
• Mondo umano ; GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• Învingătorul : LIRA — 15,30; 18; 20, 
DOINA — 16; 18; 20.
• Dot și cangurul : DOINA — 9,15;
11,30; 13; 14,30, VIITORUL — 15,30.
• Mica romanță — 15,30, O lume fără 
cer — 17,30; 19,30 : PACEA.
• Ana și „hoțul** : VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ștefan Luchian : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 2Q, VIITORUL
— 17,30; 19,30.
• întoarcerea la dragostea dintîi : 
COSMOS — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
— 17,45; 20.
• Acum 20 de ani : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20.
a Frumoasa și bestia : MUNCA — 
13,30.
• Un glonte rătăcit î FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15,45; 18; 20. GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Părinți de duminică : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fontamara : SCALA — 9,15; 12,30; 
16; 19,15, MODERN — 9; 12; 16; 19.
• Felix și Otilia : CENTRAL — 9; 
12; 16; 19.
• Război și pace (seriile III—IV) : 
TIMPURI NOI — 9; 12,15; 15,30; 19.
• înainte de zbor : BUZEȘTI — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți — 9; 12; 
16, întîmplare nocturnă — 19,30 ; DA
CIA.
• Fiul meu : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.
a Serpico — 9; 12; Soțul ideal — 15,30; 
17,30: 19,39 : POPULAR.
• Călăuza î CULTURAL — 9; 12,30; 
16; 19.
• Ziua de naștere a unui tinăr var-
șovian : PROGRESUL — 16; 18; 20.
a Lupii mărilor : PATRIA — 9; 11,30; 
14,30; 17; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, FAVORIT — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piedone in Egipt : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Tunurile din Navarone : CAPI
TOL,— 9; 12; 16; 19.
a Iubirea are multe fețe : FERO
VIAR — 9; 12,15; 16; 19, AURORA — 
9; 12; 16; 19.
a Kramer contra Kramer : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GIULEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
o Yankeii : MIORIȚA — 8.45; 11,15;
14,3 J; 17; 19,30.
• Toată lumea este a mea : FEREN
TARI — 10,30; 15,30; 19. FLACARA — 
15,30; 18,30.
• Ghețuri pe Înălțimi s FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
e Asociatul : TOMIS — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.15.

teatre
a Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 19.
a Filarmonica ,,George Enescu" (Ate
neul Român) : „De la Bach la Enes
cu**. O istorie a muzicii în capodopere. 
Recital : Valentin Gheorghiu — pian» 
Ștefan Gheorghiu — vioară — 19,30. 
a Opera Română : Flautul fermecat 
— 19.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureahu) : Mobilă șl 
durere — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
a Teatrul Mic : Un pahar cu sifon — 
19,30.
a Teatrul Foarte Mic,: MIrîiala — 20. 
a Teatrul de comedie: Tumul de fil
deș — 19,30.
a Teatrul „Nottara" (sala Magherd): 
Karamazovii — 18; (sala Studio): 
Omul care face minuni — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
iată bătrînă — 19,30. ’
a Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie la Tănase — 
19,30.
a Ansamblul ..Rapsodia română" : 
La fintina dorului — 19.
a Teatrul „Ion Vasilescu"-Giurgiu : 
Siciliana — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" : Tigrișorul 
Petre — 17.
a Circul București : Music-hall la 
circ — 19.30.
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Inițiativei de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
răspunsul entuziast și însuflețit al întregului popor:

Excelenței Sale Domnului ABDUS SATTAR
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Populare Bangladesh, vă adresez calde fe
licitări și cele mai bune urări de fericire personală.

Exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ban
gladesh se vor dezvolta în viitor,' spre binele popoarelor și țâ
rilor noastre, al păcii și edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ședința Camerei legislative 
a consiliilor populare

PENTRU TRIUMFUL RAȚIUNII, PENTRU DEZARMARE
NUCLEARĂ ÎN EUROPA Șl PE ÎNTREAGA PLANETĂ

Ample mitinguri și adunări publice in județele tării

Barba și N. GyurcsikImagini de la impunătoarele mitinguri pentru pace de la Tg. Jiu și Timișoara

COVASNA
Corespondentul „Scînteii". Ma

ria Pâljânos, transmite :
Spre Piața Libertății, din cen

trul municipiului Sf. Gheorghe, 
s-au îndreptat luni, într-o at
mosferă entuziastă, mai bine de 
40 000 de oameni ai muncii, ve
nind în marș dinspre zona in
dustrială a municipiului, din 
noile cartiere, din licee și școli, 
din orașele șl comunele județu
lui, pentru a participa la marea 
adunare de pace și dezarmare, 
organizată în reședința de județ, 
a tuturor locuitorilor județului 
Covasna. Partieipanții la marș, 
tineri și vîrstnici, muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi purtau 
portrete ale -tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, steaguri roșii si trico
lore, pancarte pe care se pu
teau citi lozinci în limbile româ
nă și maghiară: „Pace !“, 
„Băke !“, „Dezarmare — pace !“, 
„Leszeceles-Beke !“. Zecile de

„Cu emoție șl legitimă mindrie patriotică, intr-o deplină 
unitate — noi cei prezent! la miting — reprezentanții locui
torilor județului Covasna, români si maghiari, ne exprimăm 
intreaga aprobare fată de ideile înălțătoare cuprinse in Apelul 
Frontului Democrației si Unității Socialiste, adoptat la iniția
tiva dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ilustrare fidelă a voinței națiunii noastre socialiste, a neobo
sitei dumneavoastră activități consacrate cauzei păcii și a 
colaborării internaționale. Această nouă si vibrantă chemare 
a găsit in inima si cugetul fiecăruia dintre noi un larg ecou, 
indemnindu-ne să ne înzecim eforturile consacrate înfăp
tuirii mărețului program de edificare a noii societăți ne 
pămintul patriei, operă constructivă care se poate materia
liza numai si numai in condiții de nace. de securitate si 
liniște, fără amenințarea spectrului distrugător al unui război 
atomic. Sintem conștient! că în condițiile actuale ale vieții 
internaționale, cînd pe planetă s-au acumulat cantități uria
șe de armament nuclear capabile să distrugă intr-o clipă 
tot ceea ce a creat si acumulat geniul uman de-a lungul 
secolelor, necesitatea cea mai acută a contemporaneității o 
reprezintă unirea, eforturilor tuturor statelor, fără deosebire 
de orînduirea lor socială, pentru a pune capăt distrugătoa
relor înarmări, pentru solutionarea numai si numai pe cale 
pașnică a oricăror conflicte, pentru victoria idealurilor de 
dreptate, echitate si bună înțelegere între popoare. Vă asi
gurăm. mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că nu vom precupeți nici un efort, vom folosi întreaga 
noastră capacitate creatoare pentru îndeplinirea fără preget 
a tuturor sarcinilor ce ne revin in măreața operă de înăl
țare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație, făcind 
să sporească contribuția noastră la creșterea avuției națio
nale. a bunăstării poporului".

GIURGIU
Corespondentul „Scînteii", 

Petre Cristea. transmite :
Bătrinul oraș dunărean, mar

tor al atîtor evenimente de re
zonanță istorică, care in ultimii 
ani a devenit un uriaș șantier 
al construcției socialiste, a trăit 
momentele înălțătoare și fier
binți ale unor vibrante și emo
ționante clipe dăruite unui crez 
de viață, păcii. în Piața Unirii 
din inima tinără a vechii urbe 
s-au adunat peste 23 000 de 
oameni ai muncii, chimiști, con
structori de nave și de mașini- 
unelte, textiliste, țărani coope
ratori din județul Giurgiu, elevi, 
oameni de toate vîrstele și de 
toate profesiile, uniți într-o 
singură voință, exprimindu-și 
cu însuflețire adeziunea totală 
la noua și strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Purtind stindarde 
roșii șl tricolore, uriașe pancar
te pe care se poate citi 

„Partieipanții la marșul și mitingul pentru dezarmare și 
pace ale oamenilor muncii din municipiul și județul Giurgiu 
vă exprimă, în numele tuturor locuitorilor județului, deplina 
adeziune față de strălucita dumneavoastră inițiativă de pace, 
izvorită din cea mai adincă grijă și înaltă răspundere pentru 
viața și liniștea poporului român, a tuturor popoarelor, pen
tru destinele civilizației umane. Această inițiativă, materia
lizată in Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, se înscrie pe linia politicii 
externe pe care ați inițiat-o și promovat-o cu hotărire și 
consecvență in întreaga perioadă de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, politică ce a adus patriei și partidului 
nostru Un înalt prestigiu pe toate meridianele globului, iar 
dumneavoastră, celui mai iubit și stimat fiu al neamului, un 
loc dc mare autoritate între personalitățile proeminente ale 
contemporaneității. Vrem să ne bucurăm in liniște și pace de 
realizările noastre, să ne continuăm cu aceeași fermitate, sub 
conducerea gloriosului nostru partid comunist, această mă
reață operă de făurire a socialismului și comunismului pe 
pămintul scump al patriei. Conștienți că numai in condiții de 
pace putem înfăptui minunatul program adoptat de Congre
sul al XII-lea al partidului, ne putem realiza proiectele și 
nădejdile noastre de mai bine, ne alăturăm glasul nostru 
celui al întregului popor, al tuturor forțelor progresiste din 
lume și cerem guvernelor și parlamentelor, conducătorilor de 
stat să adopte o politică nouă, realistă, pătrunsă de o inaltă 
responsabilitate față de pacea și liniștea popoarelor, față de 
destinele umanității.

De aceea, ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru încetarea 
aberantei curse a înarmărilor și folosirea mijloacelor mate
riale și financiare de care dispune astăzi omenirea, a forțelor 
creatoare ale geniului uman in scopul făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune, al înfloririi civilizației și culturii pe pla
neta noastră".

mii de participahți scandau : 
„România a ales socialism, pace, 
progres !“, „Nu vrem bombe, ar
mamente, pace vrem pe conti
nente !“.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nagy Ferdinănd, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R. Au luat apoi 
cuvîntul reprezentanți ai tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii 
din județ, care au dat o înaltă 
apreciere strălucitei inițiative de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și pro
funda adeziune la politica exter
nă și internă a partidului. La în
cheierea adunării, într-o atmos
feră însuflețită, partieipanții au 
adoptat textul unei moțiuni 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

„Ceaușescu — pace“, „NU, ra
chete in Europa", partieipanții 
la marele miting au dat expresie 
gindurilor lor sincere, adeziunii 
totale față de politica de pace a 
partidului și statului nostru, 
față de conținutul Apelului 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul Va- 
sile Mușat, prim-secretar al 
Comitetului județean Giurgiu al 
P.C.R. în cuvîntul lor. partici- 
nantii au exprimat hotărîrea lor 
fermă de a acționa. în deplină 
unitate cu întregul ponor, ală
turi de toate popoarele lumii, 
pentru încetarea cursei înarmă
rilor. salvgardarea păcii.

Gîndurile și sentimentele par- 
ticipanților la miting și-au găsit 
o vibrantă expresie și în moți
unea pe care aceștia au adre
sat-o C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

MEHEDINȚI
Corespondentul .,Scînteii", Vir- 

giliu Tătara, transmite :
Drobeta-Turnu Severin — 

străveche așezare cu adinei re
zonanțe în milenara istorie a po
porului nostru, care, in anii so
cialismului, a cunoscut o puter
nică dezvoltare economico-so- 
cială — a trăit'duminică o ani
mație deosebită. Din diferite 
direcții, coloanele participanților 
la marșul pentru dezarmare și 
pace s-au îndreptat spre stadio
nul „1 Mai". Se aflau în coloa
nă reprezentanți ai locuitorilor 
satelor, comunelor și orașelor 
județului, oameni ai muncii din 
marile unități industriale și 
instituțiile municipiului Dro
beta-Turnu Severin. Marea adu
nare populară pentru pace, la 
care au luat parte peste 40 000 
de oameni ai muncii — tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei — a

„Luptător consecvent pentru ca toate cuceririle geniului 
oman să fie puse in slujba fericirii popoarelor, om de aleasă 
omenie, patriot și internaționalist desăvîrșlt, dumneavoastră, 
mult iub|te și stimate tovarășe Nit o lac Ceaușescu, întrețineți 
și prin această strălucită inițiativă de dezarmare și pace fla
căra încrederii oamenilor de pretutindeni in triumful rațiunii, 
in puterea forțelor progresului de a face ca pe pămint să 
domnească pacea, bunăstarea și fericirea tuturor. La fel ca 
intreaga noastră națiune, partieipanții la adunarea populară 
pentru dezarmare și pace din județul Mehedinți, cu inimile 
pătrunse de mindrie patriotică, știu că, datorită ideilor gene
roase, de largă audiență internațională, pe care dumnea
voastră le promovați cu consecvență, eforturilor deosebite pe 
care le depuneți în vederea rezolvării, în spirit umanist, a 
marilor probleme ale contemporaneității, popoarele lumii, for
țele iubitoare de pace și progres social, toți cei care gîndesc 
realist, iși îndreaptă cu tot mai mult respect privirile spre 
România socialistă și înțeleptul ei conducător, dind o inaltă 
apreciere acțiunilor și strădaniilor dumneavoastră neconte
nite pentru întărirea respectului, încrederii și colaborării 
între toate statele.

Mobilizați de strălucitul dumneavoastră exemplu de inalt 
devotament pentru binele și prosperitatea poporului român, 
pentru cauza păcii și socialismului, partieipanții la adunarea 
populară pentru dezarmare și pace din județul Mehedinți vă 
asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. 
vor transforma in fapte de muncă hotărîrea de a salvgarda ') 
pacea, că nu vor precupeți nimic in activitatea lor pentru 
a răspunde cu cinste inflăcăratei dumneavoastră chemări și 
că. alături de toți locuitorii patriei noastre dragi, prin muncă, 
luptă și cuvînt, vom milita neobosit pentru fericirea noastră 
și a copiilor noștri, pentru pacea lumii intregi, spunind un 
NU hotărit războiului și înarmărilor, în primul rînd nucleare, 
un NU hotărit bombei cu neutroni, amplasării de noi rachete 
in Europa, in numele vieții, al progresului și civilizației 
umane".

TULCEA
Corespondentul „Scînteii", Ne- 

culai Amihulesei, transmite :
Orașul de la porțile Deltei 

Dunării a găzduit duminică 
o emoționantă manifestare pen
tru pace și dezarmare. Peste 
30 000 de oameni, tineri și virst- 
nicî. femei și bărbați, muncitori 
și țărani și-au dat întîlnire in 
orașul reședință de județ, la un 
marș și o adunare populară de 
adeziune la noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Uriașele coloane de 
demonstranți purtînd drapele 
tricolore și roșii, portrete ale 
secretarului general al partidu
lui. pancarte pe care scria 
„Ceaușescu — pace", „NU bom
bei cu neutroni", au străbătut 
faleza Dunării, principalele ar

„Cu deplină responsabilitate și profundă satisfacție, partici- 
panții la adunarea populară din județul Tulcea, consacrată

fost deschisă de tovarășul Iu
lian Ploștinaru, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R, Rînd pe rind au urcat 
Ia tribună reprezentanții diferi
telor categorii de oameni ai 
muncii care au dat glas ho- 
tărîrii de a transforma lupta 
pentru salvgardarea păcii în 
noi și prestigioase fapte de 
muncă, de a înfăptui neabătut 
indicațiile și îndemnurile pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat locuitorilor acestor me
leaguri cu prilejul vizitei de lu
cru în Mehedinți. Intr-o atmos
feră de entuziasm și puternică 
vibrație patriotică, participanta 
la adunarea populară pentru 
pace din județul Mehedinți au 
adoptat o moțiune adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată. între 
altele ;

tere ale orașului, reconstruite 
din temelii în anii socialismu
lui, indreptîndu-se spre platoul 
din fața Sălii sporturilor. Din 
miile de piepturi s-a scandat 
„Vom munci și vom lupta, pa
cea o vom apăra", „Socialismul 
construim, vrem în pace să 
trăim". Adunarea populară a 
fost deschisă de tovarășul loan 
Petre, prim-secretar al Comite
tului județean Tulcea al P.C.R. 
Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanți ai muncitorilor, țăranilor, 
tinerilor din județ.

Partieipanții. într-o unanimi
tate de voință, au adoptat o mo
țiune adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele :

cauzei păcii, înfăptuirii dezarmării și dezvoltării cooperării 
intre toate popoarele lumii, ne exprimăm, in numele tuturor 
locuitorilor acestor plaiuri strămoșești, adeziunea și apro
barea totală față de strălucitele propuneri și acțiuni concrete, 
al căror inițiator sinteți dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Comuniștii, toți locuitorii județului, ase
menea întregului nostru popor, sintem animați de convin
gerea că propunerile României socialiste pentru oprirea 
cursei înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare, trecerea 
Ia dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, in
staurarea unui climat de încredere și colaborare intre toate 
popoarele lumii, constituie singura alternativă pentru exis
tența civilizației umane și a vieții pc planeta noastră. Evo- 
cind și cu acest prilej consecvența politicii externe a Româ
niei, dăm o inaltă apreciere activității dumneavoastră, con
sacrată' găsirii unor soluții concrete, care să elibereze ome
nirea de spectrul distrugerii, să conducă la reducerea chel
tuielilor militare și alocarea fondurilor respective pentru 
dezvoltarea țărilor rămase in urmă, lichidarea subdezvoltării, 
pentru propășirea tuturor națiunilor și edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort in lupta pentru pace și prospe
ritate dusă do poporul nostru, sub conducerea P.C.R., a dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, 
dovedind tuturor că pacea șl dezarmarea fac parte insepa
rabilă din concepția noastră de viață, din insăși societatea 
noastră socialistă. Vom milita neabătut pentru fericirea noas
tră și a copiilor noștri, pentru pacea noastră și a lumii in
tregi, spunind un NU hotărit înarmărilor, amplasării de noi 
rachete în Europa. Vă asigurăm că vom urma cu credință și 
devotament inflăcăratele dumneavoastră chemări pentru pace 
Si dezarmare, fiind hotăriți să apărăm cu orice preț viața 
pașnică și creatoare a națiunii noastre, independența și suveranitatea României socialiste". ; lis.MZ

VRANCEA
Corespondentul „Scînteii". Dan 

Drăgulescu, transmite :
Piața Unirii din Focșani —aici 

unde cu 132 de ani în urmă „cei 
cu inima română" și-au dat mina 
în marea Horă a Unirii — a fost 
ieri locul de întîlnire a peste 
35 000 de oameni ai muncii ve- 
niți din toate localitățile județu
lui Vrancea pentru a-și afirma 
și în cadrul unei mari adunări 
publice adeziunea entuziastă la 
inițiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la ideile și 
îndemnurile înflăcărate cuprinse 
în Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Gheorghe 
Stoica, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R. 
Au luat apoi cuvîntul muncitori. 

„Cu nețărmurită mindrie patriotică, partieipanții Ia aduna
rea publică consacrată dezarmării și păcii dau expresie ade
ziunii unanime a celor care trăiesc și muncesc în județul 
Vrancea la noua și strălucita dumneavoastră inițiativă de 
pace, materializată în Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — document de excepțională importanță, 
răspunzind intereselor și aspirațiilor vitale ale poporului 
nostru, ale tuturor popoarelor de a apăra viața și liniș
tea pe întreaga planetă. Dorim cu ardoare ca tot ceea 
ce harnicul și talentatul popor român a înfăptuit, sub în
țeleaptă conducere a partidului, a dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, toate minunatele realizări, operă fără 
egal în frămintata noastră istorie, să poată fi ridicate la cote 
tot mai înalte, să atingem în pace grandioasele perspective 
prefigurate de Programul partidului, de documentele Con
gresului al XII-lea. De aceea ne exprimăm profunda îngri
jorare fată de gravele pericole ce amenință mai mult ca ori- 
cind existența civilizației umane. Ne ridicăm cu toată energia 
împotriva continuării cursei aberante a înarmărilor. împotriva 
amplasării pe continentul european a rachetelor nucleare și a 
bombei cu neutroni, ne pronunțăm pentru securitate, colabo
rare și pace în intreaga lume.

însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu de slujire cu 
abnegație și pasiune revoluționară a intereselor poporului, a 
cauzei socialismului și păcii, vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotăriți să contribuim tot 
mai substanțial, alături de întregul nostru popor. Ia transpu
nerea in viață a dezideratelor cuprinse in Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, la înflorirea continuă a 
României socialiste și creșterea neîncetată a prestigiului său 
internațional".

țărani, intelectuali, femei și ti
neri, veterani de război, care, 
în cuvinte pornite din inimă, au 
dat glas hotărîrii locuitorilor 
municipiului Focșani și ai ju
dețului Vrancea de a acționa 
„uniți în cuget și-n simțiri" cu 
întregul popor pentru apărarea 
păcii, oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri de dezar
mare, pentru triumful rațiunii, 
al înțelegerii și colaborării în
tre popoarele lumii.

Această hotărîre. încrederea 
lor în izbînda cauzei păcii și-au 
găsit o puternică afirmare în 
moțiunea adoptată de partici
panta la adunare și adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Camera legislativă a consilii
lor populare, convocată în te
meiul articolului 14 din Legea 
nr. 5/1975. s-a întrunit marți. 24 
noiembrie, la București, pentru 
a analiza realizarea planului pe 
anul 1931 în profil teritorial și 
pentru a dezbate proiectele unor 
importante acte normative me
nite să asigure, pe mai departe, 
dezvoltarea economico-socială în 
ritm susținut a tării în cel de-al 
doilea an al actualului cincinal.

La lucrări au participat tova
rășii Ludovic Fazekas. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare. 
Petru Enache. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai conducerilor 
unor ministere, conducători de 
instituții Centrale de stat, ai 
unor organizații de masă si ob
ștești.

Lucrările ședinței au fost des
chise de tovarășul Petru Enache.

In conformitate cu regulamen
tul de funcționare a Camerei 
legislative, a fost ales, centru o 
nerioadă de un an. noul birou, 
alcătuit din tovarășii : Pavel 
Aron, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului nonular 
județean Arad. în funcția de 
președinte ăl Camerei. Letitia 
Ionaș. președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Sălaj. Ion Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Vrancea. și Ștefan 
Szanto, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al județului Bihor. în 
funcția de vicemesedinti. Florea 
Ristache. președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar județean Dîmbovița. Eva 
Richter, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular iudetean Covasna. si 
Mircea Dutulescu. vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular iudetean 
Dolj, ca secretari.

Camera legislativă a adoptat 
următoarea ordine de zi :

1. Raportul Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Popu
lare cu privire la realizarea de 
către cohsiliile populare în anul 
1981 a planului de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial, pregătirea planului șl 
bugetului local pe anul 1982, în
tărirea autocoinducerii și auto- 
aprovizionării în unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale.

2. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1982.

3. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1982.

4. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe 
anul 1982.

5. Programul privind autocon- 
ducerea și autoapiwizionarea 
teritorială pentru asigurarea 
populației cu produse agricole, 
vegetale si animale, in Derioada 
1982—1985. Programul privind a- 
provizionarea populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe tri
mestrul IV 1981 șl semestrul I 
1982.

6. Proiectul de lege privind 
impozitele și taxele locale.

7. Proiectul de lege privind 
obligația activiștilor de partid, 
de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești, a cadrelor din 
conducerea unităților socialiste, 
a specialiștilor din agricultură și 
a medicilor de a locui în loca
litățile în care iși desfășoară 
activitatea.

In continuarea lucrărilor, to
varășul Ludovic Fazekas a pre
zentat Raportul înscris la drimul 
punct ne ordinea de zi.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntul tovarășii : Gheorghe 
Blaj — județul Bihor, Ion Gea
nă — județul Caras-Severin, 
Gheorghe Ionescu — județul 
Constanta. Neculai Ibănescu — 
județul Iași, Nicolae Beuran — 
județul Cluj, Eugenia Gîdea — 
județul Dimbovita, Eugen Rădu- 
lescu — județul Olt. Teodor Le
bădă — județul Suceava.

în cuvintul lor. vorbitorii au 
arătat că datorită antrenării in
tr-o măsură mai mare a maselor 
de oameni ai muncii la luarea 
hotărîrilor si înfăntuirea aces
tora, consiliile populare au ob
ținut, în acest prim an-al cinci
nalului, rezultate bune la prin
cipalii indicatori ai planului de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial și ai bugetului 
local.

Cel ce au luat cuvîntul au 
apreciat preocuparea comitetelor 
și birourilor executive ale con
siliilor populare pentru asigu
rarea executării în bune condi
ții a bugetelor locale, pentru 
creșterea veniturilor proprii, 
pentru utilizarea cu eficientă 
sporită a fondurilor destinate în
făptuirii acțiunilor economice si 
6ocial-culturaie. Totodată, ei au 
criticat o serie de lipsuri care 
s-au manifestat în activitatea 
unor întreprinderi industriale, 
unități ale micii industrii, pre
cum și. in agricultură si au făcut 
propuneri pentru remedierea 
acestor neajunsuri.

Proiectele de legi supuse 
dezbaterii au fost prezentate de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 noiembrie. In țară : 
Vremea se va răci începlnd din 
nordul țării. cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipita
ții locale, mai ales sub formă de 
lapoviță șl ninsoare in jumătatea 

tovarășii Petre Preoteasa, minis
tru secretar de stat, orim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Gheorghe Picoș, 
adjunct al ministrului, finanțelor, 
Gheorghe Fierbințeariu. adjunct 
al ministrului agriculturii si in
dustriei alimentare, Simion Do- 
brovici, adjunct al ministrului 
comerțului interior, Gheorghe 
Brehuescu, adjunct al ministru
lui finanțelor, si Ion Gheorghe. 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea proiectelor de legi au luat 
cuvîntul tovarășii : Nicolae Hur- 
bean — județul Alba. Gheorghe 
Dumitrescu — județul Prahova. 
Olimpia Gindiiă — județul Si
biu, Stefan Hies — județul Brăi
la. Mircea Birău — județul Mu
reș, Adela Ilie — j-udetul Vran
cea. Teodor Roman — județul 
Teleorman. Liviu Minda — ju
dețul Timiș. Constantin Bădița
— județul Mehedinți. Ferdinand 
Nagy — județul Covasna. Nico
lae Gheorghe — județul Argeș. 
Maria Cebuc — județul Brașov. 
Constantin Gheorghe — județul 
Dolj, Gheorghe Sulic — județul 
Botoșani. Dumitru Ilina — ju
dețul Caraș-Severin, Aurelia 
Dânilă — județul Cluj. Ion Ta- 
rachlu — județul Ialomița. 
Gheorghe Bobocea — județul 
Giurgiu. Alexe Pakot — județul 
Harghita. Georgeta Tamaș — 
județul Vaslui. loan Caita — ju
dețul Satu Mare. Radu Bălan — 
județul Hunedoara. Ionel Dicu
— județul Gorj. Petre Ion — ju
dețul Tulcea. Tudor Gheorghe
— județul Buzău. Dumitru Ere- 
mia — județul Galati. Vasile 
Alecu — județul Maramureș. 
Gheorghe Găvruș — județul 
Dolj, Ion Cioară — județul 
Vrancea si Mircea Silvestru — 
județul Hunedoara.

Referindu-se la proieotele de 
legi nentru adontarea Planului 
national unic de dezvoltare eco
nomico-socială a României si a 
Planului de dezvoltare a agri
culturii si industriei alimentare 
pe anul 1982, vorbitorii au subli
niat că ele sânt în concordantă 
cu sarcinile stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului, 
reflectînd orientarea fermă în 
direcții care asigură dezvoltarea 
continuă și cu eficientă sporită 
a forțelor de-producție- -ne an- 
sambjul„țârH; .?i4*1 W1 teritorial.

în legătură cu proiectele bu
getelor locale, dezbaterile au evi
dențiat faptul că ele au fost în
tocmite în strînsă legătură cu 
nrevederile proiectului Planu
lui național unic, urmărindu-se 
creșterea mai accentuată a efi
cientei în toate domeniile de ac
tivitate. sporirea veniturilor, a- 
plicarea unui regim sever de 
economii. întărirea ordinii si 
disciplinei în utilizarea resurse
lor financiare, aplicarea fermă 
a noului mecanism economico- 
financiar.

Dezbaterile proiectului de 
Program privind autooonducerea 
și autoaprovizionarea teritoria
lă au scos in evidență faptul că 
documentul este astfel conceput 
încit înfăptuirea lui să consti
tuie o nouă etapă pe calea îm
bunătățirii consumului alimentar 
al populației, în concordantă cu 
cerințele unei alimentații ra
ționale.

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea proiectului de lege pri
vind impozitele și taxele locale, 
s-a arătat că noul act normativ 
se înscrie în amplul program de 
perfecționare continuă a forme
lor și metodelor de conducere și 
planificare, ca parte componen
tă a noului mecanism economi- 
co-financiar.

Trecindu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, partieipanții 
la dezbateri au apreciat că pro
iectul legii privind obligația ac
tiviștilor de partid, de stat și ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, a cadrelor din condu
cerea unităților socialiste, a spe
cialiștilor din agricultură și a 
medicilor de a locui în localită
țile în care iși desfășoară ac
tivitatea conține prevederi me
nite să asigure integrarea de
plină a acestora in viata econo
mică și socială a satelor, comu
nelor și celorlalte localități în 
care muncesc, sporirea contribu
ției lor la realizarea sarcinilor 
ce Ie revin.

în timpul dezbaterilor au fost 
făcute numeroase propuneri pe 
marginea proiectelor de legi, 
precum și a proiectelor de pro
grame, propuneri care vor fi 
prezentate Consiliului de Mi
niștri.

în cuvîntul lor, vorbitorii 
și-au exprimat întreaga recu
noștință și deplina adeziune la 
noua inițiativă de pace a pre
ședintelui României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inițiativă Dătrunsă de un inalt 
spirit de umanism, care cores
punde aspirațiilor intregului 
nostru popor, manifestîndu-și 
hotărirea fermă de a milita 
neabătut împotriva continuării 
aberantei curse a înarmărilor, 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, pentru pace în întreaga 
lume.

în încheierea lucrărilor. Ca
mera legislativă a consiliilor 
populare a adoptat hotărîri prin 
care au fost anrobate proiectele 
de legi înscrise la ordinea de zi.

(Agerpres)

de nord a țării și mal ales sub 
formă de ploaie în rest. Vintul va 
sufla moderat, cu viteze de 
100—120 kilometri pe oră la munte, 
viscolind zăpada. In București : 
Vreme caldă la început, apoi în 
răcire ușoară. Cerul va fi tempo
rar noros, favorabil precipitațiilor 
slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 șl plus 2 grade, iar ma
ximele între 5 șl 8 grade.
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Președintele Republicii Suriname

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este deosebit de, 
plăcut de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea, și 
fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului 
surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Republica Suriname 
sărbătorește astăzi împlinirea a 
șase ani de la proclamarea inde
pendenței. Angajat într-un susținut 
proces de prefaceri economico-so- 
ciale vizînd depășirea stării de 
înapoiere moștenite din perioada 
îndelungatei stăpîniri coloniale, tî- 
nărul stat din nord-estul Americii 
de Sud (suprafață — 163 000 kmp 
și circa 450 000 locuitori), are drept 
principală sursă de venituri rezer
vele de bauxită, ocupind locul al 
patrulea în lume la exportul aces
tui minereu. Proiectele de dezvol
tare elaborate de autoritățile suri- 
nameze prevăd investiții substan
țiale pentru lărgirea extracției de 
bauxită, ca și de alte minereuri, 
alături de valorificarea imenselor 
păduri tropicale ce acoperă nouă 
zecimi din teritoriul național. O 
atenție importantă este acordată, de 
asemenea, dezvoltării energeticii, în 
primul rind prin construirea de 
hidrocentrale electrice.

Cronica
Tovarășul Ion Ionitâ, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit, 
marți după-amiază. pe N.F. Vasiliev, 
ministrul hidroamelioratiilor și gos
podăririi apelor al U.R.S.S., aflat in 
vizită în tara noastră. în cadrul în
trevederii au fost examinate posibili
tățile de extindere si diversificare a 
colaborării în domeniul gospodăririi 
apelor si îmbunătățirilor funciare.

A participat Ion Iliescu, președin
tele Consiliului Național al Apelor.

A fost prezent L. I. Boiko, minis
tru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. *

★
Marți la amiază s-a deschis în Ca

pitală. la Centrul de consultare teh
nică de pe lîngă reprezentanta co
mercială a U.R.S.S.. o expoziție de 
articole tehnice de larg consurh, or
ganizată de întreprinderea de comerț 
exterior „Technointorog" din Mosco
va. Sînt expuse televizoare, aparate 
foto și de filmat, magnetofoane, fri
gidere, mașini de spălat și alte pro
duse ale industriei sovietice electro
tehnice.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției. produsele expuse au fost 
prezentate de A.N. Șibanov. repre
zentantul comercial al Uniunii So
vietice la București.

Au participat Ion Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei de 
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică. președintele Camerei de 
comerț și industrie. Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, specialiști.

Au fost prezenți L. I. Boiko, mi
nistru consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București, ălți membri ai amba
sadei.

★
La Centrul European pentru 

Tnvătămintul Superior UNESCO 
(C.E.P.E.S.) au fost inaugurate, marți 
dimineață, lucrările colocviului inter
national cu tema ..Interdisciolinari- 
tatea în învătămîntul superior euro
pean". Specialiști din domeniul in- 
vățămîntului din mai multe țări ale 
regiunii europene vor efectua, timp 
de trei zile, un schimb de experiența 
cu privire la avantajele abordării in- 
terdisciplinare a problemelor lumii 
contemporane, realizările obținute în 
diferite instituții de învățămînt pe

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17,10 Actualitatea muzicală
18,00 Atenție la neatenție I
18,20 Handbal masculin (Trofeu! „Car- 

pațl“). România — Franța (repriza 
a H-a).

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Actualitatea economică

Campionatele mondiale de gimnastică 

Debutul echipei feminine 
CORESPONDENȚA DEN MOSCOVA

Evoluția echipei feminine la exer
cițiile impuse ne-a produs insatis
facție, Dintre cele trei sportive cu 
multă experiență, adică Eberle, 
Turner și Dunca, numai ultima s-a 
comportat mai aproape de valoarea 
ei, totalizind in clasamentul general 
individual 38,350 puncte, ceea ce a 
servit în bună măsură și punctaju
lui echipei. în schimb, Eberle a avut 
ratări mari la birnă (nota 9 !) și la 
paralele (tot 9 !!), ca și sărituri sla
be (9,40 și 8,55, dintre care, pe echi
pe, contează numai nota cea mai 
bună). Situația Dumitriței Turner 
este diferită, ea concurînd acciden
tată, ceea ce poate fi o scuză pentru 
gimnastă, dar nu și pentru aceia care 
au decis introducerea ei în formație. 
Era straniu și de neînțeles s-o vezi 
cum șchiopătează în sala de concurs 
și după o ratare la birnă (nota 9), un 
exercițiu mediu la sol (9,45), să con- 
6 tați că ea, campioana mondială în 
1979 la sărituri, abia obține acum un 
9,35 !

Cristina Grigoraș a avut o evoluție 
acceptabilă : a totalizat 38,200 puncte 
(birnă 9,30, sol 9,70, sărituri 9,50, pa
ralele 9,70). Totuși, de la ea ne aș
teptam la note mai mari — în spe
cial la sărituri, aparat la care deține 
titlul de campioană europeană 1981. 
Dar la „europene" programul nu cu
prindea exerciții impuse și astfel a- 
jungem la problema exersării „impu
selor" : acestea n-au fost repetate 
regulat și temeinic la lotul reprezen
tativ decît din luna august — din in
dicația secției de performanță a 
C.N.E.F.S. -- fapt negativ care, iată, 
s-a reflectat în evoluția de ieri, de 
la campionatele mondiale.

Cit privește pe debutantele în e- 
chipa națională, Lavinia Agache (bîr- 
nă 9.20, sol 9.55( sărituri 9,60, parale
le 9.70) și Mihaela Stănulet (9.25 la 
birnă și 9,50 la celelalte aparate), cu 
excepția bîrnei ele dovedesc că pot 
face față la echipa națională. Care 
echipă a totalizat la exercițiile im
puse 189,90 puncte, fiind devansată 
de formații cum sînt cea a R. D. Ger

în spiritul politicii sale de priete
nie și solidaritate cu tinerele state 
care au pornit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. România a stabi
lit cu Suriname relații diplomatice 
la puțin timp după proclamarea 
independenței. Cu prilejul vizitei 
efectuate nu de mult în țara noas
tră de ministrul surinamez al afa
cerilor externe și justiției, s-a con
venit asupra începerii de tratative 
privind încheierea unui acord co
mercial pe termen lung și a unui 
acord de cooperare economică, ști
ințifică și tehnică, ca și a unui 
acord cultural. România Si Suri
name desfășoară, totodată, o bună 
colaborare la O.N.U., în „Grupul 
celor 77“ și în mișcarea statelor 
nealiniate. Dezvoltarea raporturilor 
româno-surinameze de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri co
respunde intereselor celor două țări 
și popoare, cauzei păcii, destinderii 
și înțelegerii între toate națiunile 
lumii.

zilei
linia utilizării simultane a mai mul
tor discipline, pentru soluționarea 
noilor aspecte care apar în etapa ac
tuală de evoluție a .societății.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni Audun Ofiord. di
rector C.E.P.E.S., reprezentantul di
rectorului general al UNESCO, și Va- 
sile Cătuneanu, directorul Direcției 
învătămînt superior si cercetare 
științifică din Ministerul Educației și 
Învătămîntului.

Au participat George Ciucu, pre
ședintele Comisiei Naționale â Repu
blicii Socialiste România pentru 
UNESCO, reprezentant! ai M.A.E., 
C.C.E.S.

Au fost de fată Abdel Salam Da- 
iani. directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. de la București, Ray
mond Rabenold. reprezentantul rezi
dent al P.N.U.D. în tara noastră. 
Marcel Fabri. directorul Centrului de 
Demografie O.N.U.—România, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
în tara noastră.

★
„Școala flamandă si olandeză — 

secolele XV—XVIII — în muzeele și 
colecțiile din România" este generi
cul sub care sînt reunite. într-o cu
prinzătoare selecție, luarări din pa
trimoniul national de pictură si artă 
decorativă, opere prezentate în expo
ziția deschisă, marți la amiază, la 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. Vasile Drăguț, rectorul In
stitutului de arte plastice ..Nicolae 
Grigorescu", șl Alexandru Cebuc, di
rectorul Muzeului de artă, care au 
subliniat că manifestarea expozițio- 
nală se înscrie In cadrul relațiilor de 
colaborare culturală promovate de 
România pentru mai buna cunoaște
re a valorilor patrimoniului artei 
universale.

Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor. Externe. Uniu
nii artiștilor plastici, alți oameni de 
artă si cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Yves 
Vercauteren, ambasadorul Belgiei, și 
Adrien Mansvelt, ambasadorul Olan
dei la București, alti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în, țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

19,50 Universul femeilor
'20,20 Teleclnemateca.
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.30 Buletinul rutier al Capitalei
19,45 Timpul și civilizația modernă. 

Premieră TV. Film- documentar. 
Producție a studiourilor engleze

20.15 Muzică de jaz
20,55 Anunțuri și muzică
21,05 Din țările socialiste ,
21.30 Teleenciclopedla (reluare)
22,05 Telejurnal .

mane (190,25 p) și cea omogenă a R. P. 
Chineze (192,60 p), pe care le-am fi pu
tut întrece la impuse, pentru că au 
avut și ele destule ratări și note me
dii sau chiar slabe.

piscutînd cu șefa delegației noas
tre, Maria Login, aceasta ne declara 
că și la turneul olimpic 1980 echipa 
noastră se afla mai jos — adică pe 
locul al patrulea — după exercițiile 
impuse, ța, apoi, să recupereze la 
cele liber alese. Ni se pare însă, că 
situația de față nu-i chiar atit de 
asemănătoare, fie și pentru faptul că 
riscăm să rămînem in cinci echipie
re, din cauza accidentării Dumitriței 
Turner. în această privință, șefa de
legației ne spunea că este posibilă 
înlocuirea Dumitriței cu gimnasta de 
rezervă Aura Anghel. Ne-ar părea 
bine ca tînăra ploieșteancă să aibă 
prilejul de a debuta în echipa țării.

S-au introdus și trei contestații din 
partea delegației noastre, la care s-a 
comunicat că rezultatul se va da... 
după încheierea „impuselor". Dar nu 
în aceasta constă cheia problemei. 
La primul lor turneu important fără 
Nadia Comăneci, mai tinerele ei co
lege trebuiau să se prezinte cu o 
pregătire și mai bine pusă la punct
— cel puțin la „impuse".

Așadar, după prima zi, în clasa
mentul concursului feminin pe echi
pe ordinea primelor șase este urmă
toarea : U.R.S.S. 194,40 p ; R. P. Chi
neză — 192,60 p ; R. D. Germană — 
190,25 p ; România — 189,90 p ; S.U.A.
— 189 p ; Cehoslovacia — 188,70 p.

în clasamentul la individual com
pus, provizoriu și el, conduce Na
talia Ilienko (U.R.S.S.), cu 39,05 p, 
urmată de compatrioata sa Elena Da
vidova — 39 p și Maxi Gnauck 
(R.D.G.) — cu 38,95 p.

Să sperăm că gimnastele noastre, 
despre al căror talent s-a vorbit atit 
de mult în lume, se vor regăsi joi 
seara, în cursul exercițiilor liber ale
se — și vor asigura, totuși, o meda
lie pentru echipa noastră.

Valeriu MIRONESCU

Președintele C.C. al P.C. Chinez l-a primit pe președintele 
părții rnmâne în Comisia guvernamentală romănn-chineză 

de colaborare economică și tehnică
BEIJING 24 (Agerpres). — La 

24 noiembrie, tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului Central al 
P. C. Chinez, l-a primit pe tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în Co
misia guvernamentală româno-chi- 
neză de colaborare economică și teh
nică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Hu Yao
bang și celorlalți conducători de 
partid și de stat chinezi un salut 
călduros de prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate, iar poporului 
chinez urarea de noi și tot mai mari 
succese în construcția socialismului, 
de prosperitate și pace.

Tovarășul Hu Yaobang a exprimat 
sincere mulțumiri și a adresat. în 
numele său personal și a celorlalți 
tovarăși din Comitetul Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, un salut cordial tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și urări 
de multă sănătate și noi succese în 
prodigioasa activitate pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului. în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate. pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
român.

în cadrul convorbirii s-au evocat 
cu satisfacție relațiile de strînsă 
prietenie și solidaritate, de rodnică 
colaborare dintre Partidul Comunist 
.Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintte Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, din

Propuneri ale U.R.S.S. de dezarmare nucleară
— Declarațiile făcute de L. I. Brejnev cu ocazia vizitei în R.F.G.

BONN 24 (Agerpres). — Luînd ou- 
vîntul în cadrul dineului oferit cu 
prilejul vizitei pe care o Întreprinde 
în R.F.G., Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.ClU.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., s-a referit la propunerea 
sovietică de a se institui pe timpul 
negocierilor sovieto-americane. ce 
vor începe la 30 noiembrie, la Ge
neva, un moratoriu asupra desfășu
rării de mijloace nucleare cu rază 
medie în Europa și asupra moderni
zării lor, relevind că Uniunea Sovie
tică este dispusă nu numai să înce
teze desfășurarea in continuare a ra
chetelor sale „SS-20", ci ar putea 
merge șl mai departe. „Ca act de 
bunăvoință — a declarat el — noi 
am putea, în mod unilateral, să re
ducem o parte din armamentele 
noastre nucleare cu rază medie de 
acțiune in zona europeană a U.R.S.S., 
ca un fel de avans, înaintînd spre 
acel nivel mai redus asupra căruia 
U.R.S.S. și S.U.A. ar putea conveni 
în urma negocierilor. Acesta este un

Cancelarul Helmut Schmidt despre necesitatea convocării 
unei conferințe in problemele dezarmării

Cu același prilej, cancelarul federal 
al R.F.G., Helmut Schmidt, a subli
niat că, în perioada creșterii încor
dării, este deosebit de util ca fiecare 
să asculte cu atenție părerea celui
lalt, că „asigurarea păcii este astăzi 
posibilă numai dacă se acționează 
împreună, nu unul împotriva altuia".

Salutînd, în numele guvernului 
federal, negocierile sovieto-ameri
cane. ce vor începe, la Geneva, săp- 
tămîna viitoare, vorbitorul a arătat 
că la stabilirea încrederii ar contri
bui într-o măsură hotărîtoare, de 
asemenea, încheierea cu succes a re
uniunii de la. Madrid și îndeosebi

★

BONN 24 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care o efectuează în 
R.F.G.. Leonid Brejnev secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a avut, marți. întrevederi cu 
Hans-Dietrich Genscher, președintele 
Partidului Liber-Democrat. vicecan
celar și ministru de externe. Helmut 
Kohl, președintele Uniunii Creștin- 
Democrate. Franz Josef Strauss, pre
ședintele Uniunii Creștin-Sociale, 
Willy Brandt, președintele Partidului 
Social-Democrat.

în cadrul acestor convorbiri — re
levă agenția T.A.S.S. — s-a procedat 
la un schimb de păreri asupra unor 
probleme politice actuale si ale co-

CONFERINȚA PENTRU ÎNTĂRIREA ÎNCREDERII ȘI DEZARMARE 
-obiectiv esențial ai reuniunii de la Madrid

Reluate la 27 octombrie după o 
pauză de trei luni lucrările reuniu
nii general-europene din capitala 
Spaniei au intrat în cea de-a cin- 
cea săptămînă. Sarcina principală 
care se află în fata reprezentanți
lor celor 33 de state europene, pre
cum si celor ai S.U.A. si Canadei 
este aceea de a acționa în spiritul 
înaltei răspunderi fată de soarta secu
rității europene, fată de pacea si li
niștea continentului pentru rezol
varea problemelor aflate în suspen
sie si încheierea forului general eu
ropean prin adoptarea unui document 
final substantial si echilibrat.

Cum se prezintă stadiul lucrărilor 
reuniunii acum la circa o lună de 
la reluarea lor 7 încercînd să răs
pundă la această întrebare, obser
vatorii evidențiază că. din păcate, 
nu s-a reușit să se. înregistreze pro
grese fată de stadiul în care se a- 
flau lucrările la 28 iulie a.c.. cind a 
fost luată „ultima pauză de reflec
ție", negocierile continuînd să bată, 
practic, pasul ne loc. Pe acest fond, 
în diferite grupuri de redactare, ca 
și în plenul reuniunii, căutările de 
soluții unanim acceptabile au cedat 
adeseori locul disputelor polemice, 
confruntărilor si chiar încercărilor de 
revenire la faza de evaluare a mo
dului de aplicare a prevederilor Ac
tului final, care s-a încheiat încă în 
luna decembrie a anului trecut.

Fără îndoială, nimeni nu pierde 
din vedere că lucrările reuniunii ge- 
neral-europene s-au reluat în con
dițiile deosebit de complexe ale con
tinuării încordării in viata interna
țională. că acestea lsi nun si în pre
zent amprenta asupra desfășurării 
lor. Dar. asa cum. pe bună drepta
te, observau reprezentanții mai mul
tor țări mici și mijlocii, reuniunea 
de Ia Madrid nu noate să fie doar 
reflectarea pasivă a evoluțiilor in
ternaționale. a stării actuale a re

tre popoarele celor două țări, legă
turi care s-au extins și îmbogățit 
continuu.

A fost reafirmată hotărîrea co
mună de a dezvolta și aprofunda 
schimbul de experiență în construc
ția socialistă, de a se depune efor
turi, de ambele părți, pentru extin
derea și diversificarea colaborării în 
domeniul politic, economic, tehnico- 
științific, cultural. A fost subliniată 
convingerea că promovarea largă a 
colaborării bilaterale este în folosul 
și spre binele ambelor țări și po
poare, în interesul construcției socia
liste în România și China, al cauzei 
generale a socialismului, al păcii și 
progresului omenirii.

La primire au participat din partea 
română Ion M. Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Gheorghe Fulea, adjunct al 
ministrului minelor. Stelian Teodo- 
rescu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini. Din 
partea chineză au luat parte Chen 
Muhua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
președinta părții chineze în Co
misia guvernamentală româno-chi- 
neză de colaborare economică șl 
tehnică, Zhan Xian Ning, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Chen 
Jie, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Lian Tianjun. adjunct 
al ministrului relațiilor economice 
cu țările străine.

A fost prezent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

element nou, de esență, în poziția 
sovietică".

In cadrul negocierilor propriu-zise 
cu S.U.A., noi vom milita cu hotă- 
rîre pentru reducerea radicală a ar
melor nucleare cu rază medie în Eu
ropa de către fiecare din părți. De
sigur că cifrele concrete trebuie să 
fie stabilite în cadrul negocierilor 
propriu-zise. în ce ne privește, noi 
am fi gata să facem reducerea nu cu 
zeci, ci cu sute de unități de arme 
de acest fel. Dacă partenerii noștri 
vor dori să convină asupra renunță
rii complete de către ambele părți — 
Est și Vest — la toate tipurile de 
arme nucleare cu rază medie ațintite 
asupra unor obiective din Europa, 
noi ne pronunțăm pentru o aseme
nea soluție. Noi sîntem în general 
pentru acea soluție care să permită 
ca, în ultimă instanță. Europa să fie 
liberă de arme nucleare — și cu 
rază medie și tactice. O asemenea 
soluție ar fi echitabilă pentru toate 
părțile.

dacă această reuniune ar contribui 
concret la convocarea unei conferin
țe europene in problemele dezarmă
rii și elaborării unor măsuri de 
încredere reciprocă pentru întreaga 
Europă.

„Se cer acțiuni politice responsa
bile — a declarat. în încheiere, vor
bitorul. Astăzi, mai mult ca oricind, 
în relațiile reciproce trebuie să ne 
ghidăm- de înțelepciune, de înțele
gerea cit se poate de concretă a in
tereselor fiecăreia, ținînd seama și 
de interesele altora și manifestînd 
reținere în propriile cuvinte și 
fapte".

ir
laborării dintre U.R.S.S. și R.F.G. Au 
fost evidențiate însemnătatea si uti
litatea eforturilor comune ale celor 
două state îndreptate spre consolida
rea păcii generale, adîncirea destin
derii internaționale.

Potrivit agenției citate. în cursul 
convorbirilor dintre L. Brejnev și 
Willy Brandt o atenție deosebită a 
fost acordată problemei armelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa. în acest cadru, de ambele 
părți a fost subliniată necesitatea im
perioasă de a se face totul pentru 
ca viitorul să aparțină politicii de 
destindere, păcii, pentru ca destinde
rea să redevină factorul determinant 
al vieții internaționale.

lațiilor dintre unele state sau din
tre blocurile militare, nu se poate 
situa pe poziții de așteptare a mo
dului cum se vor desfășura unele sau 
altele din evenimentele vieții poli
tice mondiale, ci. dimpotrivă, ea tre
buie să reprezinte un for viu. dis
tinct si responsabil de negocieri, care 
să stimuleze înțelegerea dintre sta
tele participante, să identifice căile 
și modalitățile concrete pentru re
luarea si întărirea procesului de des
tindere. Tocmai de aceea, reprezen
tanții acestor țări, ai statelor neu
tre si nealiniate subliniază în per
manentă necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru rezolvarea proble
melor în suspensie, arătînd că. pen
tru a fi valabilă, orice soluție tre
buie să tină seama de interesele fie
cărui stat participant si. în același 
timp, să constituie rezultatul contri
buției tuturor celor 35 de țări.

O trecere în revistă a luărilor de 
poziție a majorității statelor parti
cipante în aceste săptămini care au 
trecut de la reluarea lucrărilor este 
de natură a pune si mai mult în 
lumină cit de actuală si de oportu
nă este noua si strălucita inițiativă 
de politică externă a președintelui 
Nicolae Ceausescu, concretizată în A- 
pelul pentru dezarmare si pace al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste — document primit aici cu 
deosebit interes — cit de oportune 
sint chemările conducătorului Româ
niei socialiste la noi si susținute e- 
forturi in vederea încheierii forumu
lui de la Madrid cu rezultate pozitive, 
de substanță, potrivit așteptărilor 
popoarelor. Din dezbaterile reuniu
nii s-a evidențiat, astfel, din nou 
rolul esențial care revine declanșă
rii cit mai curînd posibil a procesu
lui de dezangajare militară si dezar
mare ne continent. în eforturile în
dreptate spre edificarea securității 
ne continent, spre asigurarea con

Președintele Republicii Franceze l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României

PARIS 24. — Trimisul Agerpres 
Gheorghe Sprințeroiu transmite : La 
24 noiembrie, președintele Republicii 
Franceze, Franțois Mitterrand, l-a 
primit la Palatul Elysce pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Stefan Andrei, care 
se află în vizită oficială la Paris, la 
invitația ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Franceze. Claude 
Cheysson.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înmînat 
președintelui Republicii Franceze un 
mesaj de prietenie și s-au transmis 
cele mai bune urări de noi succese, 
de sănătate și fericire, de prosperita
te poporului francez prieten. Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost adresată președintelui Francois 
Mitterrand invitația de a efectua o 
vizită oficială de prietenie în Româ
nia, în cursul anului 1982.

Exprimînd calde mulțumiri pentru 
mesaj, președintele Francois Mitter
rand a evocat cu satisfacție întîlni- 
rile și convorbirile prietenești cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și a a- 
rătat că îi va face o deosebită plăcere 
să dea curs invitației de a vizita din 
nou România, de această dată în ca
litate de președinte al Franței. El a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace si progres 
pentru poporul român prieten.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
dorința de dezvoltare a relațiilor tra
diționale de prietenie și colaborare 
dintre România și Franța, în inte
resul celor două popoare, al păcii, 
destinderii și respectului independen
tei naționale în Europa și în lume.

în cursul întrevederii a avut loc. 
de asemenea, un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme internațio
nale actuala

Asigurarea unui climat de pace și securitate 
în Europa reclamă lupta unită a popoarelor 

continentului
Intervenția reprezentantului U.G.S.R. la cea de-a IV-a Conferință 

sindicală europeană
GENEVA 24 (Agerpres). — Marti 

s-au încheiat la Geneva lucrările ce
lei de-a IV-a Conferințe a centrale
lor sindicale din Europa, care a dez
bătut ca temă principală la ordinea 
de zi influenta introducerii tehnicii 
și tehnologiei noi asupra folosirii 
forței de muncă și a condițiilor de 
muncă.

în cadrul dezbaterilor, numeroși 
vorbitori s-au- referit și la situația 
actuală din Europa, care preocupă în 
cel mal înalt grad oamenii muncii de 
pe continent.

Luînd cuvîntul în dezbaterile ge
nerale, tovarășa Elena Ene, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
s-a referit la preocupările conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea economico-socială a. tă
rii noastre pe baza tehnicii și tehno
logiei moderne.

Referindu-se la faptul că nume
roase cuceriri ale tehnicii și tehnolo
giei moderne sînt deturnate astăzi 
în lume de la scopurile lor umanita
re spre crearea si perfectionarea ce
lor mai distrugătoare arme, vorbi
toarea a subliniat că România, pre
ședintele ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se pronunță cu fermitate 
pentru adoptarea de măsuri eficiente 
în vederea opririi cursei înarmărilor.

Spațiul cosmic să fie folosit in scopuri 
exclusiv pașnice

Concluziile unei reuniuni de
STOCKHOLM 24. — Institutul

internațional de Ia Stockholm 
pentru cercetări în domeniul pă
cii (S.I.P.R.I.) a organizat o re
uniune a experților în probleme 
spațiale, care au ajuns la concluzia 
că 75 la sută din totalul sateliților 
produși în lume sînt destinați unor 
scopuri militare. De la începutul erei 

dițiilor ca fiecare ponor să se poa
tă dezvolta liber, independent, la a- 
dănost de orice agresiune sau a- 
mestec din afară, avîndu-se în ve
dere tocmai continuarea în ritm fre
netic a cursei înarmărilor, precum 
si faptul că în acest -domeniu — cel 
mai important al securității europe
ne — nu s-au înregistrat nici un fel 
de progrese în cei sase ani care s-au 
scurs de la adoptarea Actului final.

In acest context, problema prin
cipală care a concentrat si concen
trează atentia celor 35 de state parti
cipante la reuniune este aceea a con
vocării unei conferințe consacrate în
crederii si dezarmării in Europa, in 
legătură cu care tara noastră a pre
zentat propuneri concrete si pentru 
materializarea căreia militează cu 
deosebită consecventă, după cum se 
subliniază si in Apelul Frontului De
mocrației si Unității Socialiste. în 
condițiile în care 80 la sută din 
cheltuielile mondiale pentru înar
mare revin țărilor semnatare ale Ac
tului final, convocarea unei aseme
nea conferințe ar contribui la di
minuarea primejdiilor care se acu
mulează continuu, la sporirea încre
derii în Europa si ar deveni o com
ponentă a procesului de destindere 
în întreaga lume. Printr-un proces 
gradual, conferința va trebui să a- 
iungă de la măsuri de încredere și 
dezangajare militară la o reducere 
efectivă, echilibrată si generală a ar
senalelor. știut fiind că nici un stat 
nu noate accepta să-si diminueze 
gradul de securitate dacă celelalte 
nu procedează la fel si mai ales 
dacă țările puternic înarmate nu dau 
ele insele primul exemplu în acest 
domeniu.

Negocierile destul de complicate si 
dificile de nină acum au permis, după 
cum se știe, stabilirea cadrului ge
neral si a obiectivului proiectatei 
conferințe. S-a căzut, astfel, de a- 

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

★
Marți au început Ia Paris convor

birile oficiale dintre ministrul aface
rilor externe al României, Ștefan 
Andrei, și ministrul relațiilor exter
ne al Franței, Claude Cheysson.

Cei doi miniștri au procedat la o 
examinare a relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Franceză și au discutat în mod 
deosebit cu privire la căile și mij
loacele de creștere în continuare a 
schimburilor comerciale, de diver
sificare și amplificare a cooperării 
economice, a conlucrării între între
prinderile miei și mijlocii din cele 
două țări, precum și de extindere a 
colaborării pe terțe piețe, în acest 
context, s-a apreciat importanța pre
gătirii temeinice a apropiatei reuni
uni a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, astfel îneît aceasta 
să poată da un impuls puternic fi
nalizării negocierilor și realizării 
obiectivelor și proiectelor stabilite 
cu ocazia precedentelor sesiuni și, in 
același timp, să se treacă la discu
tarea de noi proiecte de cooperare, 
să se identifice noi modalități de di
namizare și creștere a schimburilor 
comerciale.

Totodată, miniștrii de externe au 
exprimat dorința de amplificare în 
continuare a schimburilor tehnico- 
științifice, cultural-artistice și în alte 
domenii de interes comun.

Convorbirile continuă.
★

Ministrul francez a oferit un dejun 
în cinstea ministrului român de ex
terne, în cadrul căruia s-a toastat în 
sănătatea președinților Nicolae 
Ceausescu si Francois Mitterrand, 
pentru întărirea prieteniei dintre 
Franța și România.

pentru acțiuni hotărîte care să con
ducă la asigurarea unui climat de 
securitate în Europa și în lume, 
pentru cooperare și pace.

Participanții au fost informați des
pre amplele acțiuni ce au loc în tara 
noastră ca răspuns la Apelul pentru 
pace și dezarmare al F.D.U.S.. care 
exprimă-voința fermă a întregii 
noastre națiuni de a lupta, împreună 
cu popoarele europene, cu toate po
poarele lumii, pentru stăvilirea 
cursei primejdioase a înarmărilor, 
pentru apărarea dreptului vital al 
omului — dreptul la viată, la pace, 
la existență liberă și independență.

în încheiere s-a arătat că U.G.S.R. 
apreciază că este momentul ca toate 
centralele sindicale de pe continent 
să-și intensifice eforturile pentru a 
explica maselor de oameni ai muncii, 
prin toate mijloacele de care dispun, 
că numai într-o Europă a ’păcii și 
colaborării pot fi găsite soluții gra
velor probleme economice si sociale 
care confruntă omenirea, că obiecti
vele pe care și le propun — o viață 
mai bună în condiții de pace, liber
tate și independentă — nu vor putea 
fi realizate decît prin lupta unită a 
tuturor popoarelor pentru crearea 
unui climat favorabil înfăptuirii 
aspirațiilor lor majore.

experțl in problemele spațiale
spațiale, statele posesoare de arme 
nucleare au lansat 1800 sateliți cu 
misiuni de ordin militar. Situația 
existentă, au evidential expertii par
ticipant! la reuniune, vine să subli
nieze. o dată în plus, necesitatea de
militarizării spațiului extraatmosfe- 
ric, și folosirii sale în scopuri exclu
siv pașnice.

cord ca viitoarea conferință să fie 
concepută ca o parte integrantă 
a procesului multilateral inițiat 
la Helsinki, iar scopul ei să-1 re
prezinte realizarea in etape, cu parti
ciparea tuturor statelor semnatare 
ale Actului final, de noi acțiuni con
crete de natură a stimula progre
sele Pe calea creșterii încrederii si 
înfăptuirii dezarmării. De asemenea, 
s-a convenit ca prima etapă a aces
tui proces să fie consacrată nego
cierii si adoptării unui ansamblu de 
măsuri de creștere a încrederii si 
securității, destinate să reducă riscul 
confruntării militare în Europa și 
au fost puse de acord modalitățile 
concrete de trecere de la prima la 
cea de-a doua etapă a conferinței. 
Principala chestiune care a rămas 
nerezolvată este stabilirea mandatu
lui precis al primei etape a con
ferinței si. în acest cadre, definirea 
zonei de aplicabilitate a măsurilor 
de creștere a încrederii. înainte de 
pauza intervenită în lucrări, atit 
Uniunea Sovietică, cit si Statele Uni
te au prezentat propuneri concrete 
in această privință, propuneri care 
formează în prezent obiectul dezba
terilor din primul grup de redac
tare al reuniunii.

Făcîndu-si cunoscut interesul deo
sebit pentru stabilirea la Madrid a 
mandatului conferinței pentru măsuri 
de creștere a încrederii si dezarma
re în Eurona si exprimîndu-si în
crederea in posibilitatea găsirii unei 
soluții si in ce privește problema zo
nei amintite, reorezehtantii statelor 
neutre si nealiniate, ai altor țări 
mici si mijlocii au arătat că impor
tant este ca 4n negocieri să preva
leze interesele asigurării securității 
în Europa; în conformitate cu pre
vederile Actului final.

Radu ADRIAN
Madrid

încheierea Congresului 
Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia
STOCKHOLM 24 (Agerpțes). — In 

centrul muncitoresc Sodertălje, din 
apropiere de Stockholm, s-au înche
iat lucrările celui de-al 26-lea Con
gres al Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia.

Pe ordinea de zi a congresului, 
care s-a desfășurat sub deviza „Pace, 
muncă, justiție socială", au figurat 
principalele probleme ale vieții in
terne suedeze, precum și o serie de 
aspecte ale vieții internaționale ac
tuale, în special cele ale opririi cursei 
înarmărilor, ale înfăptuirii dezarmă
rii și securității europene, ale trans
formării nordului Europei într-o zonă 
denuclearizată.

Participanții la congres au ales 
noile organe de conducere ale parti
dului. In funcția de președinte al 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia a fost reales tovarășul 
Lars Werner.

RABAT

Lucrările Conferinței
Ligii Arabe

RABAT 24 — Trimisul Agerpres, 
C. Benga, transmite : Marți s-au în
cheiat la Fes lucrările conferim ri Li
gii Arabe la nivelul miniștrii de 
externe. Participanții au elaborat or
dinea de zi a celei de-a 12-a Confe
rințe la nivel înalt a Ligii Arabe, 
care începe miercuri, tot la Fes. Con
ferința ministerială a acordat Orga
nizației Unității Africans statutul de 
membra observator al Ligii Arabe. 
Această hotărîre. a declarat secreta
rul general al Ligii, Chedli Klibi, 
ilustrează importanța pe care organi
zația panarabă o acordă legăturilor 
frățești și cooperării cu O.U.A.

Ministrul marocan de externe, care 
a prezidat lucrările, a declarat că 
„Planul Fahd" privind reglementarea 
crizei din Orientul Apropiat va fi su
pus dezbaterii reuniunii șefilor de 
stat și de guvern.

r AGENȚIILE * 1

ÎN PLENARA ADUNĂRII GENE
RALE a actualei sesiuni a O.N.U. 

Ia avut loc alegerea, prin vot secret, 
a celor 34 membri ai Comisiei de 
drept international pentru următo- 

Irul mandat (de cinci ani), care înce
pe la 1 ianuarie 1982. Plenara a 
ales pe candidatul român, ambasa
dorul Constantin Flitan, președin- 

Itele Asociației juriștilor din tara 
noastră, ca membru al comisiei.

COMUNICAT. Santiago Carrillo, I 
secretar general al P. C. din Spa
nia, și-a incheiat vizita întreprinsă I 
în Cuba la invitația lui Fidel Cas- | 
tro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba. A fost reafirmată solida- I 
ritatea dintre P. C. din Spania și I 
P. C. din Cuba in lupta împotriva 1 
imperialismului. Santiago Carrillo a > 
exprimat intr-o declarație de presă I 
orofunda preocupare a tuturor for- I 
telor mișcării pentru pace din Eu-. 
ropa față de pericolul 
și al declanșării unei 
gratii în lume.

ÎN COMUNICATUL COMUN dat I 
ablicitătii la încheierea convorbi-1

Iuții de la 1 Septembrie al Jar' ’■ 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste, și Serghei Kraighe.’ reședin
țele Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
se arată că părțile au ajuns Ia un 
acord cu privire la căile concrete 
de sporire a comerțului și de pro
movare a cooperării bilaterale în 
agricultură, industria petrolului si 
în alte domenii — relatează i 
Taniug.

ÎNTÎLNIRE. In Kuweit a avut loc I 
Io întilnire la care au participat pre-• 

ședințele Prezidiului Consiliului Su-. 
prem al Poporului al R. D. P. Ye- I 

Imen, Aii Nasser Mohammed, pre-1 
ședințele R. A. Yemen, Ali Ab
dallah Saleh, și emirul Kuweitului I 
seicul Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. I 

ICu acest prilej au fost discutate ’ 
probleme referitoare la normalizarea ■ 
relațiilor dintre R. D. P. Yemen ș I 

IR. A. Yemen, precum și unele as- I 
necte ale situației din Orientul Mij
lociu în preajma deschiderii confe-1 
rinței arabe la nivel înalt de la | 
Fes.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN 
{ȚĂRILE MEMBRE ALE PIEȚEI1 

■ COMUNE ar putea atinge un nou, 
•record — 10 milioane — pină lai 
Isfîrșitul acestui an, potrivit unui | 
raport asupra situației sociale a „ce
lor zece", dat publicității la Bru-1 
xelles. Documentul precizează că I

1 numărul șomerilor înregistrați ofi- 1 
cial în țările comunitare la sfîrșitul, 
lunii octombrie a fost de 9,7 mili- 

Ioane, ceea ce reprezintă 8,5 la sută I 
din totalul populației active, cu 2,4 
la sută în creștere față de luna pre- I 

Icedentă și cu 31.4 la sută față de | 
octombrie 1980. Cea mai mare rată 
de creștere a șomajului — 12,7 la | 
sută — s-a înregistrat în Belgia I 

I urmată îndeaproape de Marea Br -1 
tanie, cu 11,5 la sută. Cel mai mare 
rumăr de șomeri s-a înregistrat i I 
Marea Britanie — 2 938 600, urmată | 

. de Italia cu 2 020 700.
I SĂPTĂMÎNĂ pe LUPTA. Ince-I 

Dind de luni, lucrătorii de la căile’ 
Iterate italiene afiliați la federați .. 
celor trei mari centrale sindicalei 
— C.G.I.L., C.I.S.L. șl U.I.L. — avi 
organizat o „Săptămină de luptă". 
Ei cer autorităților și patronatnlu I 
încheierea unui nou contract colec- I 
tiv de muncă — In locul celui vechi,' 
axpirat de aproape un an.

• ■I
I PE PRESĂj
| TRANSMIT: |
I

v

înarmărilor 
noi confla-

I
[publicității la încheierea convorbi- - 
rilor dintre colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo-1 
Iutii de la 1 Septembrie al Jar ' |

agenția |

MANDAT. Consiliul de Securita
te al Organizației Națiunilor Unite 
a hotărit luni să prelungească cu 
alte șase luni mandatul Forței Na
țiunilor Unite de respectare a de
zangajării militare in zona Înălți
milor Golan.

I
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