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lucrărilor plenarei comune

A COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII
ECONOMICE Șl SOCIALE

Joi, 26 noiembrie 1981, s-au în
cheiat lucrările plenarei comune a
Comitetului
Central al Partidului
Comunist Român și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale, desfășurate sub președinția
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

In continuarea dezbaterilor pe
marginea problemelor inscrise la
ordinea de zi au luat cuvintul to
varășii : Petre Dănică, Cornel Burti
că, Gheorghe Caranfil, Ion Catrinescu, Emilian Dobrescu, Neculai
Agachi, Radu Bălan, Ion Pățan, Ion
Teșu, Gheorghe Oprea, llie Verdeț,
Nicolae Constantin, Pavel Aron, Lina
Ciobanu.
In unanimitate, plenara a apro
bat : Proiectul planului național unic

de dezvoltare economico-socială a
Republicii Socialiste România pe
anul 1982, Proiectul planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare pe anul 1982, Proiectul
bugetului de stat și planului finan
ciar centralizat pe anul 1982, ce vor
fi supuse Marii Adunări Naționale
spre dezbatere și adoptare.
Plenara a aprobat, în unanimi
tate, Programul privind autocondu-

cerea și autoaprovizionarea terito
rială, pentru asigurarea populației
cu produse agricole, animale și ve
getale, în perioada 1982-1985 și, în
acest cadru, Programul privind aprovizionarea populației cu produse
agroalimentare și bunuri industriale
de consum pe trimestrul IV/1981 și
semestrul 1/1982.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi după-amiază. delegația Partidului Socialist
Unit din Berlinul occidental, condusă
de tovarășul Horst Schmitt, pre
ședintele partidului, care face o vizită
în tara noastră, la invitația C.C. al
P.C.R.
Din delegație fac parte tovarășii
Heinz Thomaszik. membru al Birou
lui Politic si al Secretariatului Co
mitetului Central al P.S.U. din Ber
linul occidental, Wolfgang Kriiger,
membru al C.C. al P.S.U.. și Horst
Loffler, redactor-șef adjunct al zia
rului „D ie Wahrheit", organ central
de presă ăl partidului.
La primire au luat parte tovarășii
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.. Iosif Uglar și Ghizela Vass,
membri ai C.C. al P.C.R.
Exprimînd satisfacția de a se reîntîlni cu conducătorul partidului
nostru, tovarășul Horst Schmitt a adresat, în numele conducerii, al mem
brilor Partidului Socialist Unit din
Berlinul
occidental.
tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
și cele mai bune urări de succes in
activitatea pe care o desfășoară in
fruntea partidului și statului român.
Totodată, oaspetele a dat o înaltă apreciere realizărilor remarcabile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, in
construcția socialistă, activității pro
digioase desfășurate de șeful statului
roplân pe Plan internațional, in luptă
pentru pace. dezarmare, securitate Și.
Colaborare între popoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.’ mul
țumind pentru sentimentele exprima
te, a salutat cu căldură pe tovarășul
Horst Schmitt, pe membrii delegației
P.S.U. și a transmis, la rîndul său,
conducerii partidului, tuturor mem
brilor săi urări de succes în activi
tatea consacrată afirmării intereselor
fundamentale ale oamenilor muncii
din Berlinul occidental.
în cadrul întrevederii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Horst
Schmitt au procedat la o informare
reciprocă asupra activității și preocu
părilor Partidului Comunist Român
și Partidului Socialist Unit din Ber
linul occidental și au avut un
schimb de vederi în legătură cu unele
probleme ale situației internaționale
actuale și ale mișcării comuniste și
muncitorești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

Dezbaterile plenarei noastre, ca
și dezbaterile care au avut loc an
terior în plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, a
Consiliului Național al Agricultu
rii și în plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și
Unității Socialiste au demonstrat
deplina unanimitate a Comitetului
Central, a organismelor democra
ției noastre socialiste
în apre
cierea rezultatelor dezvoltării economico-sociale în anul 1981, cit și
în ce privește sarcinile care stau
în fața partidului, a poporului nos
tru în perioada următoare. în
unanimitate, plenara, toate celelalte
organisme democratice au aprobat
planul pe 1982, programul de
aprovizionare și și-au exprimat hotărîrea de a acționa cu întreaga
răspundere și cu toate forțele în
vederea îndeplinirii neabătute a
hotărîrilor Congresului al XII-lea
al partidului.
Se poate deci spune că discu
țiile din plenara noastră — deși
au cuprins multe laturi ale activi
tății — s-au desfășurat într-un
spirit mai aprofundat de critică, de
autocritică. S-a evidențiat preocu
parea Comitetului nostru Central
de a se acționa cu toată hotărîrea
pentru lichidarea stărilor negative
de lucruri, pentru îmbunătățirea
muncii în toate sectoarele de acti
vitate și asigurarea creșterii răs
punderii comuniștilor, a organiza
țiilor și organelor de partid, a Co
mitetului Central, în general a or
ganelor de partid și de stat, în con
ducerea în cele mai bune condiții
a întregii activități.
De asemenea, în plenarele con
siliilor oamenilor muncii clin in
dustrie, din agricultură și în plena

ra Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste s-a evidențiat hotărîrea or
ganismelor respective de a ac
ționa pentru creșterea rolului con
siliilor oamenilor muncii, al consi
liilor de conducere din toate dome
niile de activitate în buna solu
ționare a problemelor complexe ale
dezvoltării economico-sociale, în
crearea condițiilor pentru partici
parea largă și activă a oamenilor
muncii, și în primul rînd a clasei
muncitoare, a întregului popor, la
conducerea tuturor domeniilor de
activitate.
Putem deci spune că dezbate
rile din toate aceste organisme,
dezbaterile din plenara Comitetu
lui Central al partidului au pus
cu toată forța în fața partidului, a
tuturor oamenilor muncii necesi
tatea de a trece la un stil mai bun
de muncă, de a introduce mai
ferm spiritul revoluționar, munci
toresc, comunist în întreaga noas
tră muncă, în toate sectoarele de
activitate.
S-a evidențiat că dispunem de
tot ce este necesar, atît din punct de
vedere al bazei materiale, al dotă
rii, cît și al aprovizionării tehnicomateriale, pentru a asigura înde
plinirea în cele mai bune condiții
a planului. Voi repeta din nou pro
blema metalului, pentru că ea este
foarte elocventă : producem 12 mi
lioane de tone de metal și prelu
crăm în construcția de mașini circa
6 milioane, luînd și celelalte sec
toare, deci circa jumătate din me
talul pe care îl realizăm. Deci avem
o bază bună de metal, mai mult
decît suficientă pentru a asigura
buna aprovizionare și realizarea
programului pe care-1 avem. Și
același lucru este și în celelalte
sectoare de activitate. Hotărîtoare

sînt acum buna gospodărire a
acestei baze materiale, spiritul de
bună organizare și de bună plani
ficare, realizarea sortimentelor și
materialelor de care avem nevoie
cu prioritate, acțiunea fermă pen
tru a ne încadra în consumurile
energetice și materiale stabilite.
Aceasta pune cu tărie în fața
organelor noastre de stat, a guver
nului — ca organ colectiv — ne
cesitatea de a acționa pentru mai
buna organizare, planificare și
conducerea unitară a întregii econo
mii naționale, a tuturor sectoare
lor economice și sociale. Este ne
cesar să se asigure un control per
manent și riguros în domeniul asigurării bazei tehnico-materiale, al
soluționării la timp a tuturor pro
blemelor pe care le ridică comple
xitatea economiei naționale. Și
vreau să subliniez că problemele
nu se vor diminua, ci ele vor creș
te pe măsura diversificării econo
miei naționale. Tocmai aceasta
presupune o mai bună planificare,
o mai bună organizare a muncii,
un control riguros, soluționarea la
timp a problemelor. Fără nici o
îndoială, era mult mai simplu și
mai ușor acum 20 de ani să solu
ționăm problemele la nivelul eco
nomiei de atunci, cu gama redusă
de produse ce se realizau în țara
noastră.
Ne propunem să dezvoltăm noi
domenii. Dezvoltăm aviația, in
trăm în domeniul energiei nuclea
re, dezvoltăm electronica — și
toate acestea nu diminuează pro
blemele ; dimpotrivă, le multiplică
și cer o răspundere mai mare, o
mai bună planificare și organiza
re. Subliniez aceasta pentru ca ni
meni să nu-și închipuie că, după
plenară, vom putea să stăm mai
liniștiți, că am discutat și că pro

blemele se vor rezolva de la sine.
Dimpotrivă, trebuie să trecem cu
hotărire să organizăm mai bine
întreaga activitate, să folosim bine
mijloacele de care dispunem. Și
avem — repet încă o dată — baza
corespunzătoare pentru aceasta.
Mai presus de toate, doresc să
subliniez din nou, în încheierea
lucrărilor plenarei noastre, că
avem o minunată clasă munci
toare, o țărănime, o intelectualita
te care au demonstrat și demon
strează că sînt în stare să soluțio
neze orice problemă, să asigure
dezvoltarea în ritm înalt a econo
miei noastre naționale. Tocmai bazindu-ne pe această forță uriașă a
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, a tuturor oamenilor
muncii — fără deosebire de na
ționalitate — putem avea deplina
încredere că vom depăși greutățile
existente, că vom asigura realiza
rea în cele mai bune condiții a pla
nului pe 1982, pe întregul cincinal.
(Aplauze puternice, prelungite).
Este necesar ca organizațiile
noastre de partid, comuniștii, co
mitetele județene să tragă, la rîn
dul lor, toate concluziile, atît din
ceea ce este bun, dar și din anali
za critică, autocritică care s-a des
fășurat în plenara Comitetului
nostru Central. Am întrebat pe o
serie de tovarăși dacă se angajează
în fața plenarei de a lichida stă
rile negative de lucruri. Sper că
angajamentul pe care și l-au luat
îl vor respecta. Desigur, va trebui
să analizăm în continuare, în mod
cît mai amănunțit, unele stări de
lucruri, să intervenim, acolo unde
este necesar, pentru îmbunătățirea
activității organismelor respective,
pentru a avea siguranța deplină a
(Continuare în pag. a IlI-a)

mărilor, pentru dezarmare, și în pri
mul rind pentru dezarmare nucleară,
pentru stoparea amplasării de noi
rachete cu rază medie de acțiune și
retragerea celor existente, pentru
încetarea fabricării bombei cu neu
troni. S-a relevat, în acest sens. în
semnătatea trecerii urgente la ne
gocieri care să adopte măsuri efi
ciente de îndepărtare a pericolului
unui război și crea"ea unui climat de
încredere menit să favorizeze dez
voltarea colaborării și cooperării în
tre toate statele.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român si președintele
Partidului Socialist Unit din Berlinul
occidental au anreciat importanta ma
rilor manifestații pentru pace si
dezarmare care au loc în diferite țări
ale Europei, subliniindu-se că ele
constituie o mărturie elocventă a do
rinței popoarelor de a elimina din
viața
internațională amenințările
unui conflict nuclear distrugător, de
a putea trăi în pace pentru a-și con
sacra eforturile dezvoltării libere și
independente, progresului economic
și social.
S-a relevat, de asemenea. însem
nătatea concentrării eforturilor pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice
mondiale care să faciliteze soluțio
narea problemelor care au generat
actuala criză economică, energetică
și financiar-monetară și care să asi
gure. în același timp, condiții echi
tabile de dezvoltare tuturor statelor
Și. în special, celbf rămase în urmă.
SchimbuJ de vfederi în probleme
ale mișcării comuniste și muncito
rești a prilejuit reafirmarea hotăririi
celor două partide de a acționa pen
tru dezvoltarea și întărirea colaboră
rii și solidarității dintre partidele co
muniste și muncitorești pe baza prin
cipiilor egalității depline în drepturi,
respectării autonomiei fiecărui partid,
a dreptului de a-și stabili propria
linie politică, strategia și tactica re
voluționară. în conformitate cu rea
litățile și condițiile specifice din fie
care țară.
S-a subliniat însemnătatea întăririi
colaborării dintre partidele comunis
te. socialiste, social-democrate, democrat-creștine. liberale și mișcările
de eliberare națională, între forțele
progresiste, antiimperialiste. în lupta
pentru pace, pentru independență
națională și progres social.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

Consiliulu i de Stat

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

varășul Horst Schmitt și-au manifes
tat satisfacția fată de bunele rela
ții de prietenie si colaborare exis
tente între Partidul Comunist Român
și Partidul Socialist Unit din Berli
nul occidental și au exprimat hotărîrea de a acționa pentru dezvoltarea
acestor relații, pe baza principiilor
egalității in drepturi si independentei
fiecărui partid, ale încrederii și res
pectului reciproc. De ambele părți
s-a apreciat că întărirea acestor le
gături este în folosul celor două
partide, al cauzei destinderii, păcii si
înțelegerii în Europa. în interesul po
poarelor. al tuturor forțelor progre
siste și democratice.
Abordînd unele probleme interna
ționale. secretarul general al Parti
dului Comunist Român și președinte
le Partidului Socialist Unit din
Berlinul occidental au subliniat că
în condițiile actuale este necesară,
mai mult ca oricind. intensificarea
luptei popoarelor, a forțelor revo
luționare și progresiste, a opiniei
publice pentru oprirea încordării din
viata internațională, pentru reluarea
și continuarea politicii de destindere,
colaborare și respect al inde
pendenței naționale, pentru solutio
narea pe cale politică, prin tratative
a tuturor stărilor de încordare si
conflict. A fost evidențiată, totodată,
necesitatea de a se acționa tot mai
ferm pentrii eliminarea politicii de
forță și dictat, pentru asigurarea res
pectării in relațiile dintre state a
principiilor egalității în drepturi, in
dependenței si suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne,
rierecurgerii lâ forță sau la amenin
țarea cu forța, pentru garantarea
dreptului sacru al fiecărui popor de
a fi stăpîn pe destinele sale.
O atenție deosebită a fost acordată
problemelor întăririi securității și
cooperării europene, subliniindu-se
însemnătatea concentrării eforturi
lor tuturor forțelor iubitoare de pace
în vederea încheierii cu succes a
reuniunii de la Madrid, care să dea
un nou impuls transpunerii în viată
a Actului final de la Helsinki, să fa
ciliteze convocarea unei conferințe
consacrate încrederii și dezarmării,
precum și să asigure continuitatea
reuniunilor consacrate securității și
cooperării in Europa.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Horst Schmitt au relevat că
o pace reală în Europa nu poate fi
concepută fără realizarea de măsuri
concrete pentru oprirea cursei înar

în ziua de 26 noiembrie 1981 a
avut loc ședința Consiliului de
Stat, prezidată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România.
La ședință au luat parte, ca invi
tați. primul ministru al guvernului,
viceprim-miniștri. miniștri, alți con
ducători de organe centrale, pre
ședinți ai unor comisii permanente
ale Marii Adunări Naționale.
în cadrul problemelor înscrise pe
ordinea de zi. Consiliul de Stat a
dezbătut și adoptat : Decretul pentru
modificarea și completarea Decretu
lui Consiliului de Stat nr. 71/1978
privind organizarea șl desfășurarea
întrecerii socialiste între consiliile
populare județene și al municipiului
București, municipale, ale sectoare
lor municipiului București, orășenești
și comunale ; Decretul privind con
tractările și achizițiile de animale,
păsări, produse animale și produse
agricole vegetale ; Decretul privind
aprobarea Regulamentului vamal ;
Decretul pentru modificarea Legii
nr. 33/1968 privind pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei ; De
cretul pentru modificarea și comple
tarea Decretului Consiliului de Stat
nr. 208/1976 privind evaluarea pagu
belor aduse avutului obștesc prin
lipsuri sau degradări de bunuri ; De
cretul privind regimul emițătoarelor
radioelectrice ; Decretul privind mo
dificarea Decretului nr. 211/1954 pen
tru instituirea ordinului și a meda
liei „Meritul Militar" și pentru apro
barea Regulamentului privind confe
rirea. descrierea și modul de purtare
a ordinului și medaliei „Meritul Mi
litar".

Consiliul de Stat a examinat și ra
tificat : Convenția privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare față
de femei, încheiată la New York la
19 decembrie 1979 ; Acordul privind
serviciile aeriene civile dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Unită Tanzania. încheiat la Dar
Es Salaam, Ia 16 iulie 1980 ; Conven
ția consulară dintre Republica So
cialistă România și Republica Irak,
semnată la București la 13 martie
1981 ; Acordul general de cooperare
economică și tehnică pe termen lung
dintre Republica Socialistă România
și Republica Ghana, semnat la Bucu
rești la 25 mai 1981 ; Acordul dintre
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Democra
tice Socialiste Sri Lanka privind
promovarea și garantarea reciprocă
a investițiilor, semnat la. București la
9 februarie 1981 ; Acordul pe termen
lung dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Canadei
privind promovarea și dezvoltarea
cooperării economice și industriale,
semnat la București la 19 mai 1981 ;
Convenția consulară dintre Republi
ca Socialistă România și Republica
Arabă Siriană, semnată la Bucu
rești la 5 iunie 1981. Totodată, Con
siliul de Stat a hotărît aderarea Re
publicii Socialiste România la : Con
venția pentru recunoașterea recipro
că a inspecțiilor privind fabricarea
produselor farmaceutice.
încheiata
la Geneva la 8 octombrie 1970 ; Con
venția Națiunilor Unite privind
transportul de mărfuri pe maire —
1978. adoptată la Hamburg Ia 31 mar-

tie 1978 ; Convenția asupra unui cod
de conduită al conferințelor mariti
me, adoptată la Geneva la 6 aprilie
1974.
Toate decretele menționate au
fost, în prealabil, examinate și avi
zate favorabil de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Naționale,
potrivit competenței acestora, pre
cum și de către Consiliul Legislativ.
în continuare. Consiliul de Stat a
examinat și aprobat Raportul Comi
siei pentru analiza activității de so
luționare a propunerilor, sesizărilor,
reclamațiilor și cererilor oamenilor
muncii adresate Consiliului de Stat,
în semestrul I 1981. precum și Ra
portul Consiliului de Miniștri privind
activitatea de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii adresate Con
siliului de Miniștri, ministerelor și
celorlalte organe centrale ale admi
nistrației de stat în semestrul I 1981.
Consiliul de Stat a dezbătut apoi și
a aprobat măsurile luate de condu
cerile unor ministere și alte organe
centrale ca urmare a analizelor efectuate de comisiile permanente ale
Marii Adunări Naționale referitoare
la aplicarea legislației în diferite do
menii de activitate.
în continuarea lucrărilor. Consiliul
de Stat a examinat si aprobat Darea
de seamă privind activitatea desfășu
rată de Tribunalul Suprem, precum
și Raportul privind activitatea des
fășurată de organele Procuraturii Re
publicii Socialiste România.
în cadrul ședinței. Consiliul de Stat
a soluționat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

HOTĂRiREA
Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
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PLENARA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRI! ECONOMICE Șl SOCIALE
CUVlNTUL TOVARĂȘEI
ALEXANDRINA GĂINUȘE
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceausescu.
Stimat! tovarăși.

Actuala plenară a Comitetului
Central al partidului nostru îsi
desfășoară lucrările în zilele în
care se împlinesc doi ani de la
cel de-al XII-lea Congres al
partidului si constituie, prin pro
blematica maioră abordată, un
prilei de analiză exigentă a mo
dului în care organele si orga
nizațiile de partid, comuniștii si.
sub conducerea lor. toti oamenii
muncii au acționat si acționează
pentru înfăptuirea istoricelor
hotărîri ale Congresului al
XII-lea al partidului.
Magistrala expunere prezenta
tă plenarei de secretarul general
al partidului nostru reprezintă
un document de inestimabilă
valoare teoretică sl practică, un
exemplu de analiză profundă a
activității desfășurate de orga
nele si organizațiile de partid, o
strălucită expresie a gîndirii
științifice, profund novatoare,
plină de dinamism a conducă
torului partidului si statului
nostru, un program de muncă si
de luotă pentru întregul nostru
ponor.
După ce si-a exprimat depli
nul acord cu documentele supu
se dezbaterii plenarei si s-a angaiat să facă totul pentru apli
carea lor în viată, vorbitoarea
a prezentat principalele înfăp
tuiri obținute de oamenii mun
cii din iudetul Bacău în produc
ția materială, informînd că sint
întrunite toate condițiile pentru
realizarea în totalitate a sarci
nilor ne primul an al actualului
cincinal si să fie obținută peste
plan o productie-marfă de aproane 1 miliard lei. Rezultatele
ar fi fost mai bune — a spus
tovarășa Alexandrina Găinușe —
dacă în munca comitetului jude
țean de partid, a organelor și
organizațiilor de bază n-ar
fi existat unele neajunsuri,
dacă conducerile unităților econ ornice ar fi acționat mai
operativ, dacă în toate sec
toarele și locurile de muncă
am fi introdus o disciplină fer
mă. In continuare, vorbitoarea a
arătat că. deși la extracția de
titei se obține acum o creștere
zilnică, producția anuală fiind
cu 50 000 tone mai mare com
parativ cu anul 1980. planul pe
1981 nu se îndeplinește, petroliștii
băcăuani rămînînd datori econo
miei naționale cu 46 000 tone ti
tei. Cauzele acestei situații se
găsesc în activitatea slabă des
fășurată de conducerea trustului,
de comitetul de partid din trust
si de comitetul iudetean. Se mai
înregistrează încă multe absent te. intîrZieri de la program, se
folosesc incomplet capacitățile
de producție si mijloacele de
l transport. Nu'-'s-â ' făcut totul
pentru asimilarea bieSelht de"
schimb si recuperarea celor exis
tente. ceea ce face să se piardă
cantităti mari de produse din
cauza staționării sondelor de fo
rai si a celorlalte instalații. Pen
tru a remedia aceste neai unsuri
si a crea un climat de respon
sabilitate. comitetul iudetean de
partid a stabilit. încă de la în
ceputul anului, un colectiv de
activiști, care, alături de cadre
le din trust, urmăresc înde
aproape activitatea pe fiecare
sondă. Vorbitoarea a cerut apoi
conducerii Ministerului Petrolu
lui. Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să-si ono
reze operativ si cu mai mult,
simt de răspundere obligațiile Pe
care le au fată de aceste ra
muri de importantă deosebită
ale economiei naționale.
în activitatea pentru dezvol
tarea bazei energetice a tării, un
accent deosebit a fost pus ne
sporirea producției de cărbune,
minerii din bazinul Comănesti

depășind planul ne 10 luni cu
4 000 tone cărbune. S-a apreciat
că se putea face mai mult si s-a
exprimat hotărîrea de a se or
ganiza mai bine munca de
prospectare a unor noi zone, de
creștere a răspunderii tuturor
minerilor pentru ca aceștia
să-si poată îndeplini angajamen
tul luat pentru 1982 de a realiza
o producție suplimentară între
4 000—5 000 tone.
Subliniind că problema deo
sebită care stă în fata comite
tului județean a fost și rămine
îndeplinirea planului de pro
ducție de toate întreprinderile
și la toate produsele, vorbitoa
rea a precizat că totuși în județ
sint încă șapte întreprinderi
care nu-și realizează planul ; de
asemenea, se estimează nerealizairea planului la 32 produse,
unele deosebit de importante
pentru economia națională. Cau
zele acestor nerealizări constau
în faptul că unele obiective in
dustriale nu au fost puse în
funcțiune la termenele stabilite,
unele instalații din chimie nu
au atins parametrii proiectați,
iar activitatea de revizie, repa
rații și întreținere nu se desfă
șoară în mod corespunzător
peste tot. Biroul comitetului ju
dețean de partid, organele și or
ganizațiile de bază acționează
pentru remedierea acestor defi
ciențe.
După ce a arătat că planul de
export a fost realizat integral
și, ca urmare, s-au creat condi
ții pentru obținerea unei pro
ducții suplimentare destinate
piețelor externe, vorbitoarea a
arătat că, pe baza indicațiilor
date de secretarul general al
partidului, în fiecare întreprin
dere economică au fost organi
zate ateliere pentru asigurarea
de piese de schimb și subanșamhle în care se realizează
anual peste 1 800 de repere.
Referindu-se în continuare la
activitatea din domeniul investi
țiilor, vorbitoarea a arătat că
din cele 31 obiective mai impor
tante cu termen de intrare în
producție în acest an funcțio
nează și se află în probe tehno
logice 22. celelalte fiind în sta
diu avansat de execuție ; pînă
la sfîrșitul acestui an sînt asi
gurate condițiile să intre în
funcțiune alte cinci obiective.
Pe primele zece luni ale anului
au fost date în folosință 3 851
apartamente, cu 382 apartamen
te mai mult decît prevedea pla
nul.
în continuare, tovarășa Ale
xandrina Găinușe a informat
plenara asupra felului cum 6-a
acționat în agricultură pentru
îndeplinirea marilor obiective
fixate acestui sector. Deși nu.
am realizat nivelurile stabilite
prin plan la o parte din cultu
rile cerealiere — a precizat
ea — am realizat și depășit
fondul de stat. Concluzia la care
s-a ajuns este că nu numai con
dițiile de climă au influențat re
coltele slabe, ci. în primul rind,
activitatea nesatisfăcătoare des
fășurată de organele și organi
zațiile de partid din agricultură,
de cadrele de specialitate, care
nu de puține ori încearcă să gă
sească justificări în loc să vină
cu soluții de creștere a produc
ției, de folosire mai eficientă a
pămîntului. în această situație
trebuie mai mult ca oricind să
asigurăm o mai bună stabilitate
a cadrelor în agricultură.
în încheiere, vorbitoarea a în
credințat plenara că organele și
organizațiile de partid vor ac
ționa cu hotărîre și pricepere
pentru realizarea importantelor
obiective ale dezvoltării economico-sociale a tării, ale ridicării
nivelului de trai al Întregului
popor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION SlRBU
Mult stimate tovarășe secretar
general.
Stimat! tovarăși.

Problemele deosebit de impor
tante înscrise pe ordinea de zi
a plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
și. cu deosebire, magistrala ex
punere prezentată în plenară de
mult stimatul și iubitul nostru
conducător, tovarășul Nicolae
Ceausescu, sînt o puternică do
vadă a înaltei griii si răspun
deri pentru viitorul României
socialiste, al ponorului nostru,
cărora, la îndemnul mobilizator,
înflăcărat al secretarului gene
ral al partidului, trebuie să le
închinăm toată munca Si pri
ceperea noastră.
După ce a prezentat rezulta
tele pozitive înregistrate în ulti
mul timp de oamenii muncii din
județul Argeș, vorbitorul a ară
tat că și în acest județ se ma
nifestă în activitatea economică
o serie de neajunsuri, ca rezul
tat al modului ineficient în care
organele și organizațiile de par
tid. cei care lucrează în funcții
de conducere îsi îndeplinesc sar
cinile cu care au fost învestiți.
Vă informez — a spus în con
tinuare vorbitorul — că iudetul
nostru, respectiv trustul de ex
tracție. are o nerealizare a pla
nului de extracție a țițeiului de
peste 100 000 tone. împreună cu
conducerea trustului, cu organe
le si organizațiile noastre de
partid am luat o serie de măsuri
ca această situație să fie reme
diată. Sîntem pe deplin conștienti că dacă depuneam mai
multe eforturi, dacă luam mă
suri de scurtare a timpului de
intervenție la sonde, situația ar
fi fost alta.
în continuare, vorbitorul a
arătat că deși s-au obtinut o se
rie de rezultate în ceea ce pri

vește reducerea consumurilor de
materii prime, materiale, acestea
se mențin incă ridicate. Ilustrând
preocupările în această direcție,
vorbitorul a’ informat că au
fost puse în funcțiune instalații
le pentru recuperarea gazelor —
care pînă acum erau fără folos
la combinatul petrochimic, iar
acum, pe baza recomandărilor
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. 78 la
sută din ele sînt reintroduse în
circuitul productiv.
Referindu-se apoi la situația
în care se prezintă îndeplinirea
planului la volumele si sorti
mentele stabilite prin plan, vor
bitorul a arătat că în iudet sint
încă întreprinderi care nu-și
realizează indicatorii de plan pe
10 luni, ceea ce diminuează rea
lizările globale. De asemenea,
județul Argeș realizează unul
dintre cei mai scăzuti indici de
utilizare a mașinilor din toată
țara, în primul rind din cauză
că nu există suficientă ordine,
disciplină, un ridicat spirit de
răspundere.
Tovarășul Ion Sîrbu a infor
mat plenara că comitetul iude
tean de partid, organele si orga
nizațiile de partid, conducerile
unităților economice, pornind de
la situațiile negative existente
în industria și agricultura jude
țului. au tras toate învățămintele
din criticile pe deplin justifica
te făcute în repetate rînduri de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu. Cu
ajutorul organelor superioară de
partid și de stat. împreună cu
ministerele ce au unităti pe
raza județului, au fost întocmi
te programe de măsuri ferme pe
baza cărora se acționează si se
va acționa pentru înlăturarea tntr-un termen cît mal scurt po
sibil a lipsurilor din activitatea
economică din cea a organelor
de partid si de stat locale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION TARACHIU
Stimate tovarășe secretar ge
neral.
t
Vă rog să-mi permiteți să-mi
exprim deplinul meu acord cu
magistrala expunere făcută de

dumneavoastră în fata plenarei,
prin care ați analizat cu un
pătrunzător spirit critic realiză
rile. dar mai ales lipsurile din
activitatea organelor si organi
zațiilor de partid. Multe din

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
minusurile și lipsurile reieșite
din expunere se regăsesc și în
munca organelor, a organizate
lor de partid si, bineînțeles, a
biroului Comitetului iudetean
de partid Ialomița. Am studiat
cu toată atenția documentele
supuse dezbaterii plenarei noas
tre și imi exprim totala adeziu
ne față de conținutul si spiritul
acestora. Avem convingerea că
hotărîrile pe care le vom adopta
se vor înscrie ca o pagină re
marcabilă în activitatea parti
dului nostru pentru edificarea în
România a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Am recunoscut si de această
dată aportul dumneavoastră hotărîtor pe care 1-ati adus, to
varășe secretar general. Ia
fundamentarea acestor docu
mente, grija pe care o manifes
tați pentru binele si fericirea
oamenilor muncii din . tara noas
tră. pentru unitatea indisolubilă
dintre politica internă si externă
a partidului și statului, ceea ce
v-a consacrat pentru totdeauna
în rindul celor mai strălucite
personalități ale lumii.
Organele și organizațiile noas
tre de partid din industrie au
acționat mai bine în vederea ri
dicării din punct de vedere teh
nic și calitativ a nivelului pro
ducției, pentru recuperarea si
refolosirea deșeurilor. îmbună
tățirea tehnologiilor, reducerea
consumurilor și ridicarea efi
cientei întregii activități econo
mice. Vă informez, tovarășe se
cretar general, că 31 de unități
și subunități economice și-au
depășit planul, dînd o producție
suplimentară de peste 180 mi
lioane lei.
Arătînd apoi că și în agricul
tura județului s-au obtinut une
le rezultate mulțumitoare, vor
bitorul a spus : Analizind însă
cu toată răspunderea propria
noastră muncă, activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid,
a organelor agricole Si de spe
cialitate in lumina exigentelor
puse de dumneavoastră astăzi in
fața noastră, a unor rezultate
obținute, vreau să Informez ple
nara că nu sîntem mulțumiți de
activitatea biroului comitetului
județean de partid, a organiza-

țiilor de bază din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, și
nici de activitatea mea persona
lă. Fără îndoială, condițiile de
climă din acest an au avut in
fluențe asupra unor producții
agricole, dar aceasta nu justifi
că realizarea în județul Ialomița
a unei producții mici de porumb
cu care noi de fapt nu ne-am
mai intilnit in ultimii ani.
Sintem nemulțumiți, biroul ju
dețean, activul de partid, și de
rezultatele pe care Ie vom
atinge la sfîrșitul anului în zoo
tehnie. Biroul județean, activul
nostru de partid este conștient
că multe din cauzele care au
determinat aceste situații neco
respunzătoare iși găsesc expli
cațiile în deficientele muncii
noastre organizatorice, in lipsa
de ordine și disciplină care au
condus la o slabă folosire a
bazei tehnico-materiale de care
dispune județul Ialomița.
Ca urmare a preocupării necoresounzătoare pentru gospodă
rirea rațională a pămintului,
pentru găsirea soluțiilor în ve
derea scurgerii apelor si folosi
rii optime a sistemelor de iriga
ții — deficiente pe care s-a gre
fat și excesul de ploi din pri
măvară"— am fost puși în si
tuația ca pe aproape 50 000 de
hectare să nu putem realiza însămințările decit în jurul datei
de 15—20 iunie.
în continuare, vorbitorul, a
informat plenara asupra cauze
lor care au dus la întirzieri in
realizarea însămințărilor din
primăvara acestui ân si a ară
turilor de vară și toamnă, in
respectarea densității plantelor,
folosirea rațională a bazei teh
nice de care dispune agricultura
județului, arătînd că aceste
neajunsuri se datoresc în mare
parte și activității slabe desfă
șurate de biroul iudetean de
partid.
în încheiere, vorbitorul a
spus: în fata plenarei și a dum
neavoastră personal,
tovarășe
secretar general, ne angajăm ca
expunerea dumneavoastră la
plenară să constituie pentru noi
un complex de măsuri, un pro
gram de lucru pentru activita
tea noastră de viitor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
FERDINAND NAGY
seamnă numai drepturi, dar și
obligații, cel puțin la nivelul
drepturilor, ceea ce-i obligă la
schimbarea radicală a atitudinii
fată de muncă, fată de societa
Doresc ca de la început să
te. întelegind mai clar. în lumi
subliniez semnificația politică,
na expunerii dumneavoastră,
economică si socială deosebit de
mult stimate tovarășe secretar
profundă a problemelor puse în
general, răspunderile ce ne re-~
dezbaterea actualei plenare co
mune- a Comitetului Central al-"-*■ vin nouă. -organelor- si ■■.-organi
zațiilor- de partid.,-fiecărui co
Partidului Comunist Român și
munist în munca noastră polia Consiliului Suprem al Dezvol
tico-organizatorică
si culturaltării Economice și Sociale. Im
educativă, vom acționa mai hoportanta lor definitorie se relie
tărît și ferm împotriva unor
fează puternic în strălucita ex
concepții
retrograde
despre
punere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. document de adîncă muncă. împotriva reminiscențe
lor mic-burgheze în concepția
analiză si directivă pentru noi
de viată a unora si vom acționa
toți. în lumina cerințelor actua
prin mijloacele propagandei ca
le si a documentelor pe care le
realizările si realitățile noastre,
dezbatem apreciez că acestea
prețul acestora, să fie cunoscute,
asigură condițiile materiale si
financiare îndeplinirii sarcinilor apreciate si respectate, pentru
că sînt expresii grăitoare ale
stabilite de Congresul al XII-lea
personalității noastre, ale price
al partidului pentru cel de-al
perii
și talentului ce ne caracte
doilea an al acestui plan cinci
rizează și, respectîndu-le, ne res
nal si. intr-un spirit nou. com
pectăm pe noi înșine. O astfel
bativ și angajant, creează condi
de apreciere principială ne va
țiile materiale înfăptuirii cerin
înzeci forțele si ambițiile Si ne
țelor unei noi calități în activi
va ajuta ca să ne apropiem mai
tatea tuturor factorilor. în toate
napid de cei care sînt m fața
domeniile vieții materiale și
noastră,
în competiția în care
spirituale.
sîntem angajați de a deveni, din
în aceste zile sîntem martori
tară socialistă în curs de dez
și executanti ai unor evenimen
voltare, o tară cu dezvoltare
te și acțiuni care au la bază o
medie.
concepție nouă, originală si răs
Arătînd apoi că în primul an
pund precis la cerințele legilor
al actualului plan cincinal eco
obiective ale societății în ritm
nomia județului Covasna a evo
cu evoluția dinamică si comple
luat în ritm ascendent, vorbito
xă a vieții sociale. Programele
rul a înfățișat, prin prisma înal
pe care le discutăm și aprobăm
telor exigente reieșite din ma
au un scop generos și reliefează
gistrala expunere a secretaru
puternic personalitatea excep
lui general al partidului, unele
țională a secretarului general al
rezultate obținute în dezvolta
partidului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cutezanța, curajul rea industriei, agriculturii, a
altor ramuri de producție, pre
și realismul profund ce-1 carac
cum si modul cum s-a pregătit
terizează în găsirea celor mai
îndeplinirea planului pe anul
potrivite soluții pentru lichida
1982. în acest context el a rele
rea unor contradicții care pot
vat și o serie de neajunsuri ma
deveni frînă în valorificarea
nifestate în activitatea econo
eficientă a resurselor materiale
mică a județului, în munca poși umane de care dispune econo
litieo-organizatorlcă și culturalmia noastră națională. Pot afir
educativă a organelor si organi
ma si aici, pe baza celor trăite
zațiilor de partid, subliniind că
si constatate din viata județului
condițiile create în iudet oferă
Covasna. că prin caracterul lor
posibilități mult mai mari pen
profund uman și principial
tru obtinereă unor rezultate su
aceste acțiuni pozitive au răs
perioare anilor preeedenti.
colit conștiința oamenilor mun
cii. au întrunit aprobarea lor
în spiritul înaltelor exigente
unanimă si au mobilizat forțele
ce trebuie să caracterizeze ac
si capacitățile lor.
tivitatea organelor si organiza
țiilor de partid — a spus în în
S-a evidențiat deosebit de
cheiere vorbitorul — ne anga
clar la un mare număr de oa
jăm in fața dumneavoastră că
meni ai muncii că au înțeles că
vom munci cu abnegație pentru
în eitapa actuală societatea noas
lichidarea neajunsurilor din
tră nu poate neglija nici o va
viata economică a județului,
loare de care dispune, că tripla
mult mai documentat si mai
calitate dobîndită de ei incumbă
amănunțit în munca politico-ormari răspunderi, nu numai co
ganizatoricâ de partid si vom
lectivelor. ci și individului. Ex
face totul ca rezultatele viitoare
periența despre care am vorbit
să se apropie de cerințele vie
arată, de asemenea, că un nu
ții, să îndeplinim în condiții
măr mare de oameni ai muncii,
bune programele pe care le
care înainte au trecut fără aten
aprobăm azi. aducîndu-ne un
ție ne lîngă problemele recent
aport sporit la înflorirea scum
reglementate, au reflectat pro
pei noastre patrii. Republica So
fund asupra lor si au înțeles că
cialistă România.
democrația socialistă nu înMult stimate și iubite tovarășe
secretar general al partidului.
Stimați tovarăși.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION STOIAN
Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central
al partidului reprezintă, prin
problematica ei. un moment de
importantă deosebită. Ne-am întilnit pentru a analiza modul în
care s-au îndeplinit sarcinile pe
1981, pentru a examina cifrele
de plan privind dezvoltarea economico-socială a țării în 1982. al
doilea an al actualului cincinal,
și a stabili împreună măsuri
pentru realizarea, la un nivel
calitativ superior, a tuturor in
dicatorilor de plan.

Dăm o înaltă apreciere expu
nerii prezentate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în deschi
derea lucrărilor plenarei. Prin
bogăția de idei, prin profundul
său spirit revoluționar, ea con
stituie un document de o ex
cepțională însemnătate teoreti
că și practică, care va dinamiza,
fără îndoială. Întreaga viață economică și social-politică a tă
rii. Expunerea poartă amprenta
personalității puternice a secre
tarului general al partidului
fiind pentru noi toti un exem
plu de analiză științifică a celor
mai importante probleme ale
dezvoltării noastre actuale.

Permiteți-mi. de la început,
să exprim deplinul acord cu te
zele, orientările și indicațiile
cuprinse în expunerea secreta
rului general al partidului și cu
materialele supuse dezbaterii
plenarei. Modul în care conce
pem dezvoltarea economică a
țării în anul 1982 ilustrează jus
tețea și clarviziunea politicii
partidului nostru. Doresc să evi
dențiez aportul esențial al tova
rășului Nicolae Ceaușescu la
elaborarea planului pe anul vii
tor. potrivit hotăririlor Con
gresului al XII-lea al P.C.R..
planul prevăzînd lărgirea bazei
de materii prime și energetice
proprii, gospodărirea rațională
și valorificarea superioară a
acesteia, creșterea producției agricole, sporirea eficienței eco
nomice, pe baza aplicării nou
lui mecanism economico-financiar in toate sectoarele de ac
tivitate.
Pornind de la complexitatea
sarcinilor care ne stau în fată,
raportez plenarei, dumneavoas
tră, tovarășe secretar general,
că organizația județeană de
partid Constanta s-a preocupat
și acționează ferm pentru trans
punerea în viață a hotăririlor
de partid, a indicațiilor date de
dumneavoastră, pentru mobili
zarea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii. în vederea rea
lizării. în cele mai bune condi
ții și la un nivel sporit de
eficientă, a indicatorilor de plan
pe 1981, precum și a pregătirii
temeinice a producției anului
viitor.
Vorbitorul a prezentat apoi
pe larg activitatea desfășurată
de organele și organizațiile de
partid, de colectivele de oameni
ai muncii din județ, realizările
obținute de ele în industrie și
agricultură, în domeniul investi
țiilor, pe tărîm social-edilitar,
măsurile întreprinse privind mai
buna organizare a producției și
a muncii. întărirea ordinii și dis
ciplinei, modernizarea unor teh
nologii de fabricație, folosirea
deplină a capacităților existen
te și a forței de muncă, îmbu
nătățirea aprovizionării teh
nico-materiale. S-a subliniat
faptul că ritmul anual în care
s-a dezvoltat industria județului
a fost, in ultimul timp, de 11
la sută.
în continuare, el a spus : Ana
lizind rezultatele bune dobîndite, prin prisma exigentelor
formulate de dumneavoastră, to
varășe secretar general, apre

ciem că în munca comitetului
județean de partid, a organelor
și organizațiilor de partid s-au
manifestat o serie de deficien
te, care au făcut ca realizările
pe ansamblu să nu se ridica la
nivelul posibilităților și condi
țiilor de care dispunem.
Considerăm că multe din cri
ticile cuprinse in expunerea
dumneavoastră se referă, în
egală măsură, și la activitatea
organizației noastre județene de
partid, la munca comuniștilor
din județul nostru. Aspecte de
indisciplină, de scădere a răs
punderii. de pasivitate întîlnim,
deseori, în munca noastră, a
biroului comitetului județean de
partid, a activiștilor, a unor ca
dre de. conducere din județ. Nu
am reușit. întotdeauna, să de
terminăm o răspundere sporită,
la toate nivelurile, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor
de plan atît în industrie, cît și
în agricultură. Este răspindită
și în județul Constanta metoda
justificărilor, a invocării unor
așa-zise cauze obiective în ceea
ce privește lipsurile.
Fără să diminuez cu nimic din
răspunderea și din lipsurile
noastre, consider că este timpul
ca unele ministere, unele organe
centrale de sinteză să sprijine
mai mult și mai direct unitățile
economice, să nu se mulțumeas
că cu o participare uneori for
mală la ședințe de consiliu și
adunări generale ale oamenilor
muncii.
Vorbitorul a prezentat apoi
neajunsuri existente în agricul
tura județului, care au influen
țat negativ rezultatele obținute,
mai ales în cultura porumbului
și în zootehnie, arătînd că au
fost stabilite măsuri organizato
rice și se acționează cu hotărîre
pentru îmbunătățirea substanția
lă a întregii activități din acest
domeniu.
Subliniind că județului Con
stanța îi revin sarcini deosebite
în anul 1982. vorbitorul a ex
primat, în încheiere, hotărîrea
organizației județene de partid,
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii constănțeni de a
depune toate eforturile pentru
înfăptuirea exemplară a preve
derilor de plan, de a contribui,
într-o măsură sporită, la dez
voltarea economiei naționale, la
ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai, material și spiritual,
a! poporului, la înflorirea con
tinuă a patriei noastre socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DUMITRACHE
Mult stimate tovarășe secretar
general,
Stimati tovarăși,

Doresc să exprim întreaga
mea aprobare și adeziunea depli
nă față de aprecierile, tezele și
orientările de excepțională va
loare principială și practică for
mulate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în expunerea la ple
nară, care reflectă cu pregnanță
grija profundă si înalta sa res
ponsabilitate oentru transpune
rea cu succes în viată a hotărîrilor Congresului al XII-lea. repre
zintă un model de analiză știin
țifică a realității, de fundamen
tare într-o viziune originală, re
voluționară, a direcțiilor și mo
dalităților de acțiune în condiții
de o mare complexitate pentru
înfăptuirea consecventă a Pro
gramului partidului nostru.
Subliniind că în efortul gene
ral al întregii noastre națiuni de
a înfăptui neabătut hotărîrile
partidului se înscrie și munca
plină de abnegație a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii
din județul Brașov — români,
maghiari, germani — vorbitorul
a arătat că, in industrie, nivelul
planificat pe 10 luni al produc
ției nete, oroductiei-marfă vindută si încasată, beneficiilor, cit
și al altor indicatori a fost de
pășit.
Apreciem însă că rezultatele
obținute de industria județului
nostru nu sînt pe măsura posi
bilităților, a spus vorbitorul în
continuare. Se depun eforturi
susținute pentru recuperarea
restanțelor la unii indicatori și
îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan pe acest an.
Arătînd, de asemenea, că pla
nul de export n-a fost realizat
în întregime, vorbitorul a sub
liniat că oamenii muncii din ju
dețul Brașov acționează în con
tinuare în spiritul aprecierilor
critice și al indicațiilor secreta
rului general al partidului pen
tru respectarea riguroasă a dis
ciplinei de plan, a tehnologiilor
de fabricație, a parametrilor ca
litativi în scopul realizării inte
grale a contractelor încheiate pe
acest an.
Vorbitorul a informat apoi
plenara despre neajunsurile care
au intervenit în acest an în pri
vința asimilării de noi produse
și deficiente privind respec
tarea indicilor de calitate la unele dintre ele, îndeosebi la
autocamioanele destinate ex
portului.
Legat de export, a spus el,
am insistat in mod deosebit pe
necesitatea contractării fondului
de marfă la nivelul planului.
în agricultură, prin măsurile
întreprinse, s-au obtinut in acest
an la toate culturile producții
mai bune decît in anul 1980.
La cultura de bază a județu
lui — cartoful — s-au livrat la
fondul de stat 138 390 tone, depășindu-se cantitatea prevăzută
în plan. La sfecla de zahăr și
porumb s-au realizat sarcinile
stabilite prin balanță. Produc
țiile medii obținute nu s-au ri
dicat însă la nivelurile planifi
cate. Din analizele făcute a re
zultat că la cerealele năioase
producțiile au fost diminuate în
principal prin faptul că nu au
avut culturi premergătoare co
respunzătoare.
Producțiile medii de sfeclă de
zahăr și porumb de pe supra

fețele care âu trebuit să fie rșînsămînțate, ca urmare a tem'peraturilor scăzute dih Ăol șf i-'
nundatiilor din primăvară, si cele
realizate pe suprafețele pe care
culturile nu au fost afectate au
prezentat mari diferente. La
aceasta s-au adăugat o serie de
lipsuri datorate modului defec
tuos de muncă al organelor de
conducere, specialiștilor din ca
drul comitetului județean de
partid, cît și din unitățile
agricole.
în domeniul creșterii animale
lor au fost transpuse în viață
măsuri importante prevăzute in
programul de dezvoltare și mo
dernizare a zootehniei județului.
Ca urmare a exploatării mai ra
ționale a pășunilor naturale, a
unei mai bune îngrijiri și asis
tențe zooveterinare, se prelimi
na realizarea și depășirea sarci
nilor planificate la porcine și
păsări ; la bovine și ovine, deși
efectivele au sporit fată de anul
1980, nu s-au realizat sarcinile
planificate. Cauza principală o
constituie natalitatea scăzută,
pierderile mari prin mortalitate
și sacrificări de necesitate. Odată
cu măsurile organizatorice și
administrative pe care le-am luat
împotriva celor vinovați, am ac
ționat pentru păstrarea întregu
lui efectiv de tineret femei în
vederea montei, asigurarea ma
terialului seminal și a unor re
producători de mare valoare
biologică, respectarea în toate
fermele a normelor de furajare
și zooigienă. Totodată, am luat
măsuri pentru întărirea contro
lului. a ordinii și disciplinei,
pentru aplicarea prevederilor le
gale referitoare la apărarea avu
tului obștesc și valorificarea ra
țională a bunurilor agricole.
Referindu-se apoi la măsurile
stabilite in vederea aplicării
principiilor autoconducerii și autoaprovizionării, vorbitorul a
spus : Din programul elaborat
în acest scop rezultă că este po
sibil să asigurăm cantitățile ne
cesare pentru acoperirea consu
mului la nivelul județului la
carne, lapte și ouă. cu condiția
dezvoltării unor capacități de
producție, care să fie cuprinse
în plan începînd cu anul viitor.
La cartofi asigurăm consumul
în județ și un excedent pentru
alte județe de circa 100 mii de
tone în 1982 și mult mai mare
în anul 1985.
în ceea ce privește legumele,
acoperim necesarul de consum
la sortimentele care au condiții
de producere în județul nostru
și la care putem obține exceden
te și pentru alte județe.
O deosebită atenție acordăm
mobilizării și stimulării popu
lației din localitățile rurale și
din orașele cu potențial agricol
pentru cultivarea tuturor tere
nurilor disponibile și creșterea
de animale în scopul asigurării
consumului propriu și livrării
unor cantităti sporite de produse
la fondul de stat.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că or
ganizația județeană de partid,
toți oamenii muncii din județul
nostru, fără deosebire de națio
nalitate, sînt hotărîți să facă to
tul pentru a-și aduce întreaga
contribuție la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al
partidului, la înaintarea continuă
a României pe calea socialismu
lui și comunismului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE MARTIN
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

de muncă al multor organe și
organizații de partid, in general
în conducera activității de pro
ducție, de educație politică și
Ampla șl substanțiala expu
civică a oamenilor.
Asigurînd plenara, pe tovarănere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, rostită la începutul , șui Nicolae Ceaușescu, că se va
lucrărilor plenarei, a imprimat
acționa cu toată hotărîrea pen
dezbaterii problemelor aflate la
tru realizarea integrală a sarci
ordinea de zi o bază de înaltă
nilor, pentru recuperarea restan
țelor,
vorbitorul a arătat că o
principialitate, o orientare revo
luționară. pătrunsă de spirit
atenție deose“bită se va acorda
asigurării condițiilor corespun
constructiv și clarviziune, de
perspectivă limpede și de opti
zătoare pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe anul 1982,
mism. Expunerea este pentru
pentru transpunerea in viață a
noi un înalt model de partini
programelor privind autocondu
tate, de capacitate de analiză,
ea definind căile și soluțiile
cerea și autoaprovizionarea te
ritorială.
pentru rezolvarea problemelor
Referindu-se, în continuare, la
cu care ne confruntăm, un în
situația din agricultură, care are
dreptar asupra modului cum
o mare pondere în economia
trebuie să muncim ca militanți
județului, vorbitorul a informat
ai partidului, ca organizatori și
conducători ai activității politi
plenara că a fost dezbătut cu
răspundere, la toate nivelurile,
ce, economice și sociale. Mulțuprogramul cu privire la dezvol
mindu-vă oentru aceste orien
tarea acestei ramuri de bază a
tări și indicații, vă rog. stimate
economiei naționale, programele
tovarășe secretar general, să-mi
privind autoconducerea și auto
permiteți ca, în numele comu
niștilor, al tuturor cetățenilor aprovizionarea teritorială, stabilindu-se măsuri care să asi
din județul Călărași, să exprim
gure creșterea producției ag^
deplina aprobare față de conți
cole, vegetale și animale, la ni
nutul expunerii dumneavoastră,
velul marilor posibilități de care
precum și a proiectelor supuse
dispune județul Călărași.
dezbaterii plenarei.
După ce a arătat că,; valorifiElaborate 6ub directa dum
cînd condițiile tehnico^naterianeavoastră îndrumare și in con
le asigurate de «inducerea
cordantă cu orientările stabilite
partidului și statului, un număr
de Congresul al XII-lea al
de consilii unice agroindustria
Partidului Comunist Român,
le de stat și cooperatiste au reu
obiectivele planului pe anul
șit să realizeze producții mari
1982, precum și prevederile pla
la principalele culturi, vorbito
nului de dezvoltare a agricultu
rul a spus că aceasta demon
rii și industriei alimentare, pro
strează că județul dispune de
gramul privind autoconducerea
un considerabil potențial mate
și autoaprovizionarea teritoria
rial și uman, care, printr-o mai
lă asigură ridicarea la un nivel
bună foloșire, asigură obținerea
calitativ superior a întregii ac
de
rezultate la nivelul cerințelor
tivități economice, creșterea efi
noii revoluții agrare.
cientei producției sociale și. ca
urmare, a nivelului de trai al în
Dar — a precizat el — rezul
tregului popor.
tatele pozitive sînt considerabil
diminuate și umbrite de nume
După ce a arătat că obiecti
roasele lipsuri din agricultura
vele și prevederile cuprinse în
județului Călărași. Factorii care
proiectele supuse dezbaterii ple
au contribuit la, diminuarea
narei asigură și județului Călă
producției agricole în acest an
rași — asemenea întregii țări —
au fost cele peste 100 000 de
o dezvoltare armonioasă, mul
hectare care au fost arate in
tilaterală. vorbitorul a spus :
primăvară în loc de toamna ăAcționind potrivit hotăririlor
Congresului al XII-lea al parti
nului trecut, neîncadrarea semă
natului în epoca optimă, folo
dului, indicațiilor dumneavoas
tră, organizația județeană de sirea incompletă a bazei tehnice,
partid Călărași a mobilizat for
a forței de muncă de care dis
punem. O seamă de lipsuri
țele materiale și umane în ve
grave s-au manifestat în stilul
derea cunoașterii și aplicării
principiilor noului mecanism
de muncă al multor comitete
economico-financiair.
întăririi
comunale de partid și consilii
populare, al direcției agricole
autoconducerii muncitorești șl
autogestiunii, realizării în mai
județene, U.J.C.A.P., în organi
bune condiții a sarcinilor de
zarea și conducera procesului de
producție, creșterii calității și
producție. Toate acestea au
eficienței activității economico- determinat prelungirea nejusti
sociale. Eforturile oamenilor ficată a campaniei de toamnă,
■o. muncii din județ și-au găsit ma-.,. ? de care ise fac vinovați. în pți; terializare în realizările obținu • mul rind, biroul comitetului ju
dețean de partid, secretariatul.
se în industrie, construcții,
.transporturi, investiții,-și. agri . Aceasta, explică și pierderile încultură. Dar, pe total județ, nu • Semnale' sari ’deteriorarea urior
importante cantităti de produse.
am reușit să îndeplinim planul
la principalii indicatori. Astfel,
In spiritul observațiilor dum
pe perioada care a trecut din
neavoastră, mult stimate tova
acest an, planul producțiearășe secretar general, adresate
marfă nu a fost îndeplinit decit
nouă cu prilejul vizitelor de lu
în proporție de 96 la sută, iar cru în județ și la teleconferinte
producția netă de 99 la sută.
— a spus in încheiere vorbitorul
— am analizat cu răspundere
Principalele cauze care au
condus la aceste nerealizări se
situația din agricultura județu
lui. In lumina cerințelor actua
găsesc în modul defectuos in
care am lucrat cu organizațiile
le. am stabilit noi măsuri și
vom acționa, în continuare, pen
de partid, in care oamenii mun
cii au îndeplinit aceste impor
tru buna pregătire a recoltei
tante sarcini. S-au menținut, de
anului viitor, astfel incit să ne
înscriem în anul 1982 cu rezul
asemenea, lipsuri importante în
tate la nivelul cerințelor prevă
aplicarea tehnologiilor de pro
ducție, în ce privește ordinea și
zute în documentele pe care le
disciplina, precum și în stilul dezbatem.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION ALBULEȚU
Mult tubite si stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceausescu.
Stimati tovarăși,
i
Vă rog să-mi permiteți să-mi
exprim totala adeziune si depli
na aprobare la strălucita expu
nere prezentată de tovarășul
secretar general în plenara
noastră, care constituie o expre
sie elocventă a preocupării con
stante a conducerii partidului
pentru dezvoltarea dinamică si
echilibrată a economiei naționa
le. pentru creșterea neîncetată a
eficientei economice si ridicarea
continuă a nivelului de trai al
ponorului nostru.
în continuare, vorbitorul a
subliniat caracterul deosebit de
realist al olanului oe 1982. fap
tul că în condițiile menținerii si
amplificării crizei mondiale de
materii prime si energetice, orin
valorificarea superioară a resur
selor materiale de care dispu
nem. nrin dezvoltarea bazei de
materii prime, reciclarea si re
folosirea materialelor se asigură
un ritm înalt de creștere, se fac
nași însemnați sore realizarea
indeoendentei energetice a tării.
Aceste trăsături — a sous vor
bitorul — sintetizează, dealtfel,
gîndirea economică a secreta
rului general al oartidului. rolul
hotărîtor al tovarășului Nicolae
Ceausescu în elaborarea olanu
lui national unic de dezvoltare
economico-socială a României si
a bugetului pe 1982.
Referindu-se oe larg la mun
ca organelor si organizațiilor de
oartid. vorbitorul a arătat că
acestea s-au implicat mai mult
in conducerea proceselor econo
mice. au reușit să sporească efi
cienta muncii de formare si
dezvoltare a conștiinței socialis
te a maselor si. oe această bază,
să asigure mobilizarea colecti
velor de oameni ai muncii Dentru îndeolinirea sarcinilor.
Duoă ce a orezentat oe larg
metodele de lucru folosite de
comitetul iudetean de oartid si
organizațiile de Dartid. Dentru
cunoașterea mai concretă a acti
vității din toate unitățile si pen
tru a putea da un SDriiin efi
cient. ceea ce a permis ca sar
cinile de nlan oe zece luni din
acest an la productia-marfă,
netă si la alti indicatori să fie
îndeplinite si denăsite. vorbito
rul a spus : Biroul comitetului
iudetean de oartid. organizațiile
de oartid si consiliile oamenilor
muncii nu au acționat totuși cu
destulă fermitate, nereusind să
asigure recuDerarea răminerilor

In urmă la oroductia fizică si la
exoort. să fie îndeplinite sarci
nile de reducere a cheltuielilor
totale de Droductie. iar in unele
cazuri cele Drivind ridicarea ca
lității si performantelor produ
selor la nivelul posibilităților
de dotare tehnică de care disDun unitățile.
Referindu-se la Droblemele agriculturii. vorbitorul a subliniat
faotul că organele si organiza
țiile de Dartid au acordat o aten
ție mai mare decît în trecut res
pectării termenelor de efectuare
a lucrărilor agricole, reusindu-se
să se realizeze în timpul optim
recoltarea florii-soarelui. porum
bului. sfeclei de zahăr, legume
lor, fructelor și strugurilor, să se
încheie însămîntările de toamnă
în 18 zile si să execute în to
talitate arăturile in iudet. El a
arătat. în același time, că dato
rită unor deficiente în organi
zarea muncii nu s-a reușit să
se ridice gradul de oarticioare
a tuturor comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la rezol
varea problemelor cu care se
confruntă unitățile agricole. Așa
se explică faotul că în coopera
tive si ferme. în I.A.S. cu ace
leași condiții de climă si sol
s-au obtinut producții cu dife
rente între 2 000—3 000 kg po
rumb boabe la hectar.
Vorbitorul a prezentat apoi
pregătirile ce se fac în iudet
Dentru asigurarea realizării exemolare a olanului De anul
viitor în industrie, agricultură,
în toate sectoarele de activitate,
mentionînd că sînt asigurate
condiții oentru obținerea unor
rezultate si mai bune încă din
crima lună a noului an. în ve
derea sooririi producției agrico
le în 1982. lucrătorii ogoarelor
din iudetul Olt si-au Droous să
realizeze o Droductie medie la
hectar de cel puțin 4 000 kg
grîu si de cel Dutin 5 000 kg po
rumb boabe.
Doresc să exprim de la aceas
tă înaltă tribună, a spus în în
cheiere vorbitorul, adeziunea unanimă si fermă a tuturor oa
menilor muncii din iudetul Olt
la însufletitorul si mobilizatorul
Droeram de muncă cuprins in
obiectivele, sarcinile si direc
țiile prioritare de dezvoltare social-economică a tării în cel
de-al doilea an al actualului
cincinal. în bugetul de stat ne
1982. în programul de dezvoltare
a autoconducerii si autoaorovizionării teritoriale.
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la încheierea lucrărilor Plenarei comune a Comitetului Central al P.C.R.

și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
(Urmare din pag. I)
bunei îndepliniri a sarcinilor mari
care stau în fața organelor și or
ganizațiilor de partid.
Avem un partid puternic, un
activ puternic. Avem comitete de
partid puternice —• și aș dori să-mi
exprim, de asemenea, convingerea
că toate organele și organizațiile
de partid vor acționa cu toată hotărîrea pentru a-și îmbunătăți con
tinuu munca, pentru a asigura
creșterea rolului partidului în or
ganizarea și conducerea tuturor
sectoarelor de activitate. Pentru
aceasta este nevoie de un stil re
voluționar de muncă, de un stil
combativ, exigent, plin de răspun
dere, de întărirea ordinii și disci
plinei în toate domeniile — și pe
linie de partid și de stat.
în legătură cu gravele abateri și
ilegalități săvîrșite la Combinatul
carbonifer Oltenia, plenara a adop
tat unele măsuri organizatorice
strict necesare, pentru că tre
buie să punem capăt unor ase
menea fenomene negative și să
acționăm cu fermitate pentru
creșterea răspunderii tuturor în
îndeplinirea sarcinilor încredințate
de partid, de popor. Nu putem să
ne mulțumim numai cu măsuri
împotriva unor cadre de jos și să
absolvim de răspundere cadrele de
conducere. Nu putem să procedăm
cum se spune în proverbul ace
la cu acarul Păun. Trebuie să în
țelegem că, îndeplinind rolul de
forță politică conducătoare, parti
dul nostru, activiștii săi trebuie să
poarte răspunderea în fața parti
dului, a poporului, iar atunci cînd

nu-și îndeplinesc în mod corespun
zător sarcinile trebuie să se ia și
măsurile corespunzătoare. Aceasta
este o cerință a îndeplinirii rolului
conducător al partidului, a păstră
rii spiritului revoluționar al parti
dului, a întăririi forței și unității
sale. (Aplauze puternice, prelun
gite).
Doresc să subliniez încă o dată
că. după părerea mea, plenara Co
mitetului Central a demonstrat o
înaltă combativitate și spirit de
răspundere. Am convingerea că
toți membrii Comitetului Central,
toți tovarășii participanți la aceste
lucrări vor duce acest spirit în or
ganizațiile lor, la locul lor de
muncă, că vor acționa cu toată
hotărîreă pentru a imprima în în
treaga muncă de partid o înaltă
combativitate și răspundere.
Poate unii ziariști străini vor în
cerca să deformeze lucrările ple
narei noastre, să interpreteze criticile deosebit, de aspre și atitudi
nea autocritică adoptată în plena
ră ca o slăbiciune a noastră, ca un
fapt că — așa cum spun unii cîteodată — în România nu merg lu
crurile prea bine. Trebuie să le
spunem acestor domni că, dacă vor
face aceasta, vor demonstra din
nou că nu cunosc, nu au înțeles
și nu înțeleg ce reprezintă un
partid comunist, revoluționar, ce
reprezintă un partid care și-a asu
mat rolul de a conduce poporul ro
mân pe calea făuririi socialismului
și comunismului — și care dorește
să-și îndeplinească în cele mai
bune condiții acest rol, în strînsă
legătură cu poporul, să acționeze
întotdeauna în slujba poporului, a

bunăstării și fericirii sale ! (Aplau
ze puternice, prelungite).
Așa cum am spus și în cuvîntarea de la deschiderea lucrărilor
plenarei, puteam să vorbim de re
zultatele pe care le avem, să ne
mulțumim cu unele mici observații
și. să considerăm că totul merge
bine. Și avem rezultate bune în
dezvoltarea noastră economico-socială ! Dar n-am fi acționat ca re
voluționari și comuniști dacă nu
am fi luat poziție hotărîtă față de
stările negative care s-au manifes
tat și se manifestă în diferite sec
toare de activitate. Aceasta de
monstrează nu slăbiciunea, nici a
economiei românești, nici a parti
dului, ci, dimpotrivă, demonstrează
forța economiei noastre socialiste,
a statului nostru socialist, forța po
litică a partidului nostru, care nu
se teme să . pună clar în fața co
muniștilor, a poporului atît ceea ce
e bun, cit și ceea ce este negativ,
pentru a găsi, într-o deplină uni
tate,, căile pentru lichidarea lipsu
rilor și asigurarea mersului tot mai
ferm înainte.
Dezbaterile din plenară exprimă
largul democratism muncitoresc al
societății noastre socialiste, demo
crația internă din partidul nostru,
oglindesc încrederea nestrămutată
în forța clasei muncitoare, în țără
nime, în intelectualitate, în toți
oamenii muncii, fără deosebire de
naționalitate, în întregul popor.
Partidul nostru consideră că orice
problemă care privește societatea
noastră socialistă, viața economicosocială a țării trebuie să fie dis
cutată în întregul partid, cu între
gul popor» și, împreună, să găsim

căile cele mai bune pentru a asi
gura mersul înainte. Aceasta de
monstrează superioritatea socialis
mului, a democrației revoluționa
re, muncitorești, în care întregul
popor participă conștient la fău
rirea propriei sale istorii. (Aplauze
puternice).
Aș dori să. exprim, convingerea
că hotărîrile importante adoptate
de plenara Comitetului nostru
Central vor determina o dinamiza
re a întregii activități, sporirea
răspunderii și spiritului combativ,
întărirea ordinii și disciplinei,
creșterea rolului conducător al co
muniștilor, al organizațiilor și . or
ganelor de partid, vor duce la în
tărirea legăturilor cu masele, a
unității întregului popor,. în cadrul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, sub conducerea politică
a Partidului Comunist Român.
(Aplauze îndelungate).
Plenara noastră, ca și plena
rele organismelor care au avut loc
în zilele precedente au demon
strat creșterea încrederii în forțele
proprii, faptul că dispunem de tot
ce este necesar pentru a soluționa
cele mai complexe probleme și că
trebuie să apelăm cu mai mult cu
raj la cadrele noastre din toate
domeniile, la clasa muncitoare, la
popor. Cu încredere în forțele pro
prii, în clasa muncitoare și în po
por, să acționăm pentru a înfăptui
programul partidului, pentru ridi
carea patriei noastre pe noi culmi
de progres și civilizație, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului,
pentru înfăptuirea politicii de

dezarmare, de pace, pentru parti
ciparea activă a României la viața
internațională ! (Aplauze puternice,
prelungite).
Doresc, în încheiere, să exprim
încă o dată convingerea că toți
membrii Comitetului Central, toți
participanții la plenară, întorși la
Jocurile de muncă, vor acționa pen
tru înfăptuirea în viață a hotărîri-

lor pe care le-am adoptat în de
plină unanimitate.
Doresc să adresez de la tribuna
plenarei Comitetului nostru Cen
tral, în încheierea lucrărilor, feli
citări clasei muncitoare, țărănimii,
intelectualității, tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregului popor, pentru re
zultatele obținute în 1981 și urarea

de noi și noi succese, de a face to
tul pentru realizarea în cele mai
bune condiții a planului pe 1982.
(Aplauze puternice, prelungite).
Declar închise lucrările plenarei
și vă urez tuturor succes în întrea
ga activitate, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

HO T Ă R î R E A
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului Comunist Român,
întrunit în ședințâ plenarâ în zilele de 25 și 26 no
iembrie 1981, a analizat activitatea desfășurată pen
tru îndeplinirea planului pe anul 1981, precum și
obiectivele și sarcinile planului pe 1982, căile de îm
bunătățire a întregii activități de dezvoltare economico-socială a patriei.
Plenara dă o înaltă apreciere expunerii magistrale
a secretarului general al Partidului Comunist Român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea
rolului organelor și organizațiilor de partid, al co
muniștilor in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al
Xll-lea al partidului, aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar, întărirea autoconducerii
muncitorești, a autogestiunii, a autoaprovizionării te
ritoriale a populației, perfecționarea planificării și
conducerii activității economice, dezvoltarea continuă
a democrației muncitorești, socialiste. Expunerea a în
fățișat problemele centrale, cele mai arzătoare, ale
vieții noastre economico-sociale, problemele de care
depind îndeplinirea în cele mai bune condiții a pla
nului pe anul viitor, a întregului cincinal, realizarea
hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului. Expu
nerea prezintă, totodată, modul în care partidul și
statul, întregul popor trebuie să acționeze pentru
soluționarea lor, căile de perfecționare continuă a
activității economico-sociale generale. Plenara con
sideră drept pildă pentru întregul partid și popor spi
ritul de înaltă exigență și răspundere partinică, revo
luționară, în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat diferite neajunsuri și stări de lucruri negative,
analiza făcută activității organelor și organizațiilor
de partid și de stat, a organismelor autoconducerii
muncitorești. Plenara consideră, de asemenea, exem
plară profunda încredere manifestată de secretarul
general în capacitatea partidului și poporului nostru
de a acționa in spirit revoluționar pentru înfruntarea
și depășirea oricăror greutăți, pentru asigurarea mer
sului ferm înainte al României pe calea socialismului
și comunismului.
Plenara hotărăște ca expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu să fie adoptată ca document programatic
pentru activitatea întregului partid, a organelor de
stat, a tuturor oamenilor muncii în realizarea sarci
nilor pe anul viitor și a întregului cincinal.
Plenara Comitetului Central dă, totodată, o înaltă
apreciere activității neobosite desfășurate de secre
tarul general al partidului pentru îndeplinirea hotărî
rilor Congresului al Xll-lea, rolului său remarcabil în
organizarea și buna desfășurare a conducerii eco
nomiei, a întregii societăți, în creșterea rolului po
litic conducător al partidului în conducerea societății,
în soluționarea problemelor majore ale edificării so
cialismului în patria noastră, în interesul bunăstării și
fericirii maselor de oameni ai muncii, ale întregului
nostru popor.
Apreciind pozitiv rezultatele obținute în primul an
al celui de-al 7-lea plan cincinal în Industrie, agri
cultură, în celelalte ramuri economice, în accentua
rea laturilor calitative ale producției de bunuri ma
teriale, în dezvoltarea științei, învățămîntului, culturii,
în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al
poporului, plenara relevă că aceasta demonstrează
justețea politicii Partidului Comunist Român, a liniei
sale strategice și a activității practice bazate pe apli
carea principiilor socialismului științific și legităților
obiective generale la condițiile concrete din Româ
nia. Mărețele rezultate obținute în țara noastră do
vedesc că Partidul Comunist Român își îndeplinește
cu cinste rolul conducător în societate și pune în evi
dență superioritatea orînduirii noastre socialiste, forța
și capacitatea creatoare a clasei muncitoare - clasa
conducătoare a societății — a țărănimii și intelectua
lității, a întregului popor, care, sub conducerea parti
dului, își făurește destinul socialist și comunist.
Plenara Comitetului Central a analizat în spirit
critic și autocritic unele lipsuri și neajunsuri din ac
tivitatea economică, unele stări de lucruri negative
care trebuie grabnic lichidate. Plenara a apreciat
că acestea au unele cauze obiective, dar îndeosebi
cauze subiective, fiind determinate de deficiențe în
activitatea de conducere și planificare a economiei,

în munca desfășurată de organele și organizațiile
de partid și de stat pentru soluționarea probleme
lor complexe ale dezvoltării patriei noastre. Plenara
q cerut cu fermitate lichidarea atitudinii de automulțumire și comoditate manifestate de unele ca
dre, de neîncredere în forțele proprii, în capacita
tea oamenilor muncii din patria noastră de a so
luționa problemele dezvoltării economico-sociale, a
tendinței de ploconire in fața a ceea ce este străin.
Plenara a relevat greutățile provocate economiei
noastre naționale de accentuarea .crizei economice
mondiale, care a cuprins toate țările lumii, de si
tuația financiar-valutară și creșterea dobînzilor pe
pian internațional ; și în legătură cu aceasta nece
sitatea de a se acționa de către guvernul țării, de
către toate ministerele, organismele de partid, de
masă și obștești pentru a face față cu succes aces
tor dificultăți, pentru dezvoltarea în ritm susținut a
țării noastre în împrejurările internaționale actuale.
Plenara a dezbătut și aprobat planul pe anul 1982
— elaborat sub conducerea nemijlocită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — care asigură dezvoltarea în
continuare a economiei naționale, creșterea producției
industriale și agricole, perfecționarea activității eco
nomice, ridicarea nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Plenara a stabilit ca în centrul planului să stea
creșterea producției de petrol și cărbune, dezvoltarea
noilor surse de energie, reducerea consumului de
combustibil și energie și buna gospodărire a poten
țialului de care dispunem, precum și creșterea mai
accentuată a producției de materii prime și mate
riale. Este necesar să se facă totul pentru asigu
rarea metalului în sortimentele, mărcile și dimensiu
nile necesare, a produselor chimice cerute de eco
nomia națională, folosirea cu maximum de randa
ment a capacităților și tehnicii existente în indus
tria constructoare de mașini, atît pentru asigurarea
dotării economiei naționale, cit și pentru nevoile ex
portului. Sarcini deosebit de importante se pun- și
în domeniul investițiilor, al construcțiilor, în celelalte
sectoare ale economiei naționale. Plenara a indicat
ca, în domeniul agriculturii, să se intensifice efor
turile pentru obținerea încă din anul viitor a unor
producții mari, pe măsura resurselor agriculturii noas
tre socialiste, a bazei tehnico-materiale cu care este
dotată. Plenara a subliniat necesitatea creșterii ro
lului cercetării științifice' și tehnologice în îndepli
nirea programelor de creare a noi materii necesare
economiei naționale, în perfecționarea tehnicilor de
fabricație, în reducerea consumurilor de materii pri
me și energie. O atenție deosebită se va acorda,
de asemenea, ridicării nivelului de calificare profe
sională a întregului personal muncitoresc, acesta
fiind un factor esențial al sporirii productivității mun
cii în economia noastră națională. Plenara a stabi
lit ca în domeniul comerțului exterior să se inten
sifice eforturile pentru realizarea planului producției
de export, precum și pentru dezvoltarea colaborării
în cadrul C.A.E.R. și cu alte țări socialiste, în ve
derea găsirii de noi posibilități de rezolvare a unor
probleme economice stringente, pentru dezvoltarea
schimburilor și cooperării cu toate statele lumii în
cadrul diviziunii internaționale a muncii. Plenara
apreciază că planul prevede asigurarea mijloacelor
de plată pentru importurile de materii prime și ma
teriale, pentru buna desfășurare a activității de pro
ducție. Pe baza măsurilor stabilite, va trebui să se
asigure mijloacele necesare realizării unui comerț ex
terior echilibrat, a unei balanțe de plăți echilibrate,
trecerea in următorii ani la lichidarea treptată a da
toriei externe.
Plenara apreciază , că planul prevede creșterea ve
nitului național și, pe această bază, a nivelului de
trai al poporului, lărgirea desfacerii de mărfuri. In
acest sens, a fost aprobat Programul de aprovizionare
pe trimestrul IV al acestui an și pe semestrul I al anu
lui 1982, apreciind că el asigură cantitățile necesare
de produse pentru satisfacerea corespunzătoare a ne
cesităților de consum ale populației. Plenara aprecia
ză că hotărîreă de trecere, în cursul anului viitor, la
îmbunătățirea prețurilor de desfacere cu amănuntul
la o serie de produse este în concordanță cu hotărîrea plenarei. din 1980, reprezintă o cerință leg'că

a bunei conduceri a activității economice, a dezvol
tării economico-sociale generale a țării.
Apreciind că planul pe anul viitor corespunde hotă
rîrilor Congresului al Xll-lea, orientărilor planului Cin-’
cinai, plenara Comitetului Central cere ministerelor,
consiliilor de conducere ale acestora să acționeze cu
cea mai mare seriozitate și spirit de răspundere pen
tru lichidarea fermă a lipsurilor și neajunsurilor din
munca lor, să-și îmbunătățească substanțial activita
tea, luptînd pentru îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le revin, pentru rezolvarea ope
rativă, concretă și eficientă a tuturor problemelor de
care depinde îndeplinirea planului.
In spiritul democrației muncitorești, plenara subli
niază necesitatea creșterii rolului organelor de autoconducere muncitorească din toate unitățile și insti
tuțiile în bună gospodărire a avutului socialist, a efi
cienței participării lor la organizarea și conducerea
generală a producției, în întărirea ordinii și disci
plinei și ridicarea răspunderii tuturor colectivelor de
oameni ai muncii în realizarea sarcinilor ce le revin.
Plenara cere Consiliului de Miniștri să acționeze cu
cea mai mare fermitate pentru îndeplinirea în con
diții mult mai bune a atribuțiilor ce-i revin în orga
nizarea, planificarea și conducerea întregii vieți eco
nomice, pentru lichidarea neajunsurilor ce se mani
festă în activitatea ministerelor, a altor organe cen
trale, a centralelor și întreprinderilor, pentru soluțio
narea eficientă a problemelor complexe pe care le
ridică dezvoltarea economico-socială a țării. Guver
nul trebuie să-și îmbunătățească propriul stil de mun
că, să sporească spiritul de răspundere colectiv și al
fiecărui membru în parte, să ridice nivelul operativi
tății activității sale in practica organizării curente și
de perspectivă a îndeplinirii planului, în înfăptuirea
politicii partidului, a hotărîrilor Congresului ai Xll-lea.
Plenara Comitetului Central cheamă eroica noastră
clasă muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, pe
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate,
din toate sectoarele economiei naționale și vieții so-'
ciale, să acționeze intr-un spirit de înaltă răspundere
revoluționar-patriotică pentru îndeplinirea sarcinilor ce
revin fiecăruia în sectorul respectiv de activitate, pen
tru asigurarea înfăptuirii tuturor prevederilor planului,
pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru bună
starea și fericirea întregului popor.
Plenara a dezbătut și aprobat programul autocon
ducerii și autoaprovizionării teritoriale, apreciind că
el asigură pentru fiecare județ, pentru fiecare locali
tate, la nivelul consumurilor actuale și în raport de
numărul locuitorilor, baza necesară pentru satisfacerea
cerințelor populației. In raport de dezvoltarea bazei
materiale și de creșterea numărului populației, se
va asigura sporirea consumurilor la produsele agroalimentare. Programul prevede aprovizionarea organi
zată cu cereale a întregii populații, inclusiv a celei
din zonele de munte. Dispunem de tot ce este nece
sar pentru a asigura producțiile stabilite și
buna
aprovizionare a populației ; în acest sens, organele de
partid și de stat teritoriale au sarcina de a acționa
cu toată fermitatea pentru creșterea producției, buna
desfășurare a comerțului socialist și cooperatist,
pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea satis
facerii nevoilor de consum ale întregii populații.
Plenara a aprobat activitatea Comitetului Central, a
Comitetului Politic Executiv și a Biroului său Perma
nent, a Secretariatului Comitetului Central, apreciind
că aceste organisme au acționat intens pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului, pentru realizarea sarcini
lor Congresului al Xll-lea, corespunzător atribuțiilor ce
le revin, spiritului și prevederilor statutului și Progra
mului partidului. Totodată, plenara cere Comitetului
Politic Executiv, celorlalte organe să acționeze cu și
mai multă fermitate, atît pentru adoptarea măsurilor
impuse de transpunerea în viață a Programului parti
dului, cit și pentru organizarea aplicării lor, a tuturor
hotărîrilor de partid și a legilor țării, pentru intensifi
carea controlului asupra întregii activități, pentru buna
repartizare și folosire a forțelor, ridicînd nivelul exi
genței partinice, întărind spiritul combativității revolu
ționare in întreaga viață a partidului, a societății
noastre.

Subliniind că în toate marile realizări obținute de
poporul nostru se oglindește și activitatea organelor
și organizațiilor de partid, plenara a dat o înaltă apre
ciere' devotamentului și abnegației cu care acestea,
toți comuniștii au acționat și acționează pentru rea
lizarea politicii partidului, pentru progresul patriei,
pentru bunăstarea materială și spirituală a întregului
popor. Totodată, a fost reliefată existența unor lipsuri
și deficiențe în munca organelor și organizațiilor de
partid, a comuniștilor.
Plenara a cerut tuturor membrilor Comitetului Cen
tral să acționeze cu tot mai multă fermitate, consec
vență și pasiune revoluționară pentru realizarea sar
cinilor încredințate, pentru perfecționarea activității de
organizare a muncii, a controlului îndeplinirii hotărî
rilor de partid și de stat.
Plenara cere, de asemenea, comitetelor de partid
județene, municipale, orășenești, comunale, tuturor or
ganelor și organizațiilor partidului să întărească răs
punderea și exigența comunistă, spiritul de ordine și
disciplină, combativitatea și exigența revoluționară față
de stările de lucruri negative, spiritul partinic, de răs
pundere în lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea mun
cii, în promovarea noului, în înfăptuirea politicii parti
dului. Toate organele și organizațiile de partid trebuie
să-și sporească rolul în organizarea și conducerea
întregii activități economico-sociale, în unirea efortu
rilor oamenilor muncii pentru înfăptuirea marilor sar
cini ce le revin în anul ce vine, în întregul cincinal.
Trebuie să crească rolul activului de partid și să se
intensifice participarea tuturor comuniștilor la soluțio
narea problemelor economico-sociale ale dezvoltării
patriei. Prin activitatea de zi cu zi a fiecărei organi
zații și comitet de partid, a fiecărui activist, a fiecărui
comunist, desfășurată in mijlocul maselor și în cea
mai strînsă legătură cu acestea, trebuie să asigurăm
creșterea și întărirea rolului' politic
conducător al
partidului nostru în întreaga societate, în unirea cla
sei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în
lupta pentru înfăptuirea mărețului Program de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
Plenara cere, de asemenea, să se intensifice acti
vitatea în rîndul sindicatelor, al Uniunii Tineretului Co
munist, al organizațiilor de femei, de pionieri și șoimi
ai patriei, în Organizațiile Democrației și Unității So
cialiste, creșterea rolului în viața social-politică a tu
turor organismelor componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și întărirea unității poporului,
în cadrul acestui front, sub conducerea Partidului Co
munist Român.
Plenara a indicat îmbunătățirea activității Ideolo
gice și politico-educative a organizațiilor de partid,
a celorlalte organisme existente în societatea noastră,
pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pentru
formarea omului nou — condiție esențială a îndepli»
nirii cu succes a politicii interne și externe a parti
dului, a asigurării progresului neîntrerupt al Româ
niei socialiste. La baza întregii activități ideologice și
politice trebuie pusă cu fermitate concepția revolu
ționară despre lume și viață a partidului nostru, ma
terialismul dialectic și istoric. Plenara a cerut să
crească combativitatea revoluționară față de mentali
tățile retrograde, față de reminiscențele vechi în con
știința oamenilor, față de influențele ideologiei
străine a imperialismului, pentru promovarea fermă
în viață a nobilelor idealuri ale socialismului, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste,.a raporturilor de
prietenie, colaborare și întrajutorare reciprocă între toți
membrii societății. O atenție deosebită va trebui să
se acorde educației revoluționare, patriotice a tine
retului, a copiilor — viitorul națiunii noastre socialiste creînd condițiile necesare ca tinerii să devină buni
comuniști, militanți revoluționari înflăcărați ai partidu
lui și patriei noastre. Activitatea ideologică și politică,
munca culturală, creația literar-artistică, presa și
radioteleviziunea, acțiunile desfășurate în cadrul
Festivalului național „Cîntarea României" trebuie să
contribuie mai activ la dinamizarea spiritului viu,
creator, inovator al maselor in lupta cu tot ce este
vechi și perimat, pentru afirmarea fermă a noului,

pentru înaintarea neabătută a României pe calea
socialismului și comunismului.
Plenara Comitetului Central a aprobat politica ex
ternă și activitatea internațională desfășurată de
partidul și statul nostru, apreciind că acestea co
respund întru totul orientărilor Congresului al Xll-lea,
Programului partidului, intereselor supreme ale între
gului popor.
Plenara Comitetului Central dă o înaltă apreciere
rolului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu in
elaborarea și înfăptuirea politicii externe a parti
dului și statului nostru, vastei sale activități desfă
șurate pe arena internațională, ce i-au adus repu
tația de personalitate proeminentă a lumii contem
porane, de militant înflăcărat pentru soluționarea con
structivă a gravelor probleme care confruntă ome
nirea.
Plenara apreciază in mod deosebit strălucita ini
țiativă de pace recentă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu — expresie a unui înalt spirit de răspun
dere pentru interesele poporului nostru, pentru viața,
libertatea și securitatea tuturor națiunilor — care a
dinamizat elanul revoluționar al poporului nostru în
lupta pentru dezarmare și destindere în Europa și
în întreaga lume și care a dobîndit, totodată, un
larg ecou internațional, aprecierea opiniei publice
mondiale.
Prin puternicele sale manifestări de pace, poporul
nostru își exprimă înalta conștiință politică socia
listă, dă glas hotărîrii neabătute de a acționa, in
strînsă legătură cu celelalte popoare, pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru întărirea păcii, pentru apă
rarea dreptului fundamental al popoarelor la viață,
la libertate, la pace.
,
Exprimîndu-și îngrijorarea față de marea acumu
lare de arme pe continentul nostru, față de inten
țiile de amplasare și dezvoltare a noi rachete, cu
rază medie de acțiune și a bombei cu neutroni în
Europa, plenara Comitetului Central consideră ne
cesară continuarea eforturilor partidului și statului
nostru pentru oprirea amplasării și dezvoltării de noi
rachete în Europa, pentru retragerea și înlăturarea
completă a celor existente. In numele dreptului fun
damental al oamenilor la viață, la liniște, la sigu
ranță, la progres, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român cheamă întregul popor să spună un
NU hotărît cursei înarmărilor, războaielor, armelor
atomice de orice fel, să facă totul pentru cauza
dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pen
tru o pace trainică în Europa și în întreaga lume.
Plenara își exprimă convingerea că popoarele dis
pun de forțele și capacitatea necesară pentru a opri
cursul nefast spre încordare, spre pericolul războiului,
pentru a imprima desfășurării vieții internaționale un
curs nou, democratic, de destindere, pace și colabo
rare.
Plenara Comitetului Central cheamă toate organele
și organizațiile partidului nostru, pe toți comuniștii să
acționeze în spiritul revoluționar propriu Partidului Co
munist Român, trecutului său eroic, tradițiilor poporu
lui nostru, să depună eforturi sporite pentru înfăp
tuirea sarcinilor de mare răspundere și de mare im
portanță pe care le pune în fața noastră, a tuturor,
noua etapă a dezvoltării socialiste a României. Trans
punerea în viață a mărețului Program al partidului
nostru cere spirit de dăruire, muncă neobosită, dîrzenie, hotărîre și fermitate, abnegație din partea tuturor
comuniștilor, din partea întregului partid, din partea
tuturor oamenilor muncii din patria noastră.
Acționînd în acest spirit, organele și organizațiile
de partid, comuniștii vor face să crească tot mai mult
rolul politic conducător al Partidului Comunist Român
în conducerea poporului spre noi trepte de civilizație,
bunăstare și fericire, în întărirea independenței și su
veranității patriei. Să fim la înălțimea încrederii po
porului, care urmează cu devotament partidul, înfăp
tuiește cu fermitate politica sa, văzînd în partidul nos
tru exponentul cel mai fidel al intereselor sale funda
mentale, forța capabilă să asigure instaurarea pe
pămîntul României a celei mai drepte și mai umane
orînduiri — orînduirea socialistă și comunistă !
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PLENARA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Șl A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE GAVRILESCU
Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
Stimat! tovarăși.

Prin magistrala expunere pre
zentată de tovarășul Nicolae
Ceausescu, prin problematica ce
și-a propus-o. prin temeinica si
îndelungata ei pregătire, desfă
șurată sub directa conducere a
secretarului general al partidu
lui. actuala plenară atestă, ca in
atîtea prilejuri, atentia neslăbi
tă pe care partidul nostru o acordă îmbunătățirii stilului si
metodelor de muncă, dezvoltării
armonioase a vieții economicosociale a patriei, a fiecărei zone
a tării.
In continuare, vorbitorul s-a
referit la munca plină de abne
gație a unor colective de oa
meni ai muncii pentru recupera
rea rămînerilor în urmă înregis
trate în anumite sectoare, ra
portând că. începind din luna au
gust 1981. muncitorii petroliști
din județul Gorj au realizat o
anumită cantitate zilnică de ți
ței care permite diminuarea
continuă a restantelor. In acest
scop, a spus el. am primit din
partea conducerii de partid, din
partea guvernului, un sprijin
important, cu utilaje, cu forță
de muncă, cu echipament, pen
tru a pune mai bine în valoare
posibilitățile care s-au descope
rit în zona Gorjului. în această
direcție. De asemenea, realizăm
planul la gaze prin livrarea
cantităților necesare Capitalei si
industriei.
Referindu-se apoi la modul
cum se înfăptuiește programul
de export, vorbitorul a arătat că
pe județ cantitatea de produse
pusă la dispoziție acoperă pla
nul în proporție de 100 la sută,
însă există un număr de între
prinderi care nu-și realizează
planul la ora actuală si nu sînt
perspective nici pînă la sfîrșitul
anului.
în legătură cu volumul foarte
mare de investiții ce urmează a
fi realizate în județ, vorbitorul a
arătat ca sint condiții ca un nu
măr important de capacități de
producție să fie puse în funcțiu
ne. îndeosebi în sectoarele con
strucțiilor de mașini, industriei
alimentare. în alte ramuri. Refe
ritor la rămînerile în urmă în
ce privește lucrările de inves
tiții din sectorul energetic. în
deosebi la termocentrala de la
Turceni. vorbitorul a prezentat
unele măsuri luate de comitetul
județean de partid în colaborare
cu ministerele de specialitate
pentru înlăturarea neajunsuri
lor. In sectorul cărbunelui, vor
bitorul a evidențiat preocuparea
colectivelor unităților în direc
ția sporirii puterii calorice a acestuia care să permită realiza
rea ■ puterii instalate a termo
centralelor și functionarea opti
mă a acestora.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la neajunsurile ser oase
existente în stilul si metodele de
muncă ale biroului comitetului
județean de partid, ale organe
lor si organizațiilor de partid,
arătând că criticile formulate în
expunerea secretarului general
al partidului sînt pe deplin va
labile și pentru județul Gorj.
Există Si la noi — a spus vorbi
torul — un grad foarte mare de
diminuare a sarcinilor. începînd
de sus în jos. Pînă ajung la or

ganizațiile de partid, la comite
tele de partid, la birourile orga
nizațiilor de bază la membrii de
partid, ele sînt extrem de mult
diminuate si vina principală o
purtăm noi, pentru că noi ar tre
bui să mergem si să prezentăm
indicațiile, sarcinile care sint
transmise de conducerea supe
rioară de partid. Există. în foar
te multe cazuri, și la noi. o anu
mită superficialitate în modul
în care lucrează birourile. în
care lucrează chiar si activul
nostru de bază cu organizațiile
de partid și superficialitatea aceasta — trebuie s-o mărturi
sesc — caracterizează în multe
privințe si biroul comitetului
județean de partid. Nu sînt stu
diate o serie de fenomene, nu
sînt cunoscute, nu se acționează
pentru a le soluționa. De multe
ori. programele, planurile noas
tre rămîn simple petice de hîrtie, pentru că a doua zi se uită,
se ocună de alte probleme si nu
duc oină la capăt o analiză, o
sarcină, o indicație transmisă de
conducerea de partid.
După ce a subliniat că aceste
neajunsuri din munca organe
lor și organizațiilor de partid, a
biroului comitetului județean
de partid au avut repercusiuni
negative asupra activității in
dustriale din județ, vorbitorul a
spus : Ne confruntăm cu unele
greutăți și în agricultură. Agri
cultura din județul nostru este
rămasă, pe alocuri. în urmă, fată
de dezvoltarea oe care o are in
alte județe. N-am realizat. în
întregime, programul cu privire
la dezvoltarea zootehniei. Este
adevărat că am realizat efecti
vele. dar producțiile sînt foarte
slabe. Ne confruntăm cu un fe
nomen — nu știu cum să-l nu
mesc. — de absenteism pronun
țat în activitatea din agricultură,
a țăranilor. Foarte multi dintre
aceștia au devenit consumatori
si foarte puțin producători. Si
trebuie să mărturisesc că. in
primul rînd. este vina noastră
că am tolerat, că am lăsat acest
fenomen să ia proporții, ne-am
bazat mai mult pe mecanizare,
ne-am bazat pe cîteva cadre de
vîrf și nu am apelat la forța de
muncă a țărănimii. în multe
locuri parcă ne-am întors cu
spatele la țărănime, care trebuie,
totuși, să facă agricultură, să
dea producție agricolă.
In încheiere, vorbitorul s-a
referit la pregătirile care s-au
făcut în județ pentru realizarea
în mai bune condiții a planului
pe 1982, apreciind că sînt create
condiții pentru înfăptuirea sar
cinilor. atît în sectoarele de
bază — petrol, energie, cărbune
— cît si în celelalte sectoare —
materiale de construcții, con
strucția de mașini și chiar în
agricultură.
Referindu-se la programul cu
privire la autoaprovizionarea și
autoconducerea teritorială, vor
bitorul a arătat că se va putea
asigura în cea mai mare parte,
începind din 1982. aproviziona
rea populației din județ din re
sursele locale.
Vă încredințăm, tovarășe se
cretar general al partidului — a
spus în încheiere vorbitorul —
că vom lua toate măsurile pen
tru a face o cotitură hotărîtă în
activitatea noastră. în proble
mele agriculturii si în toate ce
lelalte sectoare de activitate.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIU DOBRESCU
Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Problemele supuse dezbaterii
plenarei de astăzi dovedesc pre
ocuparea statornică a conduce
rii partidului, a dumneavoastră
personal, mult stimate tovarășe
secretar general, pentru perfec
ționarea întregii vieți economice
și politice, pentru creșterea și
mai puternică a rolului conducă
tor al partidului în toate sferele
activității economico-sociale.
Doresc înainte de toate să apreciez în mod deosebit ampla
și cuprinzătoarea dumneavoastră
expunere în plenara noastră,
model de analiză științifică, de
înaltă exigentă comunistă, revo
luționară, ale cărei concluzii vor
sta la baza evaluării muncii
noastre, la baza întregii noastre
activități.
Actionînd ferm pentru apli
carea în viată a programului
partidului, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea, am obținut unele rezultate bune în acest prim
an al noului cincinal. Ele sînt
rodul eforturilor depuse de co
lectivele de oameni ai muncii
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, confirmînd pe deplin justețea tezei
înfățișate în cadrul plenarei de
secretarul general al partidului,
teză potrivit căreia afirmarea
rolului conducător al partidului
nu este o noțiune abstractă, ci
presupune implicarea profundă
a organelor și organizațiilor de
partid, a fiecărui comunist în
parte în rezolvarea, în aplicarea
în viată a tuturor hotărîrilor
partidului, a legilor statului nos
tru. Din păcate, acest principiu
de bază, care trebuie să guver
neze întreaga viață a organelor
Si organizațiilor noastre de
partid, a tuturor comuniștilor, nu
este aplicat cu toată consec
venta.
Aceasta este o explicație, și nu
de ultim ordin, a neîndeplinirii
unor indicatori foarte importanți
din planul de stat. Am rămas
datori față de economia națio
nală în această parte a primu
lui an al cincinalului cu impor
tante cantități de țiței extras, amoniac de sinteză, îngrășăminte
chimice, mașini și aparate elec
trice. Avem rămîneri în urmă
fată de plan la productia-marfă
industrială, la exportul de mă-furi, la investiții, precum și la
unii indicatori de eficiență. Aceste neimpliniri relevă, totoda
tă, persistenta unor lipsuri și
neajunsuri în activitatea consi
liilor oamenilor muncii, în pri

vința asigurării ritmice a bazei
tehnico-materiale și cooperării,
a asimilării unor noi produse si
tehnologii, a intrării la timp în
funcțiune a unor capacități de
producție, neajunsuri în jurul
cărora s-au polarizat, dealtfel,
și dezbaterile din cadrul recen
telor adunări generale ale oame
nilor muncii. Totodată, aceste
neajunsuri se datoresc și faptu
lui că comitetul județean n-a
reușit să impună peste tot un
stil de muncă dinamic, exigent,
revoluționar.
Referindu-se la indicatorii
planului pe 1982, vorbitorul a
arătat că ei asigură, în conti
nuare, o dezvoltare ascendentă,
dinamică a județului Dolj. In
perioada care urmează, ne con
centrăm eforturile pentru defi
nitivarea în fiecare unitate a
programelor unitare de măsuri,
care să asigure îndeplinirea rit
mică a planului pe anul 1982.
Activitatea noastră vizează în
mai mare măsură realizarea pla
nului în condiții de înaltă efi
ciență economică, la un nivel
tehnic și calitativ ridicat, cu
cheltuieli materiale și de pro
ducție cît mai reduse.
Referindu-se în continuare la
principalele probleme din agri
cultura județului, vorbitorul a
menționat că în acest an, la unele culturi, s-au obtinut produc
ții mai mari față de anul pre
cedent. Datorită acestui fapt,
unitățile agricole au livrat su
plimentar la fondul de stat peste
13 300 tone de grîu, iar cantita
tea totală de legume care va fi
predată va fi cu peste 10 mii
de tone mai mare decit cea din
anul 1980.
In spiritul exigenței comuniste
ce străbate ampla și strălucita
dumneavoastră expunere, a spus
vorbitorul, trebuie să arăt că in
agricultura județului Dolj per
sistă lipsuri serioase. Nerealizarea producțiilor planificate în
acest an se datorește în mare
măsură insuficientei preocupări
a conducerilor unităților, a spe
cialiștilor, a organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru apli
carea în practică a tehnologii
lor, pentru mobilizarea forței de
muncă, pentru respectarea ordi
nii și disciplinei în executarea
la timp a lucrărilor agricole.
La porumb, cultură ce repre
zintă 30 la sută din suprafața
arabilă a unităților agricole so
cialiste, am obtinut în acest an
producții nesatisfăcătoare, ca de
altfel și la celelalte culturi. Si
aceasta ca urmare a faptului că
o mare parte din suprafețele de
porumb s-au însămîntat în ară
turi de primăvară, cît si a fan-

Din cuvîntul participanților la dezbateri
tulul că' suprafețele cultivate cu
porumb. în special în zonele din
sudul județului, sînt îmburuienate excesiv, datorită practicării
monoculturii de porumb pe pe
rioade de 3. ajungînd pină la 10
ani.
In ce privește realizarea indi
catorilor din sectorul creșterii
animalelor, vorbitorul a arătat
că. deși s-au înregistrat sporuri
față de anul trecut, prevederile
de plan pe acest an la efectivele
de bovine, cit și la cele privind
producția nu sînt îndeplinite,
subliniind că pentru îmbunătăți
rea activității din acest sector
au fost luate măsuri de asigu
rare a bazei furajere, prin însămîhțarea încă din această toam
nă a unei suprafețe de peste 24

de mii de hectare cu diferite
culturi furajere și de sporire a
numărului de vițele în vederea
înlocuirii din efective a vacilor
bătrîne.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, a spus vorbitorul în înche
iere, că oamenii muncii din Dolj
sint puternic angajați în acțiuni
ferme pentru a răspunde cu
cinste chemării dumneavoastră,
exprimată cu claritate si forță
mobilizatoare cu prilejul recen
tei vizite de lucru efectuate în
județul nostru, precum și în ma
gistrala expunere din cadrul ple
narei, pentru a-și spori în și
mai mare măsură contribuția la
înflorirea patriei noastre.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN AVRAM
Mult stimate tovarășe secre
tar general.
Stimate tovarășe si stimați to
varăși.
As dori de la început să-mi
exprim înalta apreciere fată de
conținutul expunerii prezentate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
— model de analiză științifica,
atotcuprinzătoare, de soluționa
re creatoare, revoluționară a
problemelor pe care le ridică
procesul de făurire a societății
socialiste multilateral dezvolta
te in România, expresie eloc
ventă a profundei responsabili
tăți comuniste si patriotice in
înfăptuirea hotăririi Congresului
al XII-lea al partidului.
Prin
rezultatele
obținute
pe zece luni ale anului 1981,
construcția de mașini a reușit
să participe mai susținut la
realizările obiectivelor stabilite,
satisfăcind într-o măsură mai
bună cerințele economiei națio
nale. diversificînd structura pro
ducției. asigurînd mai bine ne
cesarul de investiții al tării si
de creare de disponibilități la
export.
Deși comparativ cu anul 1980
rezultatele pe ansamblu sînt po
zitive. trebuie subliniat că in
perioada raportată s-au mani
festat multe lipsuri și neajunsuri.
Nu s-a realizat productiv fizică
si marfă si întregul volum de
export planificat. Avem restan
te în livrarea unor utilaie pen
tru asigurarea obiectivelor cu
punere în funcțiune în acest an.
pentru alte ramuri.
Critica severă din expunerea
tovarășului secretar general, adresată ministerului nostru si
centralelor, este îndreptățită ; în
munca de conducere si plani
ficare a activității de către mi
nister, centrale si uzine s-a ma
nifestat o preocupare insuficien
tă pentru activitatea tehnică si
tehnologică, pentru problemele
complexe de asimilare ce tre
buiau rezolvate, pentru nevoile
proprii și ale economiei, pentru
folosirea intensivă a potenția
lului de cercetare și producție
creat în ultimul deceniu. De
seori ne-am concentrat activita
tea pe problemele curente, zil
nice, de aprovizionare și dis
pecerat, neglijînd realizarea in
tegrală a prevederilor progra
melor prioritare aprobate.
Pentru lichidarea neajunsuri
lor în asimilarea și pregătirea
fabricației atît în anul 1981, cît
și în 1982, am stabilit ca ponde
rea în planul tehnic să aibă
produsele
fizice
omologate,
scurtând la maximum fazele in
termediare, care lungeau nejus
tificat ciclul de asimilare. Ac
țiunea de tipizare, legiferată în
acest an, obligă proiectanții și
producătorii să utilizeze la ma
ximum materialele și subansamblele din țară ; s-au stabilit
norme mai riguroase la consu
muri de materiale și energie
pentru fiecare produs și s-a tre
cut Ia realizarea unor echipa
mente destinate recuperării re
surselor secundare.
In perioada rămasă pînă la
finele anului, acționăm hotărît
pentru finalizarea contractelor
la export pe aceste luni, pen
tru finalizarea producției pentru
intern, care condiționează pune
rile în funcțiune și producerea
unui volum mai mare de piese
de schimb.
în legătură cu o serie de pro
bleme ridicate de antevorbi
tori, tovarășul loan Avram a ra
portat plenarei, secretarului ge
neral al partidului despre mă-

șurile întreprinse de minister
în vederea rezolvării acestora.
în continuare, vorbitorul a
spus : Așa cum — pe bună
dreptate — dumneavoastră ați
subliniat în cursul intervenției
de astăzi, contractarea produc
ției este problema hotărîtoare,
căci numai înscrierea în plan nu
reprezintă toate măsurile pen
tru o bună derulare a producției.
In domeniul' angajării exportu
lui, împreună cu comerțul ex
terior am elaborat programe de
contractare pe tipuri de mărfuri
și zone geografice : socotim
insă că trebuie inițiate acțiuni
de mai mare anvergură pentru
cooperări de lungă durată în
industria constructoare de ma
șini. Avem în vedere să diver
sificăm mai rapid nomenclato
rul produselor oferite la export.
Pentru acestea vom îmbunătăți
în continuare calitatea in toate
fazele tehnologice, vom asigura
respectarea fermă a termenelor
de livrare și a necesarului de
piese de schimb, îmbunătățirea
activității de asistență tehnică.
Totodată, vom ridica într-o mai
mare măsură răspunderea con
Mult stimate tovarășe secretar
ducerilor întreprinderilor pro
general,
ductive pentru a oferi ferm și
Stimați tovarăși,
prompt produse aliniate tehnic
și economic la cererea partene
Mai întâi, aș dori să exprim
rilor externi. Aceste sarcini vor
deplinul meu acord cu strălu
fi susținute și de alte măsuri de
cita expunere pe care tovarășul
ordin tehnic și tehnologic, care
Nicolae Ceaușescu a prezen
au ca obiectiv accelerarea retat-o plenarei. Ca întotdeauna,
proiectării și modernizării unor
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a
echipamente și instalații exis
exprimat
cu claritate atât ce-am
tente in exploatare, introducerii
obtinut pînă în prezent din ceea
altor produse noi, generalizării
ce ne-am propus, cît și proble
mior noi tehnologii cu consum
mele care se pun în momentul
specific redus și grad de valori
de față, sarcinile care revin co
ficare ridicat al metalului, ener
muniștilor, tuturor oamenilor
giei și combustibilului, refolosimuncii,
pentru aplicarea con
rii în mai mare măsură a tutu
secventă în viată a hotărîrilor
ror materialelor recuperabile.
Congresului al XII-lea al partiPentru perioada următoare, vom
..deplasa irai hotărît cercetarea ' . dului, pentru imprimarea unui,
spirit și stil de -muncă revolu
'. spre'! producție, vom valorifica
ționar în întreaga viață de
mai bine" toate posibilitățile de
partid și de stat.
reducere a importurilor prin
asimilarea de produse și mate
Ca activist de partid care lu
riale în cadrul ministerului nos
crează în domeniul comerțului
tru, atestate internațional, cit
exterior, doresc în mod special
și operațiunilor legate de con
să arăt că sînt deplin de acord
trapartidă. Și în anul ce urmea
cu orientările și sarcinile pe
ză sporul producției se va reali
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
za în cea mai 'mare parte pe
le stabilește în ce privește co
seama creșterii productivității
merțul exterior. In acest cadru,
muncii.
exprim calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
Investițiile anului viitor sint
tru sprijinul permanent acordat
orientate în marea lor majori
activității de comerț exterior.
tate spre finalizarea capacități
Ministerului Comerțului Exte
lor începute, cît și spre cele din
rior, pentru tot ceea ce face pe
programele prioritare ale ener
plan intern și extern în direcția
geticii, energeticii nucleare, uti
lărgirii relațiilor economice ex
lajelor petrolier și minier, al
terne ale României, participării
aviației și pieselor de schimb.
sale tot mai active la diviziunea
Problema centrală a construc
internațională a muncii.
ției de mașini, în contextul auîmi însușesc observațiile și
toconducerii și autogestiunii
criticile pe care tovarășul
muncitorești, rămîne sporirea
Nicolae
Ceaușescu le-a adresat
eficientei în cadrul aplicării în
Ministerului Comerțului Exte
totalitate a noului mecanism erior, conducerii sale, cu privire
conomic. în acest scop, avem
inițiate un ansamblu de acțiuni,
la necesitatea aplicării mai fer
me a legii de comerț exterior,
care să reducă mai substanțial
cu privire la conducerea și coor
cheltuielile de producție, de
donarea mai eficientă a activi
creștere a rentabilității, in para
tății de export-import, la
lel cu îmbunătățirea stilului de
asigurarea
echilibrului balan
muncă în activitatea practică,
ței de plăți externe. Sînt de
întărirea ordinii și disciplinei la
acord că se impunea din
toate nivelurile.
partea conducerii ministeru
Exprimînd adeziunea față de
lui, a mea, mai multă exigen
documentele supuse dezbaterii,
ță și simt de răspundere în în
vă rog să-mi permiteți. în în
deplinirea atribuțiilor pe care ni
cheiere, mult stimate tovarășe
le conferă legea și trebuie să
Nicolae Ceaușescu, să vă mul
arăt că nu am reușit să mobi
țumim pentru sprijinul acordat
lizăm întregul activ al comer
construcției de mașini, asigurințului exterior pentru a acționa
cu mai multă dirzenie, cu mai
du-vă că ne vom concentra toa
multă pasiune în vederea con
te eforturile pentru realizarea
tractării întregului export cît
în cele mai bune condiții a
și pentru derularea tuturor con
sarcinilor ce ne revin.
tractelor în concordanță cu
clauzele acestora.
în continuare, vorbitorul a
scos in evidentă rezultatele obți
nute pînă în prezent, subliniind,
în același timp, unele rămîneri
in urmă determinate în special
de o serie de dificultăți exter
totodată consumurile materiale
ne, printre care criza economi
au fost reduse, iar ca urmare
s-au economisit 1 200 tone metal,
că, criza energetică, nivelul do500 t de combustibil convențio
bînzilor, ca și de nerealizarea
nal și peste 1 000 MWh ener
fondului de marfă la nivelul
gie electrică.
contractelor externe, neexecutarea la termen a unor contracte,
Evidențiind unele rezultate ale
precum și o insuficientă adap
activității din industrie, vorbito
tare la cererile pieței externe.
rul a informat plenara că, pe
cele 10 luni ale anului, sarcina
Mai avem puțin pînă la în
productiei-marfă nu a fost rea
cheierea anului, a spus vorbi
lizată decit în proporție de
torul. Se impune ca Ministerul
98,8 la sută, aceasta datorînduComerțului Exterior, ministere
se cîtorva întreprinderi.
le economice, toți factorii din
sfera
producției, din transpor
Principalele cauze ale rămtturi. din întreprinderile de co
nerii în urmă — a spus el —
merț exterior să ia toate mă
Ie constituie insuficienta noastră
surile pentru realizarea tuturor
fermitate și exigentă cu care
contractelor de export cu ter
am acționat pentru solutionarea
men de livrare în acest an.
problemelor. Avem ferma con
vingere că. pînă la sfîrșitul aces
Pentru anul 1982, în vederea
tei luni si în luna decembrie,
asigurării unei balanțe comer
vom recupera rămînerile în
ciale excedentare și a unei ba
urmă, iar ceea ce nu vom pu
lanțe de plăti echilibrate, pre
tea recupera în anul 1981 vom
cum și pentru rambursarea unei
face în primele luni ale anu
părți din datoria externă, au
lui 1982.
fost stabilite, sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae
în spiritul sarcinilor trasate
Ceaușescu, o serie de orientări
de recenta ședință a Comitetului
și măsuri de deosebită impor
Politic Executiv. împreună cu
tanță. Astfel, se acționează pen
conducerea Ministerului Petrolu
tru
asigurarea contractelor ex
lui. am stabilit pentru anul 1982
terne. precum și a mijloacelor
si anii următori intensificarea ac
de plăti necesare importurilor,
tivității de prospectare si extrac
ție a țițeiului și gazelor din zona
pentru crearea cadrului juridic
de vest a tării, pentru sporirea
extern, atît cu țările socialiste,
contribuției județului Timiș la
cit și cu alte state ale lumii.
acoperirea cerințelor energetice
Pe baza orientărilor date de
ale economiei naționale. în acest
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
scop desfășurăm lucrările pen
vom aplica cu mai multă fer
tru extinderea utilizării in in
mitate și consecventă în v:ată
legea autogestiunii economicodustrie si agricultură a anelor
flnanciare și valutare în activitageotermale. precum si urgenta

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DĂ NICĂ
PETRE
Mult stimate tovarășe secretar
general,
Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,

Lucrările plenarei Comitetului
nostru Central dezbat probleme
de o importantă deosebită pen
tru înfăptuirea pe coordonate
calitativ superioare a sarcinilor
și obiectivelor economico-sociale
stabilite de Congresul al XII-lea
al partidului.
Magistrala expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu în
plenara noastră constituie un
document prețios pentru între
gul nostru partid, în care se face
o analiză temeinică a rezultate
lor bune obținute, a dificultăți
lor. a neîmplinirilor ce se mai
manifestă, se indică cauzele lor
si modul revoluționar, ferm în
care trebuie să muncim pentru
realizarea sarcinilor încredin
țate.
Mai buna organizare a pro
ducției și a muncii — a spus
vorbitorul — buna folosire a ca
pacităților de producție, valori
ficarea superioară a resurselor
materiale și energetice, creș
terea productivității muncii. în
tărirea ordinii si disciplinei au
permis ca pe 10 luni din acest
an un număr de 87 unități in
dustriale să realizeze peste plan
produse în valoare de peste
315 milioane lei. Au fost asimi
late peste 120 mașini și utilaje
noi și reproiectate, s-au aplicat
tehnologii noi și îmbunătățite.

rea creării frontului de exploa
tare a rezervelor de cărbune
inferior din județul Timiș.
Referindu-se în continuare Ia
problemele agriculturii, vorbi
torul a arătat: Comitetul jude
țean de partid apreciază că re
zultatele obținute în ansamblul
agriculturii județului Timiș nu
reflectă posibilitățile create de
baza tehnico-materială. expe
riența dobindită de multe uni
tăți in obținerea de producții ri
dicate la grîu. porumb, sfeclă de
zahăr, legume, fructe, came,
lapte. Nu se poate justifica în
nici un fel bilanțul negativ al
anului agricol 1981. Este adevă
rat că am avut de înfruntat
unele greutăți, dar acestea nu
pot motiva faptul că județul
Timiș a realizat producții mici
la hectar la porumb, la sfecla
de zahăr și la alte produse. In
mod deschis, trebuie să arăt în
fata plenarei, a dumneavoastră,
tovarășe secretar general, că
principala cauză care a generat
aceste rezultate nesatisfăcătoare
constă in slaba noastră preocu
pare și fermitate pentru dema
rarea lucrărilor agricole cu toate
forțele în perioadele optime sta
bilite. Ne-am lovit de atitudi
nea greșită a unor cadre tehnico-inginerești, care susțin că
în județul Timiș griul se poate
însămînța și după 15 octom
brie. Este vorba de o atitudine
cu totul greșită, antiștiintifică,
față de care biroul comitetului
județean de partid a manifestat
fermitate, actionînd pentru insămințarea griului în perioada
optimă.
Pentru schimbarea radicală a
acestor stări de lucruri — a
spus vorbitorul — biroul comi
tetului județean de partid a sta
bilit o seamă de măsuri, vizînd
îmbunătățirea stilului si metode
lor- de muncă ale organelor și
organizațiilor de partid în con-

ducerea și organizarea activită
ții din agricultură, întărirea or
dinii și disciplinei, aplicarea ri
guroasă a tehnologiilor pentru
fiecare cultură în parte, crește
rea răspunderii organelor și or
ganizațiilor de partid, a unită
ților agricole și a consiliilor
populare, a cadrelor în soluțio
narea tuturor problemelor de
care depinde realizarea produc
țiilor planificate, astfel incit im
perativele noii revoluții agrare
să devină o realitate și pentru
agricultura județului Timiș.
Ne angajăm. în fata plenarei,
tovarășe secretar general — a
spus în continuare vorbitorul —
că vom face tot ce depinde de
noi să redresăm agricultura, să
ne realizăm producțiile planifi
cate.
în conformitate cu sarcinile
date de conducerea partidului,
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, pri
vind întărirea autoconducerii și
autoaprovizionării. am trecut la
cunoașterea și evaluarea tuturor
posibilităților de care dispun
fiecare comună, oraș, municipiu,
în realizarea de producții de
carne, lapte, fructe, pentru asi
gurarea consumului populației
cît și .îndeplinirea integrală a
prevederilor la fondul centrali
zat al statului.
Analizind cu răspundere și exigență comunistă nerealizările
și deficiențele in activitatea
noastră, așa cum am promis
plenarei, sîntem hotărîti ca în
perioada care a mai rămas pînă
la sfîrșitul anului să acționăm
cu toată fermitatea pentru rea
lizarea sarcinilor prevăzute,
pentru recuperarea restanțelor
în industrie și. de asemenea, să
întreprindem măsurile cele mai
energice ca, intr-adevăr, să ri
dicăm agricultura timișeană la
tradiția ei de a obține produc
țiile planificate pe hectar.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL BURTICĂ
tea de comerț exterior. S-a sta
bilit ferm ca nici un import să
nu fie realizat fără a avea con
dițiile de plată asigurate. Dealt
fel. importurile pentru anul 1982
au fost dimensionate sub nivelul
anului 1981. Fiecare minister va
primi sarcini obligatorii ca din
exportul planificat să asigure o
cotă pentru rambursarea dato
riei externe rezultate din impor
turile anterioare de , investiții
sau din alte domenii, o cotă
pentru importul de materii pri
me și materiale necesare econo
miei naționale, iar ceea ce ră
mîne poate fi folosit pentru im
porturile proprii ale ministeru
lui în cadrul planului.
Potrivit legii, vor exista de
la minister pînă la ultima între
prindere producătoare o balanță
comercială și un plan valiitar,
pentru echilibrul cărora va tre
bui să lupte fiecare unitate în
parte.
Vor fi luate măsuri mal ferme
de către Ministerul Comerțului
Exterior. împreună cu fiecare
minister în parte, pentru îmbu
nătățirea și completarea rețelei
de comercializare externe și a
rețelei de ..service", asezîndu-le
pe principiile autogestiunii economico-financiare si valutare.
De asemenea, se va trece mai
hotărît la folosirea zonelor li
bere din diferite țări, la deschi
derea unor magazine si depozite
de desfacere a mărfurilor în
funcție de legislația țărilor res
pective și eficienta operațiunilor.
S-a arătat, de asemenea, că se
va acționa pentru legarea mai
directă, mai stimulativă a retri
buției personalului din comerțul
exterior de realizarea exportu
lui, avîndu-se în vedere cointe
resarea lui directă pentru creș
terea volumului exportului si a
eficientei sale, diversificarea
formelor de comercializare —
inclusiv folosirea formei comisvoiajorilor — creșterea aportului
valutar obtinut din operațiuni
comerciale fără fond de marfă
românească.
Vom iniția — a subliniat vor
bitorul — noi măsuri si acțiuni
pentru prospectarea mei siste
matică a piețelor externe, reorientarea unora din exporturile
noastre către țări din care ne
procurăm materiile prime, pen
tru a diversifica piețele de des
facere.
Totodată, a fost relevată nece
sitatea intensificării acțiunilor
privind cooperarea economică
externă în cadrul Consiliului de
Ajutor Economic Reciproc, cu
toate țările socialiste, cu țările
în curs de dezvoltare, cu toate
statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială.
S-a arătat că. în actualele con
diții de concurentă pe plan in
ternațional. problema calității
produselor, a termenelor de execuție. a greutății si fiabilității
utilajelor, a parametrilor tehnico-economici. înnoirea produse
lor devin elemente esențiale ale
competitivității si creșterii efi
cientei exporturilor. Așa cum
sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu. — a spus vorbitorul
— problema calității producției
destinate exportului capătă o
importantă esențială în actuale
le condiții internaționale pen
tru menținerea si extinderea
exportului nostru pe noi piețe
externe. De aceea vom lua mă
suri deosebite ca întreprinderile
de comerț exterior să-si îndepli
nească obligațiile de a efectua
recepția finală a produselor ■ de
export. în conformitate cu legea.
In orientarea geografică a
schimburilor tării noastre vom
aplica neabătut direcțiile stabi
lite de conducerea partidului
nostru, de tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Pe baza indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. au fost
făcute propuneri concrete tutu
ror țărilor socialiste pentru a
crește mai mult schimburile și
cooperarea economică, pentru a
se asigura. într-o măsură mai
mare, nevoile reciproce de ma
terii prime, de produse semifa
bricate. ca și de mașini și uti
laje. Unele rezultate s-au obti
nut. dar trebuie spus că nu sînt
pe măsura nevoilor și posibili
tăților țărilor respective.

O direcție importantă a acti
vității în anul 1982 — a conti
nuat vorbitorul — va trebui să
fie îmbunătățirea substanțială a
muncii cu cadrele, cu întreg
personalul din sistemul de co
merț exterior, care, concomitent
cu ridicarea nivelului profesional
și politic, trebuie să participe
activ la realizarea programului
pus de conducerea partidului
in fata tuturor oamenilor mun
cii din acest domeniu.
Se impune, de asemenea, să
îmbunătățim substantial munca
de partid în Ministerul Comer
țului Exterior, în întregul sis
tem de comerț exterior, să in
tensificăm munca politico-ideologică. educarea politică în acest
sector. Este necesar ca fiecare
organizație de partid să se in
tegreze tot mai mult în rezol
varea sarcinilor care stau în fața
întreprinderilor de comerț ex
terior, să contribuie în mai mare
măsură la educația patriotică,

la instaurarea unui climat de
ordine și disciplină în activita
tea de comerț exterior.
Sint convins că stă în pu
terea economiei noastre, a ca
drelor noastre, a noastră, a tu
turor să realizăm obiectivele pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a pus în fața comerțului ex
terior, pe care ni le-am propus
în planul de stat pe anul 1982.
Doresc să asigur conducerea
partidului șl statului, pe dum
neavoastră, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că Ministerul Comer
țului Exterior, conducerea sa
vor trage maximum de învăță
minte din criticile pe care ni
le-ati adresat, din greșelile pro
prii ne care le-am făcut și ne
vom consacra toată energia și
priceperea realizării sarcinilor
ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XII-lea, din hotărîriJe plenarei noastre, din indica
țiile dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE CARANFIL
Mult stimate tovarășe secretar
generai,
Stimați tovarăși.

dustriale prin concentrarea efor
turilor pentru rezolvarea proble
melor șantierelor ce sînt rămase
în urmă. Considerăm că printr-o
strictă respectare a graficelor de.
Analiza magistrală în spirit
livrare a utilajelor și asigurarea
profund revoluționar făcută de
de la început a calității cores
dumneavoastră în deschiderea
punzătoare a acestora vom pu
plenarei a scos cu putere in
tea respecta termenele de pu
evidentă succesele obținute de
nere în funcțiune și producția
partidul nostru, de toti oamenii
prevăzută în anul 1982 peinstamuncii in aplicarea în viată a
latiile noi.
hotărîrilor Congresului al XIIIn problema asimilării produ
lea al partidului- pentru trans
selor chimice necesare econo
formarea României dintr-o tară
miei naționale — a arătat vorbi
în curs de dezvoltate intr-o tară
torul—cit si exportului cu care
cu nivel mediu de dezvoltare.
chimia să-și plătească obligații
Au fost scoase, de asemenea. în
le externe sînt încă multe lu
evidentă numeroasele neajunsuri
cruri de făcut. Nepunerile în
și deficiente în activitatea noas
funcțiune au atras întârzieri în
tră care, dacă nu ar fi existat,
realizarea multor produse noi și
făceau ca rezultatele activității
acestea au menținut încă ridicat
generale să se situeze la un alt
importul de asemenea produse
nivel.
cu toate dificultățile conjunctu
In lumina indicațiilor date de
rii
actuale ale pieței internațio
dumneavoastră privind mo
nale.
dul în care să analizăm în aMinistrul industriei chimice, ,
ceastă plenară, cît și în activi
menționind rezultatele deosebite
tatea zilnică, felul cum ne-am
în realizarea cu forte
făcut și ne facem datoria, vă obținute
proprii și cu costuri de investi
rog să-mi permiteți să trec peste
ții
reduse
a unor instalații, a
realizările industriei chimice,
peste succesele dobîndite în acest arătat că acțiunile ihtreprinse in această direcție nu au doan și să mă opresc mai mult
bîndit un caracter general în
asupra neîmplinirilor și deficien
chimie, că în viitor consiliul de
telor din activitatea noastră, aconducere al ministerului va ac
supra problemelor cu care ne
ționa mai hotărît pentru deter
confruntăm și a măsurilor pe
minarea tuturor colectivelor
care le întreprindem pentru rea
uzinelor și centralelor în reali
lizarea planului pe 1982.
zarea de asemenea instalații și
Vorbitorul a evidențiat aten
asimilarea produselor necesare.
tia pe care colectivele de oa
Considerăm că am lucrat slab
meni ai muncii din chimie o — a arătat ministrul industriei
acordă asigurării stabilității si
chimice — în acțiunea de redu
continuării funcționării instala
cere a gamei de produse chimi
țiilor. îmbunătățirii activității
ce ce se importă pentru econo
de întreținere și reparații, rea
mia națională si că tipizarea si
lizării cu forte proprii sau cu
limitarea tipurilor de produse
concursul industriei noastre
chimice ce se utilizează va tre
constructoare de mașini a pie
bui să capele intensitatea si se
selor de schimb și materialelor
veritatea ce O impune actuala
necesare, eliminării lipsurilor
situație economică internaționa
din aceste domenii.
. „
. lă. Măsurile stabilite prin pro^
S-a arătat, totodată, că în
gramele ce s-au făcut ct toate '
combinatele chimice mai există
celelalte ministere, programele
cazuri de abateri tehnologice, de
proprii de acțiune cu cercetarea
absente, de părăsire a locurilor
și proiectarea vor duce la eli
de muncă, menționîndu-se că se minarea, începînd cu punerile în
întreprind măsuri severe în ve
funcțiune din anul viitor, a unor
derea întăririi ordinii și disci
importuri substanțiale de produ
plinei la fiecare loc de muncă.
se chimice si Ia mărirea resur
selor noastre de export.
Referindu-se la importanta aAs dori să mulțumesc tovarășei
tingerii parametrilor cantitativi
academician Elena Ceaușescu —
și calitativi ai unor instalații, la
a spus vorbitorul — pentru spri
programul de investiții, domenii
jinul direct acordat in rezol
în care consiliile de conducere
varea problemelor tehnice si
ale ministerului, centralelor si
tehnologice, pentru participarea
consiliile oamenilor muncii din
nemijlocită la solutionarea mul
uzine au acționat insuficient de
tiplelor sarcini de asimilare, de
eficient, nerealizările fiind mari
valorificare superioară, moder
și la fel și restantele, vorbitorul
nizări de tehnologii și creșteri
a spus : Volumul mare al in
calitative ale produselor pe care
vestițiilor în chimie, necesitatea
Ie are chimia românească»
j i
absolută de a realiza în termene
mai scurte instalațiile ce au
Consiliul- de conducere a’ mi
misiunea să elimine importurile
nisterului. oamenii muncii din
de diferite produse, să sporeas
industria chimică — a spus în
că producția destinată exportu
încheiere vorbitorul — vor ac
lui și să ducă la valorificarea
ționa cu hotărîre. cu înalt simț
superioară a materiilor prime, ne
patriotic pentru eliminarea de
obligă să intensificăm activita
ficientelor care au existat in ac
tea la toate nivelurile. Este ne
tivitatea acestui sector, pentru
cesar ca eforturile noastre să fie
realizarea sarcinilor de plan pe
susținute in mod substanțial atit
1982. vor milita neobosit! pentru
de ministerele metalurgiei, in
traducerea în viată a hotărîrilor
dustriei construcțiilor de mașini,
Congresului al XII-lea al parti
cît și de cel al construcțiilor in
dului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION CATRINESCU
Mult stimate tovarășe secretar
general,
Stimați tovarăși,

Problematica de maximă im
portantă a actualei plenare sub
liniază cu deosebită pregnantă
preocuparea constantă a condu
cerii partidului, a dumneavoas
tră personal, mult stimate tova
rășe secretar general, pentru
creșterea tot mai accentuată a
rolului organelor și organizații
lor de partid, a tuturor comu
niștilor în întreaga activitate
economico-socială, pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului,
aplicarea fermă a nșului meca
nism economico-financiar, întă
rirea autoconducerii și autoges
tiunii. pentru realizarea la înal
te cote de eficiență a planului
și bugetului de stat pe anul 1982.
Expunerea dumneavoastră —
strălucit document de analiză
științifică, realistă, deschisă, a
modului în care organele și or
ganizațiile de partid și-au înde
plinit și își îndeplinesc rolul de
conducător politic în conducerea
întregii activități economico-so
ciale — va determina o îmbu
nătățire a muncii comitetelor
județene de partid, municipale,
orășenești, comunale, a organi
zațiilor de partid din toate uni
tățile. va duce la creșterea spi
ritului de răspundere, a com
bativității și spiritului critic și
autocritic, la perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă în
conducerea tuturor domeniilor
de activitate. Aprob în întregi
me expunerea dumneavoastră și
mă angajez ca pe această bază
să acționez cu întregul organ de
partid, cu toate organizațiile de
partid, de masă și obștești, pen
tru ca în cel mai scurt timp să
lichidăm lipsurile arătate de
dumneavoastră, care se regă
sesc și în munca noastră.

în continuare, vorbitorul a în
fățișat unele rezultate bune ob
ținute în județ, pe primele 10
luni ale anului, în industrie,
agricultură, în alte sectoare eco
nomice, relevîndu-se, totodată,
că au fost înregistrate și unele
rămîneri în urmă la anumite
produse, cum sint : țiței extras,
oțel brut, laminate finite pline
din oțel, oțel calibrat, plăci
aglomerate din lemn, produse
ale industriei alimentare.
Subliniind că la total investiții
planul nu a fost îndeplinit, vor
bitorul a arătat că principalele
cauze care au generat această
situație se regăsesc în activita
tea insuficientă desfășurată de
unele consilii ale oamenilor
muncii pentru asigurarea inte
grală a bazei tehnico-materiale.
punerea în funcțiune la terme
nele planificate a tuturor capa
cităților de producție, folosirea
deplină a timpului de lucru.
în activitatea de export — a
spus apoi vorbitorul — organele
de partid, consiliile oamenilor
muncii n-au acționat cu toată
hotărîrea pentru pregătirea te
meinică și calitativă a produc
ției. în același timp, nu întot
deauna măsurile politice, orga
nizatorice întreprinse de comi
tetul județean de partid au avut
un caracter suficient de concret,
iar organizațiile de partid n-au
fost suficient antrenate pentru a
acționa cu întreaga lor capacita
te in vederea creșterii comba
tivității revoluționare, dezvoltă
rii spiritului de responsabilitate
comunistă, pentru înlăturarea
oricăror manifestări de indisci
plină și generalizarea experien
ței înaintate.
Referindu-se apoi la rezulta
tele obținute anul acesta în agri
cultura județului, vorbitorul a
subliniat că acestea nu sint pe
măsura potențialului material și
uman de care dispune această

(Continuare in pag. a V-a)
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zonă. Din observațiile critice pe
care ni le-ați adresat pe parcur
sul recentei vizite de lucru în
județul Brăila — a spus vorbi
torul — din expunerea prezen
tată de dumneavoastră astăzi la
plenară am înțeles și mai bine
că in activitatea noastră mai
sint încă serioase neajunsuri.
Nu am reușit să imprimăm un
stil de lucru, un mod de acțiune
responsabil tuturor organelor și
organizațiilor de partid, consili
ilor unice, organelor agricole
■județene si unităților Dentru
aplicarea fermă a hotărîrilor de
partid, respectarea cu strictețe
a legilor țării, afirmarea unui
spirit de înaltă exigență comu
nistă și civică, pentru eradica
rea oricăror manifestări de in
disciplină, neglijență și forma
lism în activitatea de producție.
Biroul comitetului județean de
partid n-a reușit întotdeauna să
asigure exercitarea la toate ni
velurile a unui control amănun
țit și profund. în același timp,
nu am reușit în suficientă mă
sură să imprimăm fiecărui
membru al biroului, întregului
aparat de partid, de stat, al or
ganizațiilor de masă un stil de
muncă dinamic, direct implicat
în activitatea organizațiilor de
partid, a consiliilor unice, în
v ța colectivelor de oameni ai
muncii, canabil să ducă la cu
noașterea deplină a realității și
să acționeze operativ și cu ma
ximă eficiență in vederea reali
zării sarcinilor de producție.
în continuare, vorbitorul a
spus : Biroul comitetului jude
țean de partid este puternic an
gajat în prezent in acțiunea de
încheiere a tuturor lucrărilor agricole, de depozitare și conser
vare corespunzătoare a produse
lor si predare a ultimelor canti

tăți la fondul de stat și fondul
de furaje. De asemenea, fa
cem eforturi să terminăm în
circa 7 zile arăturile adinei de
toamnă, unde noi am avut și
avem și la ora actuală serioase
rămineri în urmă. în cadrul ge
neral de dezvoltare continuă a
agriculturii județului , nostru,
prin măsurile stabilite, ne preo
cupăm pentru valorificarea deDlină a tuturor resurselor din unitățile agricole și din gospo
dăriile individuale, în scopul asigurării populației cu produse
agroalimentare, satisfacerii ce
rințelor de materii prime ale
industriei și a altor nevoi ale
economiei naționale.
Referitor la pregătirile care
s-au făcut in județ pentru rea
lizarea în bune condiții a pro
ducției anului 1982, vorbitorul a
arătat că, împreună cu ministe
rele, centralele, s-a acționat pen
tru fundamentarea temeinică a
sarcinilor de plan la fiecare unitate economică prin încărca
rea deplină a capacităților, per
fecționarea tehnologiilor de fa
bricație, înnoirea și diversifica
rea producției, asigurarea bazei
tehnico-materiale și contractarea
produselor la intern și export.
In acest context, a spus el, am
acordat atenție deosebită pre
gătirii desfășurării adunărilor
generale din întreprinderi, în
cadrul cărora oamenii muncii
și-au adus contribuția la identi
ficarea și valorificarea unor re
surse și posibilități pentru rea
lizarea planului și creșterea eficienței economice.
în încheiere, vorbitorul a asi
gurat plenara că biroul comite
tului județean de partid va ac
ționa cu toată fermitatea pentru
înlăturarea tuturor neajunsuri
lor manifestate în activitatea economică a județului, în munca
organelor și organizațiilor de
partid.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
EMILIAN DOBRESCU
Mult stimate tovarășe secretar
general.
Stimați tovarăși.

Exprimîndu-mi acordul deplin
cu documentele supuse plenarei
Comitetului Central, tin să sub
liniez și eu însemnătatea deose
bită a raportului prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretar general al partidului. în
care sînt trasate căile de acțiu
ne pentru înfăptuirea obiecti
velor Congresului al XÎI-lea într-o perioadă de mare comple
xitate și răspundere a dezvoltă
rii economiei noastre. Am reți
nut spiritul critic foarte ascuțit
care străbate acest document.
Fără îndoială, dezvăluirea fermă
a neajunsurilor manifestate în
diferite sectoare este premisa
indispensabilă a îmbunătățirii
reale si rapide a muncii noastre
practice. în acest sens consider
pe deplin îndreptățite criticile
formulate în raport Ia adresa
activității de conducere si plani
ficare a economiei.
Declar în fata plenarei Comi
tetului Central că sint ne deplin
conștient de răspunderile perso
nale ce-mi revin, ele se referă
la două perioade distincte : pen
tru perioada pînă la începutul
anului 1979. cînd am fost elibe
rat din munca la C.S.P.. am
avut prilejul să-mi analizez ac
tivitatea si să-mi expun poziția
în fata conducerii de partid și
de stat, inclusiv la ultima Con
ferință Națională a partidului,
în ce privește perioada ultime
lor 8 luni, de cînd am fost pro
movat în conducerea Comitetu
lui de Stat al Planificării, tre
buie să recunosc persistenta, cu
top’.e eforturile depuse, a multor
deficientă- în activitatea de pla
nificare just menționate în ra
portul tovarășului secretar ge
neral. Nu pot să nu fac. de exemplu. o legătură directă între
concluzia din raport că o serie
de sectoare nu sînt cuprinse in
mod satisfăcător în planul na
tional si aprecierea făcută de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
ultima ședință cu ministerele
pentru definitivarea planului pe
anul 1982, cînd s-a arătat că in
activitatea Comitetului de Stat
al Planificării și a mea personal
sînt manifestări de liberalism.
Vom aplica în cel mai scurt
timp măsuri complexe care. în
baza prevederilor legii planifi
cării, să asigure o mai bună cu
prindere și dirijare prin plan a
activității economico-sociale din
țara noastră.
Trebuie, de asemenea, să
constat că sintem încă tributari
în mod exclusiv opticilor canti
tative asupra proceselor econo
mice care ne împiedică să si
tuăm în centrul preocupărilor
noastre rezolvarea problemelor
calitative, deosebit de complexe
ce se pun în actuala etapă. O
altă gravă carență o constituie
formalismul. Acesta s-a ma
nifestat și continuă să se resim
tă în primul rînd in faza de
elaborare a proiectelor de plan.
Cu multă ușurință acceptăm
justificările de reducere a pro
ducțiilor fizice stabilite, de de
pășire a consumurilor materia
le si energetice, a importurilor,
deși, după cum nu o dată s-a
dovedit, printr-o analiză mai
atentă a posibilităților existen
te în unități, problemele pot fi
soluționate fără influente nega
tive asupra economiei. în locul
unei poziții combative, de dez
văluire și valorificare a rezer
velor. de multe ori ne complă
cem în preluarea necritică fie a
unor propuneri de plan vădit
subdimensionate, fie a unor pro
misiuni nefundamentate. Expe
riența a demonstrat că manifes
tarea cea mai dăunătoare a for
malismului în munca de plani
ficare o constituie echilibrarea
scriptică, fără soluții certe, a
balanțelor materiale si valorice,
cu grele consecințe în execuția
planului. Adesea uităm că sim
pla corelare cifrică a unor indi
catori nu-i nici pe departe su
ficientă și că garanția realiză
rii planului este stabilirea de,

măsuri practice eficiente, ur
mărirea aplicării lor. Au fost nu
meroase cazurile cînd, în loc să
acționăm în teren pentru urgen
tarea punerii
în
funcțiune
a unor capacități restante și re
zolvarea problemelor legate de
îndeplinirea planului la produc
ția fizică, ne-am limitat să în
registrăm nerealizările repetate,
să refacem balanțele si indica
torii de plan.
Referindu-se la activitatea de
viitor, vorbitorul a spus : Con
form indicației dumneavoastră,
tovarășe secretar general, vom
introduce ordine în toată meto
dologia de planificare prin sim
plificare șl tipizare. Din acest an
vrem să facem un pas hotărit în
acest domeniu. De asemenea,
vom lua măsuri pentru partici
parea mai directă a specialiști
lor din Comitetul de Ștat al
Planificării la activitatea uni
tăților de bază, cu răspunderi
personale precise si pe durate
mai îndelungate.
în aceeași ordine de idei, con
sider că va trebui să acordăm
cea mai mare atenție respectării
disciplinei de plan pe toate trep
tele
organizatorice. Datorită
controlului insuficient pe care
îl exercităm în activitatea de
defalcare a planului pînă la uni
tățile de bază, apar frecvente
decorelări între indicatorii fizici
și valorici. între sarcinile de pro
ducție și baza materială. Este
necesar, de asemenea, să luăm
măsuri hotărîte pentru lichidarea
practicilor de a nu se respecta
repartițiile de plan în activita
tea de contractare Si care pro
voacă întirzieri în pregătirea
producției. Mult mai exigent vom
urmări si realizarea contracte
lor încheiate, fiind deosebit de
îngrijorător faptul că circa 7 la
sută din contractele scadente
pînă acum nu s-au îndeplinit.
Intre volumul contractelor de
export declarate de întreprinde
rile de comerț exterior și cel
aflat in execuție apar la multe
ministere diferente de 20—30 la
sută, ceea ce impune si din par
tea noastră o urmărire mai se
rioasă a transmiterii si lansării
în fabricație a . contractelor de
export în timp ce unele con
tracte nu se execută, se admite
încă în multe cazuri realizarea
de produse pe stoc, imobilizindu-se importante valori mate
riale și financiare. Nu este
numai vina organelor financiar-bancare care acordă cre
ditele, ci în primul rind a Co
mitetului de Stat al Planificării
care, manifestînd o atitudine
concesivă, propune uneori admi
terea acestora la planurile tri
mestriale. Ne preocupă și fap
tul că s-au înmulțit fenomenele
de manipulare abuzivă a ' unor
indicatori valorici. Am insistat
asupra disciplinei de plan de
oarece de ea depinde în mod hotărîtor perfecționarea activității
noastre și vom combate cu tă
rie tendințele de a înlocui mun
ca practică de organizare a în
deplinirii sarcinilor stabilite cu
repunerea permanentă în discu
ție a prevederilor de plan, chiar
a propriilor angajamente luate
in fața organelor superioare de
partid și de stat.
Acordînd o deosebită atenție
îmbunătățirii stilului și operati
vității muncii Comitetului de
Stat al Planificării, în centrul
preocupărilor noastre va sta în
continuare asigurarea condițiilor
pentru dezvoltarea echilibrată a
economiei naționale, problemă
de durată și de mare complexi
tate.
Consider că planul pe 1982,
elaborat sub conducerea nemij
locită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, reprezintă un impor
tant pas înainte în această di
recție. Doresc să-mi exprim acordul deplin cu fundamentarea
principială a prevederilor pla
nului pe 1982, cuprinsă în ra
portul prezentat plenarei de to
varășul secretar general.
Analizînd apoi activitatea des
fășurată ca reprezentant al

Din cuvintul participantilor la dezbateri
României în Comitetul de plani
ficare al C.A.E.R., vorbitorul a
spus :
Pornind de la orientarea de
bază a partidului nostru care
situează în centrul politicii sale
externe lărgirea colaborării cu
țările socialiste, precum și de la
obiectivele dezvoltării economiei
noastre, asigur plenara că voi
acționa mai susținut și cu mai
multă eficiență în cadrul
C.A.E.R. pe linia extinderii co
operării și specializării înainte

de toate în scopul asigurării rievoilor reciproce de materii pri
me, combustibil, energie elec
trică, mașini și utilaje moderne.
în îhcheiere, vorbitorul a ex
primat hotărîrea tuturor ca
drelor de planificare, angaja
mentul lor de a-și intensifica
eforturile pentru a pune cit mai
bine în valoare marele potenți
al productiv de care dispune
țara noastră în vederea transpu
nerii neabătute în viață a Pro
gramului partidului.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NECULAI AGACHI
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să sub
liniez și eu rolul hotărîtor pe
care-1 va avea pentru activita
tea noastră imediată și de per
spectivă magistrala expunere fă
cută în fata plenarei de către
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general. Prin întreg conținu
tul ei, expunerea marchează pu
ternic înalta răspundere a con
ducerii partidului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu,
pentru viitorul tării, pentru vi
itorul poporului nostru.
Prin apelul vibrant adresat
clasei muncitoare. întregului po
por, expunerea reprezintă un element fundamental de mobili
zare a resurselor materiale, dar
mai ales umane, spre realiza
rea mărețelor idealuri ale epocii
noastre, construcția societății so
cialiste și comuniste. în același
timp expunerea marchează cu
putere grija pentru viitorul și
perspectiva popoarelor, a lumii,
a păcii pe planeta noastră.
Exprimînd deplina aprobare
fată de orientările și sarcinile
cuprinse în expunerea secreta
rului general al partidului, vor
bitorul a arătat : îmi însușesc
în totalitate criticile severe adre
sate organului colectiv de con
ducere a Ministerului Industriei
Metalurgice, conducerii tehnice a
acestuia, a unor centrale si uni
tăți, criticii adresate, de aseme
nea. activității noastre în gene
rai. în același timp, mă regăsesc
în totalitate în criticile adresa
te guvernului, adresate membri
lor Comitetului Central care au
sarcina să lucreze în diferite sec
toare ale economiei, așa cum a n
eu sarcina să lucrez în ramura
metalurgică.
Asemenea întregii țări. în ul
timele trei cincinale, metalur
gia a înregistrat realizări im
portante. s-a arătat în continua
re. Avem astăzi o metalurgie
modernă, capabilă să abordeze
cu succes sarcini tot mai com
plexe in amil viitor.
Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la analiza efectuată in
cadrul secțiunii pentru metalur
gie a plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii,
unde au fost puse în evidență,
cu răspundere, deficiențele acti
vității în metalurgie, dar mai
ales au fost stabilite o serie în
treagă de măsuri, au fost luate
angajamente ferme de toate ca
drele de conducere din minister,
centrale și unități, ca în anul
1982 munca să se îmbunătățeas
că in mod substanțial.
în continuare, vorbitorul a arătat: Am reținut, ca preocupare
primordială pentru metalurgie,
din expunerea dumneavoastră,
tovarășe secretar general, sarci
na de a realiza producția fizică
la toate sortimentele prevăzute
în plan și, prin aceasta, de a
asigura metalul de care econo
mia are nevoie, în fiecare sec
tor, și în mod deosebit în sec
torul construcției de mașini. în
același timp, am reținut ca o

sarcină de prim ordin, de ase
menea, pentru noi, de a asim’la
noi sortimente, noi mărci de
oțeluri, care să crească gradul
de asigurare cu metal a econo
miei.
Raportăm în fața plenarei că
pentru producția fizică a anului
1982 avem practic capacitățile
asigurate. Ne revine sarcina ca
la obiectivele care în prezent
sînt în probe tehnologice să gră
bim lucrările și să ridicăm pro
ducția acestora la nivelul capa
cităților proiectate.
Am reținut, tovarășe secretar
general, sarcinile privind redu
cerea consumurilor specifice și,
în special, a consumurilor ener
getice. O cale sigură de reduce
re a acestor consumuri în meta
lurgie — pe lingă aplicarea unor
soluții constructive foarte teh
nice — este asigurarea bunei
funcționări a agregatelor mari
consumatoare de energie, așa
cum sînt furnalele cu toate agregatele din jurul lor și cum
sint cuptoarele de încălzire în
sectorul tuturor secțiilor de
laminare.
Pentru realizarea acesteisar
cini deosebite am stabilit
un
program precis de opriri și ne
angajăm, așa cum v-am raportat,
tovarășe secretar general, și la
plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, că vom re
aliza programul de reparații ca
pitale prevăzute, vom realiza
programul de întreținere gene
rală a utilajelor în metalurgie.
Considerăm, tovarășe secretar
general, că metalurgia are con
diții ca în anul 1982 să înregis
treze saltul pe care dumnea
voastră. conducerea partidului,
îl solicită. Aș vrea să vă asigur,
încă o dată, că, pornind de la
criticile care le-ați adresat mi
nisterului, centralelor, unități
lor, de la indicațiile, de la sar
cinile repetate în această ple
nară, noi, în metalurgie, vom
insista pentru
îmbunătățirea
stilului de muncă al conducerii
la toate nivelurile, pentru abor
darea ou mal mare responsabi
litate a sarcinilor care ne revin.
în încheiere, vorbitorul a
arătat : Consider că din partea
ministerului, a ministrului tre
buie să avem o poziție mult mai
fermă față de lipsurile existen
te. Trebuie, în continuare, să
acționăm pentru întărirea disci
plinei, iar la noi, la metalurgie,
unde se lucrează cu metal li
chid, disciplina trebuie efectiv
să aibă caracter foarte ferm.
De asemenea, tovarășe secre
tar general, vom insista ca toate
cadrele noastre de conducere să
înțeleagă faptul că răspund de
întreprinderi, de activitatea acestora, că nu trebuie să vină
din afară cineva să se ocupe de
ordine, de disciplină și de toate!
celelalte care se întimplă în
unitățile noastre.
Sint convins că toate aceste
lucruri var fi bine înțelese, sint
bine înțelese de nai și ne anga
jăm, tovarășe secretar general,
să ne realizăm sarcinile care vor
fi aprobate de Marea Adunare
Națională pentru metalurgie.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
RADU BĂLAN
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Am - ascultat cu deosebit inte
res și profundă emoție strălucita
expunere prezentată de tovară
șul secretar general Nicolae
Ceaușescu, exemplu de analiză
teoretică și practică a rolului
partidului nostru în făurirea so
cietății socialiste multilateral
dezvoltate, în îndeplinirea obiec
tivului strategic de trecere a
României în rîndul țărilor cu
dezvoltare economică medie. Ex
punerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu dă răspuns proble
melor multilaterale pe care lo
ridică mersul nostru înainte, in
dică soluții viabile bazate pe
capacitatea creatoare a poporu
lui nostru, pe resursele de care
dispune România. Făcind o tre
cere in revistă a activității in
terne și internaționale a parti
dului si statului, expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu este
plină de umanism, de grijă fată
de soarta poporului nostru, pen
tru a-i asigura condiții demne
de muncă și viață, de a-i asi
gura să trăiască în pace și. în
același timp, de răspundere față
de soarta întregii omeniri, asu
pra căreia planează pericolul
războiului.
Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că în 10
luni din acest an în județul Hu
nedoara s-au realizat suplimen
tar 169 000 kWh energie electri
că. 64 400 tone huilă netă. 88 000
tone fontă. 14 600 tone oțel,
15 500 tone laminate finite, pre
cum si alte produse. Analizînd
în spirit autocritic modul cum
se desfășoară in județul nostru
activitatea de realizare a preve
derilor pe acest an desprindem
faptul că pe lingă rezultatele
bune obținute se manifestă încă
o seamă de neajunsuri care au
diminuat îndeplinirea planului
într-o seamă de unităti. Ne în
sușim intru totul criticile for
mulate de Comitetul Politic

Executiv în ce privește nere
alizările din industriile car
boniferă și metalurgică, jude
țul Hunedoara avînd o pondere
însemnată atît în extracția căr
bunilor si, îndeosebi, a cărbuni
lor pentru cocs, cît și în pro
ducția de metal. Sînt lipsuri se
rioase și în ceea ce privește ca
litatea. fapt care se repercutează
negativ în fabricarea cocsului.
Pentru aceste neajunsuri ne fa
cem vinovați în primul rînd noi.
cei care muncim în fruntea co
mitetului județean de partid,
care n-am reușit să controlăm si
să ajutăm în suficientă măsură
organizațiile de partid din Valea
Jiului pentru Îmbunătățirea ac
tivității acestora. Referindu-se
la investițiile industriale si con
strucțiile de locuințe, vorbito
rul a arătat că în 10 luni au fost
finalizate lucrări de investiții în
valoare de aproape 5 miliarde
lei. punîndu-se în funcțiune im
portante capacități de produc
ție. fiind, de asemenea, con
struite și date în folosință 2 457
apartamente. Numai în Valea
Jiului, prin eforturile comune
ale constructorilor, beneficiari
lor și proiectanților se vor da în
acest an în folosință circa 2 000
de apartamente, cel mai mare
număr de locuințe predate in
tr-un an minerilor din acest
bazin carbonifer.
Referitor la agricultură, s-a
arătat că. în această toamnă, oa
menii muncii din județul Hune
doara au încheiat recoltatul po
rumbului. legumelor si cartofi
lor. însămînțările de toamnă și
arăturile, creînd astfel condiții
bune pentru recolta anului vii
tor. O atentie deosebită se mani
festă fată de gospodărirea mai
judicioasă a pămintului. extin
derea lucrărilor de îmbunătățiri
funciare, amplasarea rațională a
culturilor si utilizarea cu efi
cientă ridicată a îngrășăminte
lor. în acest context au fost
identificate în perimetrele construibile ale localităților si în in
cintele Întreprinderilor si insti

tuțiilor peste 260 de hectare care
vor fi cultivate cu legume.
Acțiuni importante au fost în
treprinse în sectorul de crește
re a animalelor, îndeosebi în
ceea ce privește sporirea efec
tivelor, a producției acestora,
precum și a livrărilor la fondul
de stat, asigurarea bazei furaje
re și modernizarea fermelor.
Concomitent cu preocupările
pentru îndeplinirea prevederilor
planului pe acest an. a subliniat
vorbitorul, organizația județea
nă de partid, colectivele de oa
meni ai muncii hunedoreni ac
ționează pentru pregătirea în
cele mai bune condiții a realiză
rii sarcinilor celui de-al doilea
an al actualului cincinal. Pe baza
orientărilor
Congresului
al
XÎI-lea, a indicațiilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe
secretar general, județului Hu
nedoara îi revin în 1982 obiec
tive și sarcini deosebit de im
portante. Astfel, va trebui să
sporim extracția de cărbune
energetic și. îndeosebi, a huilei
speciale pentru cocs.
Județul nostru are de înfăp
tuit anul viitor un volum de in
vestiții de aproape 9 miliarde
lei, cu 2 miliar de mai mult decît

în acest an. Cu toate eforturile
făcute în acest an avem unele
rămineri în urmă. Tinind seama
de faptul că finalizarea inves
tițiilor de la noi vizează pu
nerea în valoare a unor impor
tante zăcăminte de cărbune și
minereuri,
creșterea
poten
țialului energetic și a produc
ției metalurgice, propun ca gu
vernul să ne sprijine si îm
preună cu noi, cu ministerele
minelor, energiei electrice, me
talurgiei și construcțiilor indus
triale să organizăm sau, mai
bine spus, să reorganizăm uni
tățile de construcții care să fie
capabile să realizeze volumul
deosebit de mare de lucrări ce-1
avem planificat.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că
oamenii muncii hunedoreni.
alături de întregul popor, sini
ferm hotărîți să-și sporească
eforturile pentru înfăptuirea
sarcinilor șl obiectivelor stabili
te de Congresul al XÎI-lea al
partidului, de plenara Comitetu
lui Central, angajîndu-ne să ne
aducem întreaga contribuție la
îndeplinirea în cele mai bune
condiții a planului pe acest
an și pe anul 1982.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION PĂȚAN
Mult stimate tovarășe secre
tar general.
Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți ca de
la început să-mi exprim si eu
acordul deplin cu expunerea
magistrală prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fața
plenarei noastre, precum si cu
criticile directe care ne-au fost
adresate în legătură cu modul
cum ne-am desfășurat activita
tea. cu orientările privind direc
țiile în care trebuie să acțio
năm pentru solutionarea de
fond a problemelor care se pun
în legătură cu continua dezvol
tare economico-socială a patriei
noastre. Criticile juste care
ne-au fost adresate ne obligă
la o cotitură serioasă în ce pri
vește modul de lucru pe viitor
în problemele privind aprovizio
narea tehnico-materială.
în acest context, vorbitorul a
arătat că trebuie acordată o atentie deosebită gospodăririi mai
judicioase a materiilor prime si
a materialelor de care dispune
economia națională si îndeosebi
a metalului, reducerii importu
rilor. deoarece sînt încă unele
cereri neiustificate în această
direcție care supun economia la
eforturi foarte mari si în mod
neiustificat.
O altă problemă ne care vreau
6ă o ridic, a subliniat vorbito
rul. este legată de normele de
consum, deoarece avem o de
pășire a consumurilor normate
cu un milion și jumătate de tone
combustibil conventional si cu
circa 100 de milioane de kilowați-ore fată de normele de
consum. Acest lucru a făcut ca
tntr-un șir de sectoare impor
tante să avem dereglări în a6igurarea energiei pentru indus
trie datorită faptului că nu am
urmărit realizarea si încadrarea
în normele planificate. Vreau să
subliniez că unele norme care
sint fixate nu sînt bine încadra
te. ele fiind încă departe de ceea
ce se realizează în alte țări.
Trebuie să recunosc că am în
tocmit. împreună cu centralele
industriale si cu institutele de
specialitate, programe concrete
de măsuri în vederea reducerii
consumurilor specifice in fiecare
uzină, dar aceste programe nu
au fost urmărite pînă la capăt.

Vreau să raportez că și Ia me
tal. nerealizind scoaterea pla
nificată pentru acest an în in
dustria metalurgică, economia
a fost lipsită pînă acum de circa
260 de mii de tone de metal. în
afară de depășirea înregistrată
la cocs.
în legătură cu recuperarea și
refolosirea unor materiale din
economie, vorbitorul a spus : Pe
baza preocupării statornice și,
as spune, tenace a conducerii
partidului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,
pentru
creșterea continuă a acestor sur
se sigure de aprovizionare cu
materii prime șl materiale au
fost obținute rezultate mai bune
decît anul trecut. însă departe
de posibilitățile pe care ni le
oferă realitatea. în primul rînd,
la hîrtie sintem foarte mult ră
mași în urmă fată de consumul
de hîrtie care există în econo
mie ; avem capacități de prelu
crare în industrie’ si nu reușim
6ă le acoperim integral. Aici. în
primul rînd. avem problema re
cuperării hîrtiei de la populație,
unde nu ne-am organizat încă
în mod corespunzător. In unele
județe, unde a existat o pre
ocupare în această direcție, in
clusiv din partea comitetului
județean de partid, am reușit să
avem unele rezultate. îndeosebi
în Capitală, unde deși există o
sarcină mare s-a reușit să se re
alizeze planul la hîrtie. De ase
menea. s-au creat în multe do
menii stocuri mari de asemenea
produse. îndeosebi la metal, la
cauciucuri, la materiale textile,
în această direcție va trebui să
grăbim realizarea unor capaci
tăți. în primul rînd pentru a
putea pune în valoare aceste re
surse de care dispunem efectiv.
In încheiere, vorbitorul
a
spus : Exprimîndu-mi încă o
dată acordul deplin cu docu
mentele prezentate plenarei, mă
angajez să realizăm o cotitură în
stilul si metodele noastre de
muncă, să nu mai căutăm justi
ficări sau să ne limităm la a
constata deficientele și să trecem
direct la aplicarea cu exigentă a
măsurilor necesare pentru solu
ționarea la timp si în mod con
cret a tuturor problemelor care
privesc aprovizionarea tehnicomaterială.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION TEȘU
Mult stimate tovarășe secretar
general,
Stimați tovarăși,
i
Analiza profund științifică
făcută de tovarășul secretar ge
neral, în ampla și cuprinzătoarea expunere prezentată în
fata plenarei, a produs o pu
ternică impresie prin forța sa de
argumente și convingere, ea reprezentînd pentru noi. toți lu
crătorii din agricultură, un
program concret de acțiune și
mobilizare energică a tuturor
forțelor
pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor anului
viitor, pentru realizarea unui
salt calitativ în întreaga noas
tră activitate pusă în slujba
propășirii necontenite a patriei.
Prin prevederile sale, planul
de dezvoltare a agriculturii pe
anul 1982, a cărui fundamentare
și elaborare s-au desfășurat sub
directa îndrumare a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
vizează
accentuarea procesului de intensivizare a agriculturii noas
tre, punerea cit mai deplină în
valoare a rezervelor mari pe
care le avem de creștere a pro
ducției vegetale și animale.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la creșterea. în 1982. a
producției nete agricole si a
producției nete a industriei ali
mentare. care se va întemeia pe
o puternică bază tehnico-mate
rială. în acest cadru, el a spus :
îndeplinirea prevederilor de
plan pe anul următor trebuie,
totodată, să se bazeze pe recon
siderarea radicală a modului
nostru de lucru, incepind de la
noi, cei din conducerea minis
terului, a cadrelor din direc
țiile generale județene si cei din
unitățile agricole de producție
și din cercetare.
După cum se cunoaște. în
acest an, deși pe ansamblu
s-au obținut unele rezultate,
agricultura a rămas datoare cu
o serie de produse strict ne
cesare economiei naționale. Tre
buie să arătăm, cu toată răs
punderea, că aceasta se datorește lipsurilor și deficiențelor
din activitatea noastră, și nu

condițiilor climatice nefavorabi
le pe care le mai invocăm unii
dintre noi.
Este locul să arătăm. în fața
plenarei Comitetului Central al
partidului că în munca unor
specialiști din minister, direcții
generale județene, consilii uni
ce și unități de producție și cer
cetare se manifestă o insufici
entă răspundere in îndeplinirea
atribuțiilor profesionale, cu im
plicații directe asupra rezultate
lor de producție și economice.
Criticile severe adresate de
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, sînt pe deplin în
dreptățite și ne obligă pe noi să
tragem toate învățămintele ce
se desprind din lipsurile mani
festate în munca noastră și să
luăm măsuri imediate, cu toată
fermitatea, pentru întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc
de muncă, pentru creșterea exi
genței în îndeplinirea obligații
lor de serviciu, a responsabili
tății noastre, pentru realizarea
sarcinilor ce ne revin pentru
buna gospodărire a avuției în
credințate de societate.
în cuvintul său, vorbitorul a
subliniat că planul de dezvolta
re a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1982 cuprin
de niveluri de sporire a produc
ției de bunuri agroalimentare,
judicios corelate cu baza tehni
co-materială. Prin prevederile
sale, planul pe anul viitor acor
dă o deosebită atenție dezvoltă
rii echilibrate a producției vege
tale și animale, sporul de pro
ducție întemeindu-se aproape în
totalitate pe ridicarea substan
țială a randamentelor la hectar
și pe animale.
în scopul realizării nivelurilor
prevăzute la producția agricolă,
se va acționa energic pentru fo
losirea deplină a fondului fun
ciar. a tuturor mijloacelor din
dotare, respectindu-se strict teh
nologiile stabilite, aplicindu-se
cu rigurozitate normele cu pri
vire la asigurarea densității
plantelor a lucrărilor de între
ținere, recoltare și depozitare a
producției, astfel ca toate unită
țile să obțină producții pe mă

sura posibilităților și a con
dițiilor materiale create. în
zootehnie, asigurarea furaje
lor va trebui să devină proble
ma centrală, alături de realiza
rea lucrărilor de modernizare,
îmbunătățirea selecției și repro
ducției animalelor, precum și a
asistenței sâni tar-veterinare.
Organele agricole vor acorda
gospodăriilor populației un spri
jin mai substantial în procura
rea de semințe și material săditor, în asigurarea de reprodu
cători de înaltă valoare biolo
gică, precum și a asistenței teh
nice.
în cadrul industriei alimentare
vom urmări, pe baza programe
lor întocmite, valorificarea supe
rioară a materiilor prime agri
cole, diversificarea și îmbunătă
țirea produselor, corespunzător
exigenței consumatorilor.
Unul din obiectivele principa
le ale activității noastre în anul
viitor il va constitui înfăptui
rea programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, pentru asigu
rarea populației cu produse agri
cole animale și vegetale, care,
prin concepția și prevederile
sale, asigură satisfacerea cerin

țelor unei alimentații raționale,
cît și gospodărirea judicioasă a
fondului de produse agroali
mentare.
Conștient! de răspunderea ce
o purtăm în rezolvarea sarcini
lor complexe ce revin agricul
turii noastre, vom muta centrul
activității noastre în unitățile de
producție, deplasînd forțele din
minister și din organele agrico
le județene în unități, acolo
unde se hotărăște soarta pro
ducției.
Asigurăm plenara Comitetului
Central, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncit
din agricultură și industria ali
mentară, animați de înflăcărată
dumneavoastră chemare adresa
tă tuturor făuritorilor de bunuri
materiale, sînt ferm hotărîți
să-și desfășoare munca sub
semnul înaltei responsabilități,
să acționeze cu toată abnegația
pentru ca agricultura și indus
tria alimentară să-și aducă con
tribuția, pe măsura marilor re
surse pe care le au, la pro
gresul continuu al economiei
naționale, la prosperitatea po
porului nostru.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE OPREA
Stimate tovarășe secretar ge
neral.
Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Am ascultat cu deosebit inte
res raportul prezentat de dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general. în fața
plenarei Comitetului Central și
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și do
resc să apreciez și eu că. prin
vasta problematică abordată și
prin conținutul bogat de idei,
acesta reprezintă un model de
analiză partinică, exigentă și
de mare profunzime a fenome
nelor și proceselor politice și
economice cu care se confruntă
in etapa actuală partidul si sta
tul nostru. Valoarea inestimabi
lă a raportului constă si în
aceea că, pe baza analizării
obiective a rezultatelor obținu
te în îndeplinirea planului de
ștat pe anul 1981. a principalelor
neajunsuri și lipsuri care se
manifestă in viata economică. în
munca organelor și organiza
țiilor de partid șl a organelor
de stat, stabilește direcțiile fun
damentale prin care va trebui să
acționeze toți factorii de răs
pundere din tara noastră, toate
colectivele de muncă în vederea
învingerii greutăților actuale si
eliminării lipsurilor și asigură
rii bunului mers al activității în
toate sectoarele construcției
noastre socialiste.
Avînd răspundere în sectoare
însemnate ale industriei, vreau
să declar de la început că
raportul prezentat plenarei de
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
constituit încă un prilej de auto
analiză adincă asupra modului
în care am reușit să-mi înde
plinesc sarcinile
încredințate,
asupra stilului propriu de mun
că, precum și al consiliilor de
conducere ale ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor din
domeniile pe care le coordonez
ca membru al guvernului.
Avînd în vedere aceste consi
derente, doresc să mă refer și
eu la cîteva din problemele care,
pe bună dreptate, au făcut
obiectul referințelor critice ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
atît in raportul prezentat plena
rei noastre, cît și la plenara
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii. Referindu-mă la ac
tivitatea ministerelor energiei
electrice, metalurgiei, construc
țiilor de mașini, industriei de
mașini-unelte, electrotehnică și
electronică, subliniez faptul că,
cu toate progresele înregistrate
in înfăptuirea Directivelor Con
gresului al XÎI-lea referitoare
la aceste sectoare, a sarcinilor
date de conducerea superioară,
rezultatele obținute nu sînt încă
pe măsura condițiilor materiale,
a nivelului tehnic și potențialu
lui uman de care dispunem în
prezent. Această realitate își gă
sește expresia în primul rînd în
situația necorespunzătoare a în
deplinirii planului pe acest an,
mai ales la producția fizică și
export, precum și în aceea că
în aceste domenii nu s-au făcut
pași prea însemnați în ceea ce
privește accentuarea laturilor
intensive de dezvoltare, ridica
rea performantelor tehnice-funcționale la nivelul cerințelor de
competitivitate de pe piața ex
ternă. în continuare, vorbitorul
a relevat cauzele neajunsurilor
care și-au făcut loc în activita
tea acestor ministere, precum și
măsurile care urmează a fi în
treprinse în perioada imediat
următoare pentru îmbunătățirea
muncii și pentru recuperarea
rămînerilor în urmă.
In primul rînd se constată o
slăbire a preocupării jninisterelor economice, a centralelor in
dustriale și a întreprinderilor
pentru realizarea ritmică a pla
nului. Consiliile de conducere
ale ministerelor energiei, me
talurgiei și construcțiilor de
mașini nu au acordat atenția
cuvenită asigurării îndeplinirii
planului pe acest an la toți in
dicatorii, neglijîndu-se produc
ția fizică și producția-marfă, in
clusiv fondul de marfă pentru
export. Nerealizarea producției
fizice planificate se datorește
faptului că atît eu cit și consi
liile de conducere ale ministe
relor nu am acționat în su
ficientă măsură pentru intra
rea în funcțiune la terme
nele stabilite a noilor capaci
tăți și nu am sprijinit în mod
corespunzător unitățile econo
mice în atingerea parametrilor
proiectați la obiectivele intrate
în funcțiune, în asigurarea unui
flux normal de aprovizionare. în
realizarea sarcinilor prevăzute
în planul tehnic. La nerealizarea
sarcinilor de plan fizic și valo
ric a contribuit și utilizarea ne
corespunzătoare a utilajelor și
Instalațiilor.
Începînd cu anul viitor, tre

buie să punem cu hotărîre ca- j
pât acestor stări de lucruri ne
favorabile, fiind convins că nu
mai utilizînd la maximum tim
pul disponibil al mașinilor, uti
lajelor, instalațiilor și al tutu
ror capacităților de producție
putem crea premisele necesare
realizării sarcinilor cuprinse în
proiectul planului pe 1982. Iată
de ce vă asigur, stimate tova
rășe secretar general, că atît eu,
cît și cadrele de conducere din
ministere, centrale și întreprin
deri am tras concluziile nece
sare din fenomenele negative
care s-au manifestat în utili
zarea la cota optimă a mașini
lor, instalațiilor și utilajelor și
vom acționa cu toată exigența
pentru prevenirea unor situații
similare în anul viitor. Totoda
tă, vom acorda o atenție priori
tară pentru acoperirea integrală
cu contracte a întregii producții
cuprinse în planul pe anul 1982,
domeniu în care înregistrăm se
rioase întirzieri, așa cum au fost
arătate atît de dumneavoastră. ,
cît și de tovarășii care au luat ;
cuvintul la această plenară.
O problemă cu mari implicații
în economia națională, nesoiu- ;
tionată în mod corespunzător, o >
constituie asigurarea cu piese de
schimb. Ca atare, ne revine tu
turor, celor care avem răspun
deri în acest domeniu, sarcina
de cea mai mare Însemnătate și
urgență de a face ordine de
plină în producția de piese de
schimb, atît pentru țară, cît și
pentru export, așa cum ne-a in
dicat tovarășul secretar general
în concluzia ținută la recenta
plenară a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii, precum și
in cursul zilei de ieri și de
astăzi.
i
Relevlndu-se modul în care !
se acționează în unitățile pro
ductive pentru reducerea consu
murilor specifice și pentru res
pectarea normelor de consum,
s-a arătat că, deși în acest an
s-au obținut unele rezultate
bune in ceea ce privește înca
drarea în consumurile normate
de materii prime, materiale,
combustibili, energie electrică,
pe ansamblu, situația este ne
satisfăcătoare. S-a propus ca
toate ministerele să stabilească
programe la normele de con
sum al combustibililor și mate
rialelor și pe întreprinderi, care
să fie dezbătute în adunările
generale ce vor avea loc in lu
nile ianuarie-februarie.
Subliniind justețea criticilor •
adresate de secretarul general
al partidului pentru modul de
fectuos în care se realizează pla
nul de introducere a progresu
lui tehnic în industrie pe acest
an, vorbitorul a arătat că preo
cupările încă reduse pe acest
plan își găsesc expresie în res
tanțele mari ce se Înregistrează
la asimilarea în fabricație a
mașinilor, utilajelor, instalații
lor și a aparatelor. Avem foarte
multe nerealizări în acest do
meniu. Totodată, doresc să sub
liniez și faptul, constatat perso
nal cu prilejul deplasărilor în
unitățile economice, că majori
tatea consiliilor oamenilor mun- .
cil nu acordă atenția cuvenită
și nu se mobilizează în sufi
cientă măsură pentru îndepli
nirea planului de introducere a
progresului tehnic. De aseme
nea, se manifestă în multe uni
tăți o insuficientă preocupare
pentru întărirea disciplinei teh
nologice și de producție, pentru
ridicarea calificării profesionale
la nivelul dotării tehnice și al
complexității unor produse, pen
tru creșterea răspunderii ingi
nerilor. maiștrilor, tehnicienilor,
a tuturor cadrelor tehnice, pen
tru ridicarea calității produselor
și exercitarea unui control per
manent și sever pe toate fazele
de producție.
De asemenea, trebuie să re
cunoaștem că proasta calitate a
unor mașini, utilaje, insta
lații, aparate a influențat
nefavorabil asupra îndeplinirii
planului la numeroase întreprin- :
deri. a amplificat greutățile eco
nomice cu care industria noas
tră s-a confruntat în acest an.
Astfel de neajunsuri puteau fi
evitate sau cel puțin reduse
dacă conducerile ministerelor și
ale centralelor ar fi exercitat un
control sistematic în unităti.
dacă specialiștii acestora ar fi
desfășurat ponderea activității
lor în întreprinderi pentru a de
termina pretutindeni acțiuni ho
tărîte în direcția îmbunătățirii
calității produselor. însă, tre
buie s-o spunem deschis, că
multe cadre de înaltă speciali
tate din ministere, in loc să des
fășoare activități de îndrumare
și control în unităti productive,
sînt folosite la întocmirea a tot
felul de situații statistice si la
(Continuare in pag. a Vl-a)
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alte materiale fără valoare prac
tică.
Or. una din cerințele esenția
le. puse de nenumărate ori de
tovarășul Nicolae Ceausescu, in
clusiv în raportul prezentat ple
narei. constă în mutarea centru
lui de greutate a cadrelor de
conducere din ministere, centra
le a specialiștilor în unitățile de
bază, acolo unde trebuie să se
materializeze programe elabora
te pe domenii de activitate, să
se înfăptuiască prevederile de
plan, acolo unde este necesar
sprijinul lor pentru solutionarea
problemelor complexe ale pro
ducției.

Am deplina convingere, a spus
vorbitorul în încheiere, că această plenară, prin exigența
sporită în care a analizat sta
diul îndeplinirii planului pe 1981,
prin atitudinea intransigentă si
spiritul revoluționar manifestate
fată de o serie de lipsuri si fe
nomene negative din viata eco
nomică a tării noastre, prin va
loroasele orientări si sarcinile
cuprinse în raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceausescu,
privind modul în care trebuie
să se aoționeze în perioada ur
mătoare. va determina o îmbu
nătățire radicală a activității în
domeniul economic prin lichi
darea tuturor neajunsurilor care
s-au constatat pînă în prezent.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE VERDEȚ
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

.
;
.
.
,

Expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, reprezintă o analiză
profundă
făcută
dezvoltării
noastre economico-sociale. re
zultatelor remarcabile obținute
în creșterea rapidă a potenția
lului economic și perfecționarea
relațiilor socialiste de producție,
în
îmbunătățirea condițiilor
de viață ale întregului popor.
Expunerea trasează. într-o vi
ziune de largă perspectivă, un
adevărat program de acțiune,
stabilind direcțiile de îmbună
tățire în continuare a activității
In toate domeniile vieții econo
mico-sociale pentru înfăptuirea
exemplară a istoricelor hotărîri
ale Congresului al XII-lea al
partidului.
Prin înfăptuirea Programului
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, poporul român a dobîndit, în primul an al noului cin
cinal, succese însemnate în dez
voltarea și modernizarea forțe
lor de producție, lărgirea bazei
tehnico-materiale, accentuarea
laturilor calitative și ridicarea
eficientei economice. Rezultate
deosebite s-au obținut în aceas
tă perioadă în perfecționarea
democrației muncitorești, asigurindu-se un larg cadru organi
zatoric pentru participarea ac
tivă a maselor la conducerea
societății. întreaga dezvoltare a
țării demonstrează justețea politicil economice și sociale a
partidului, capacitatea sa de a
mobiliza și orienta toate forțele
creatoare ale națiunii în direcția înfăptuirii neabătute a acestei politici, consacrate progresu
lui necontenit al societății socia
liste românești.
Realizările remarcabile în
creșterea economică și socială,
care situează România în rîndul
țărilor cu o economie dinamică,
în plin proces de modernizare,
sirtt cu atît mai apreciabile cu
cit au fost obținute în condiții
în care o parte din eforturile
noastre au trebuit îndreptate
spre lichidarea unor dificultăți
cu care am fost confruntați si ca
urmare a influențelor unor fe
nomene negative din economia
mondială.
După ce a arătat că. în ulti
mii ani, partidul, secretarul său
general au depus o muncă
laborioasă pentru perfecționarea
conducerii și planificării, a me
canismului
economico-financiar, pentru ridicarea calității și
eficientei muncii în toate veri
gile și pe toate treptele organi
zatorice, primul ministru al gu
vernului a insistat asupra cau
zelor care au făcut ca rezultate
le obținute în unele ramuri să
nu se situeze încă la nivelul pre
vederilor planului, iar în unele
sectoare economice să se menți
nă chiar serioase neajunsuri si
rămîneri în urmă.
Lipsurile manifestate în acti
vitatea economică — a spus to
varășul Ilie Verdeț — s-au da
torat și modulul în care au ac
ționat guvernul, ca și conduce
rile unor ministere, în rezol
varea unor probleme apărute pe
parcursul executării planului,
inconsecventei dovedite uneori
in înlăturarea cauzelor și în aplicarea cu promptitudine a mă
surilor stabilite.
In lumina acestor fapte, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ana
lizat modul în care au acționat
guvernul, ministerele și celelal
te organe centrale pentru cre
area condițiilor menite să asi
gure realizarea sarcinilor stabi
lite. Foarte just a fost apreciat
modul în care funcționează, la
toate nivelurile, organele admi
nistrației de stat, felul în care
cadrele de partid și de stat își
îndeplinesc — în fapte și nu în
vorbe — atribuțiile și responsa
bilitățile ce le revin. Iată de ce,
tovarăși, mă declar de acord cu
analiza critică și cu aprecierile
cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu.
Abordând în continuare citeva
probleme privitoare la munca
de execuție a planului, arătînd
că secretarul general al partidu
lui s-a referit în mod critic la
o serie de stări de lucruri nega
tive și de lipsuri existente în
toate sectoarele, vorbitorul a re
liefat necesitatea îmbunătățirii
radicale a activității din indus
tria minieră prin aplicarea
strictă a planurilor de măsuri
elaborate, dezvoltarea si diversi
ficarea producției metalurgice,
construcțiilor de mașini si chi
miei, condiție primordială a bu
nei aprovizionări a economiei na
ționale. a producției industriei
ușoare, alimentare, a transportu
rilor.
Cred, tovarăși — a spus în
continuare vorbitorul — că sînt
în asentimentul tuturor tovară
șilor miniștri de a asigura ple
nara Comitetului Central al
partidului că analiza tovarășului
Nicolae Ceaușescu ne-a îndrep
tat atenția spre problemele ma
jore ale activității noastre si a

determinat creșterea sentimentu
lui de responsabilitate al fiecă
rui membru al guvernului si al
guvernului în întregul său. fată
de sarcinile încredințate de
partid. împreună cu organele de
conducere colectivă din ministe
re și celelalte organe centrale
ale administrației de stat, va
trebui să desfășurăm o activita
te mai concretă și eficientă și
vom pune mai multă pasiune
partinică, vom folosi experiența
dobîndită. întreaga noastră capa
citate si putere de muncă pen
tru transpunerea în viată a hotărîrilor partidului, a legilor
tării.
In acest cadru de preocupări,
este necesar să ne concentrăm
atenția în primul rînd spre reali
zarea producției fizice la nivelul
planificat în toate unitățile și
ramurile economiei naționale,
folosirea completă a capacități
lor de producție existente, res
pectarea riguroasă a planului de
reparații capitale, a fondurilor
fixe și de întreținere a mașini
lor, si utilajelor.
Nerealizarea integrală. în acest an, a producției fizice și
neincadrarea unor unităti în
normele si normativele de con
sum au avut efecte în lanț în
diferite sectoare ale economiei,
au făcut să apară greutăți în aprovizionarea tehnico-materială
a unităților si în realizarea pla
nului. Trăgînd din aceasta con
cluziile care se impun, vom ac
ționa cu toată fermitatea pentru
recuperarea
rămînerilor
în
urmă, vom preveni în viitor asemenea abateri de la disciplina
de plan, vom rezolva operativ
pe teren problemele care condi
ționează realizarea în toate ra
murile a producției, în sortimen
tele. la termenele. în condițiile
de calitate și la nivelul stabilit
prin plan.
Referindu-se în continuare la
activitatea de comerț exterior,
tovarășul Ilie Verdeț. a arătat
că pentru îndeplinirea sarcini
lor pe 1982 este imperios nece
sar să se creeze în fiecare uni
tate care produce pentru ex
port. condițiile necesare de rea
lizare integrală si ritmică a fon
dului de marfă, să se aplice mă
surile de ridicare a calității pro
duselor pentru a corespunde exigențelor si a fi competitive pe
piețele externe.
Ministerul Comerțului Exte
rior. celelalte organe centrale de
sinteză și guvernul. în ansam
blul său. vor urmări, cu fermi
tate mărirea încasărilor valuta
re pe o unitate de produs ex
portat. încheierea din timp a
contractelor externe si respecta
rea clauzelor contractuale, in
tensificarea cooperării economi
ce internaționale. asigurarea
prin contracte pe termen lung
a importurilor de materii pri
me. necesare economiei, neadmiterea de importuri peste pre
vederile de plan si respectarea
strictă a operațiilor de compen
sație.
După ce a arătat că ministe
rele. centralele, unitățile de co
merț exterior trebuie să acțio
neze energic pentru dezvoltarea
relațiilor economice cu străină
tatea si crearea de excedente în
balanța comercială, vorbitorul
s-a referit la aotivitatea de
planificare, precizînd că sînt
pe deplin îndreptățite criticile
făcute de secretarul general al
partidului, care nu privesc nu
mai Comitetul de Stat al Pla
nificării. ci activitatea generală
desfășurată de guvern în aceas
tă direcție. înțeleg prin aceasta — a spus primul mi
nistru al guvernului — dimen
sionarea realistă a sarcinilor,
mobilizarea ia maximum a ca
pacităților și resurselor, pune
rea în valoare a tuturor rezer
velor de creștere existente în
economie.
Dispunem, tovarăși, de cadre
valoroase în toate verigile apa
ratului de stat, a precizat vorbi
torul. Sarcinile de producție
prevăzute corespund capacități
lor existente, iar pe baza nor
melor de consum fundamentate
tehnic avem balanțe materiale
echilibrate. Avem, de asemenea,
capacități de producție pentru
creșterea producției interne de
materii prime la nivelul pla
nificat și întreprinderi dotate cu
tehnică modernă în ramurile de
prelucrare. Depinde de noi
să folosim, cu chibzuință. întreg
acest potential. In acest scop
este necesar să întărim contro
lul și să adoptăm un nou stil
de muncă, direct si operativ,
care să mobilizeze întregul apa
rat de stat. în frunte cu comu
niștii, în lichidarea oricăror ma
nifestări de birocratism și for
malism, în creșterea spiritului
de răspundere și al exigentei. în
înfăptuirea exemplară a hotăririlor de partid și a legilor tării,
pentru întronarea unei ordini și
discipline desăvîrșite în toate
sectoarele.
Sintem convinși, de asemenea,
că trebuie să îmbunătățim în
săși activitatea Biroului Exe
cutiv al guvernului, a fiecărui or
gan colectiv din ministere și alte

Din cuvîntul participanților la dezbateri
organe centrale. In spiritul unor
înalte exigențe comuniste, vom
stabili. împreună cu organele de
conducere colectivă din toate
ministerele și organele centrale.

măsurile concrete necesare pen
tru recuperarea rămînerilor in
urmă și pentru înfăptuirea în
totalitate a planului pe 1982 și
pe întregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CONSTANTIN
Mult stimate tovarășe secre
tar general,
Stimați tovarăși.

Doresc să exprim aprecierea
deosebită și deplinul acord fată
de conținutul magistralei expu
neri făcute în cadrul plenarei
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
care, și de această dată, a ana
lizat profund principalele pro
bleme care stau în fața parti
dului și statului nostru. Conclu
ziile de o înaltă valoare științi
fică și practică, indicațiile și
îndrumările precise pe care
le-am primit reprezintă o nouă
mărturie a grijii
permanente
pentru soarta tării, a spiritului
de dăruire si de înalt patriotism
al secretarului nostru general.
Ca membru al guvernului, mă
regăsesc în criticile aduse aces
tuia, în stilul său de muncă si
în modul în care el a sprijinit si
îndrumat activitatea ministere
lor pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan. Trebuie să arăt
in mod deschis că activitatea
guvernului nu s-a desfășurat în
mod corespunzător, că nu întot
deauna am reușit să dezbatem
problemele majore și să luăm
măsuri eficiente pentru soluțio
narea unor probleme cu care
economia noastră națională se
confruntă. De foarte multe ori
a fost nevoie de intervenția
secretarului general pentru a re
zolva unele probleme care nu
au fost soluționate și care că
deau în sarcina guvernului, a
Biroului Executiv.
Trăgind toate învățămintele
din criticile aduse, vom acționa
cu toată fermitatea pentru creș
terea eficientei activității noas
tre, adoptînd un stil de mun
că colectiv, operativ pentru con
ducerea nemijlocită a activității
economice
și
soluționarea
promptă a tuturor problemelor
ce-i revin guvernului pentru
îndeplinirea integrală a indica
torilor de plan.
în legătură cu criticile aduse
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în ce privește realizarea expor
tului. consider că acestea se re
feră și la activitatea mea.
tinînd seama de răspunderile
care îmi revin în cadrul guver
nului pentru asigurarea fondu
lui de marfă pentru export.
Trebuie să declar, tovarăși. în
fata plenarei, că nu am reușit
întotdeauna să fac totul ca,
împreună cu ministerele, cen
tralele și întreprinderile să-și
realizeze în întregime produc
ția pentru export în acest an,
nu am reușit să urmărim în
deajuns modul de îndeplinire a
tuturor contractelor încheiate cu
partenerii externi.
In afară de lipsurile existen
te în unitățile noastre și de
unele greutăți în aprovizionarea
tehnico-materială. nerealizarea
exportului prevăzut a fost cauza
tă și de încheierea cu întîrziere
a unor contracte. Din acest
punct de vedere, tovarășe secre
tar general. în conformitate cu
indicațiile pe care dumneavoas
tră ni le-ați dat. împreună cu
conducerea Ministerului Comer
țului Exterior vom lua măsuri
ferme pentru a pune ordine și
disciplină în evidenta si urmă
rirea contractelor pentru export.
în ceea ce privește probleme
le participării țării noastre la
activitatea C.A.E.R., doresc să
subliniez că, ac.tionînd în de
plină concordantă cu hotărîrile
de partid, cu indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu.
țara noastră a manifestat con
tinuu inițiativă în cadrul
C.A.E.R.-ului. întreaga activi
tate a delegațiilor române. în-

ceoînd de la sesiunea consiliu
lui. a fost orientată spre reali
zarea unor acțiuni concrete
de cooperare în producție, știin
ță și tehnică, în scopul satisfa
cerii într-o măsură mai mare a
necesarului de materii prime,
combustibili și energie, de ma
șini si utilaje de înaltă tehnici
tate. Sîntem hotărîți să acționăm
în continuare pentru îmbunătă
țirea activității în acest do
meniu și ne exprimăm speranța
că inițiativa României va găsi
un teren propice dezvoltării co
laborării multilaterale, reciproc
avantajoase, cu țările membre
ale C.A.E.R.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la principalele probleme
din domeniul geologic și minier,
subliniind că în cadrul Ministe
rului Geologiei s-au luat măsu
rile necesare și au fost întocmi
te programe speciale pentru ca
toate sarcinile ce revin ministe
rului să fie realizate.
Deși industria minieră s-a
bucurat de o atenție deosebită
și un sprijin permanent din
partea conducerii superioare de
partid și de stat, personal a to
varășului
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, activitatea
acesteia nu s-a ridicat la nive
lul sarcinilor.
Referindu-se la sarcinile deo
sebite ce revin în anul viitor
Ministerului Minelor în dezvol
tarea tot mai accentuată a pro
ducției de lignit, cărbune pen
tru cocs, minereuri neferoase și
substanțe nemetalifere, vorbito
rul a arătat că pentru asigura
rea realizării prevederilor de
plan la toate unitățile miniere
s-au întocmit programe speciale
de măsuri, o atentie deosebită
acordîndu-se realizării progra
mului stabilit la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind calitatea cărbunelui livrat
centralelor electrice.
Reprezentanții oamenilor mun
cii din unitățile carbonifere, a
spus in continuare vorbitorul, au
analizat cu toată temeinicia ape
lul lansat de dumneavoastră
privind posibilitățile de realiza
re peste prevederile planului pe
anul 1982 a unei cantități de 2
pînă la 2,5 milioane tone de căr
bune. Vă raportez că, pe baza acestei analize, a rezultat posibi
litatea extragerii suplimentare a
unei producții de 920 mii tone
cărbune energetic, din care 120
mii tone huilă. La aceasta se
mai adaugă și un spor de 100
mii- tone șisturi bituminoase.
Colectivul de conducere al
Combinatului minier Oltenia s-a
angajat, în numele oamenilor
muncii din combinat, ca să pro
ducă cel puțin 450 mii tone de
lignit peste prevederile planului,
pentru a recupera din producția
raportată si nerealizată în pe
rioada trecută. In acest mod,
cantitatea de lignit care se va
extrage suplimentar din bazinul
Oltenia va fi de 600 mii de to
ne, incluzînd și angajamentul
luat de minerii din Motru. care
se va realiza în cadrul indica
torilor prevăzuți pe anul 1982,
fără costuri suplimentara
Permiteți-mi vă rog să vă asi
gur, în încheiere, că, trăgînd
maximum de învățăminte din
criticile și indicațiile dumnea
voastră, voi acționa cu toată
priceperea și forța de muncă,
cu hotărîrea fermă pentru în
lăturarea tuturor lipsurilor ma
nifestate în munca noastră, pen
tru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor care ne revin din hotă
rîrile Congresului al XII-lea al
partidului și din prevederile pla
nului cincinal pentru îmbunătă
țirea conducerii și organizării
întregii noastre activități.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PAVEL ARON
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

încă de la început doresc
să-mi exprim acordul total față
de ideile de o deosebită însem
nătate cuprinse în expunerea
rostită de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, în deschiderea lucrărilor
plenarei, avînd convingerea de
plină că prin bogăția tezelor re
feritoare la modul in care orga
nele și organizațiile de partid
își exercită rolul ce le revine în
conducerea activității economi
co-sociale, la răspunderea ce
revine cadrelor din toate dome
niile în aplicarea hotăririlor de
partid și legilor țării, precum
și prin celelalte probleme de
mare valoare practică abordate,
această strălucită cuvîntare se
înscrie la un loc central in pa
trimoniul de gîndire revoluțio
nară al partidului nostru.
Acționînd în spiritul in
dicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, comitetul județean
a pus in centrul activității pro
blemele economice în scopul
mobilizării tuturor resurselor
materiale și umane în vederea
îndeplinirii la un nivel calitativ
superior a sarcinilor de plan.
Principala metodă de lucru pe
care am folosit-o, cu bune re
zultate, constă în depășirea ma
nierei de a conduce la general
activitatea economică prin prac
tica cunoașterii concrete și re
alizării unor intervenții prompte
în întreprinderi. Ia centrale și

la ministere pentru prevenirea
și depășirea greutăților.
Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că secretariatul și
biroul comitetului județean de
partid au acționat cu toată răspunderea în întreprinderile care
se confruntă cu greutăți în re
alizarea planului, reușind, cu
sprijinul ministerelor de resort,
să rezolvăm multe din proble
mele ivite.
Iată de ce vă putem încredin
ța că pînă la finele anului vom
putea recupera în cea mai mare
parte restantele înregistrate la
producția industrială, pentru a
putea demara în condiții bune
planul pentru anul 1982.
Avem garanția că la export,
prin măsurile luate de biroul
comitetului județean de partid,
sînt create condiții de realizare,
pînă la sfîrșitul anului, a tutu
ror contractelor.
Doresc să subliniez că deși,
așa cum am arătat, ne-am con
fruntat cu unele greutăți obiec
tive, la o analiză profundă și
realistă a activității din fiecare
unitate se desprinde concluzia
că multe nereallzări, multe din
deficientele care 6-au manifes
tat s-au datorat unor cauze
subiective. Tocmai de aceea do
resc să-mi exprim acordul total
față de înalta principialitate și
spiritul de exigentă cu care
secretarul nostru general, pe
baza unei cunoașteri temeinice a
realităților din tară, a analizat
deficientele manifestate în mun
ca unor organe de partid; si de
stat de la toate nivelurile. în

munca unor activiști de partid
și de stat, față de sarcinile și
acțiunile indicate, menite să asi
gure în cel mai scurt timp îm
bunătățirea întregii activități
economice, politice. educative,
ridicarea acesteia la nivelul ce
rințelor substanțial sporite puse
de viață, de mersul înainte al
societății noastre.
Doresc să declar în fața
plenarei, în numele comitetului
județean de partid, că sîntem
pe deplin conștienți de obliga
țiile ce ne revin în continuare
pentru îmbunătățirea radicală a
activității tuturor organelor si
organizațiilor de partid, pentru
lichidarea lipsurilor și neajun
surilor, știut fiind că acestea se
regăsesc și în munca noastră, că
acestea diminuează, în multe
cazuri, eficienta activității de
partid.
Referindu-se la activitatea
desfășurată în domeniul agri
culturii, vorbitorul a arătat că
însămînțările de toamnă s-au
realizat pe toată suprafața pla
nificată și din controlul efectuat
rezultă că aceste culturi se pre
zintă bine și la o densitate co
respunzătoare, dînd garanția
obținerii producției planificate.
în continuare, vorbitorul a
arătat :
în legătură cu prevederile din
planul de stat care revin jude
țului nostru pentru anul 1982,
raportăm plenarei că nivelurile
stabilite sînt pe deplin realiza-

bile în toate sectoarele de ac
tivitate.
Vă raportăm că am acționat
cu toată răspunderea pentru aplicarea indicațiilor dumnea
voastră referitoare la asigurarea
autoaprovizionării populației ju
dețului, luînd măsuri ca aportul
gospodăriilor individuale, al ce
tățenilor de la orașe si sate în
asigurarea fondului necesar de
produse alimentare să crească
substantial.
Avem toate condițiile create
să ne asigurăm în întregime ne
cesarul de consum, atît cantita
tiv. cit și ca structură, in con
dițiile predării la fondul centra
lizat al statului a tuturor obli
gațiilor ce ne revin.
Conștienți că realizarea sarci
nilor de plan -pe anul viitor cere
amplificarea tuturor eforturilor
umane în vederea folosirii cit
mai complete a bazei materiale
de care dispunem, vă încredin
țăm. stimate tovarășe secretar
generat că, trăgînd toate conclu
ziile din deficientele care s-au
manifestat în acest an. am luat
toate măsurile în unităti pen
tru utilizarea la capacitate a
mașinilor, utilajelor și instalații
lor existente, menținerea lor în
permanentă stare de funcționa
re. pentru ridicarea calității pro
duselor, gospodărirea cit mai
eficientă a materiilor prime,
materialelor, combustibilului și
energiei, domenii în care dispu
nem de însemnate rezerve.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
LINA CIOBANU
Mult stimate tovarășe secre
tar general,
Stimati tovarăși,
In magistrala dumneavoastră
expunere am văzut si de această dată excepționala dum
neavoastră putere de analiză,
profund științifică, comunistă,
revoluționară a tuturor fenome
nelor cu care se confruntă toa
te domeniile de activitate, tara,
poporul si ne-ati stabilit si de
această dată programul de lu
cru. Dealtfel, de cînd vă știm
v-a preocupat, vă preocupă des
tinele tării, ale poporului, ale
lumii. Noi. cei din industria ușoară, am înțeles întotdeauna,
iar astăzi înțelegem mai mult
ca oricînd. sarcinile si criticile
ce ni le-ati adresat. Cu toate
greutătile ne care le întîmpină

Ministerul Industriei Ușoare —
cele mai multe cauzate de noi.
altele din partea unor furni
zori — vă asigur, tovarășe
secretar general, că aveți în noi
o puternică bază umană, căreia
îi vom dezvolta răspunderea co
munistă fată de locul si rolul
ce-1 are în industrie, in socie
tate. pentru a realiza cea mai
inaltă calitate, pentru a gospo
dări. pentru a nu mai risipi,
pentru a fi cît mai eficienți, cit
mai competitivi, pentru că nu
mai asa vom denăsi greutățile,
vom îndeplini sarcinile, legile
tării.
După ce a subliniat că re
zultatele bune obținute de oa
menii muncii din industria usoară sînt bine cunoscute, ele
integrindu-se în succesele remarcabile ale întregului nostru

ponor. vorbitoarea s-a referit la
unele neîmpliniri înregistrate in
activitatea industriei ușoare la
producția fizică, la alti indica
tori de producție, datorită nepunerii în funcțiune a unor obiective noi de investiții, uti
lizării incomplete a unor capa
cități de producție, insuficientei
preocupări a unor lucrători si
cadre de conducere si nerespectării tehnologiei de fabri
cație în anumite întreprinderi.
în activitatea de comerț exte
rior s-au manifestat, de aseme
nea, o serie de lipsuri, atît in
realizarea unor contracte și a
contractării fondului de marfă
aferent exportului, cît și a va
lorificării acestuia. Pe linia ca
lității produselor mai există
încă unele deficiențe care nece
sită remedieri la controlul final
ta întreprinderi.
Aceste neajunsuri în activita
tea noastră — a spus apoi vor
bitoarea — se datorează in cea
mai bună parte stilului și me
todelor de muncă ale conduce
rii ministerului, ale organelor
colective de conducere din cen
trale și întreprinderi. Au exis
tat și mai există în industria
ușoară cadre care, în loc să. ac
ționeze direct și nemijlocit pen
tru soluționarea problemelor, se
antrenează în justificări și acți
uni birocratice, elaborind fel de
fel de note pentru acoperirea
nerealizărilor.
Trebuie să arăt, tovarășe
secretar general, că unele cadre
din conducerea ministerului,
chiar eu, din conducerea cen
tralelor industriale, directori ge
nerali se regăsesc în criticile
formulate în expunerea dumnea
voastră, in sensul că nu am reu
șit întotdeauna să soluționăm
problemele care au apărut Ia un
moment dat și care au depins de
noi, ridicate de oamenii muncii
In adunările generale sau la
alte analize făcute la fața locu
lui.
De aceea, vreau să vă asigur
că sîntem conștienți de răspun
derea ce o avem ta fața dum
neavoastră, în fața partidului și
poporului și vă asigur că, așa
cum ne-ati indicat, vom acționa
pentru conjugarea tuturor efor
turilor, de la ministru la direc
tor, șef de secție, maistru și pînă
la muncitor pentru lichidarea
deficiențelor și rezolvarea ope
rativă și eficientă a proble
melor cu care ne confruntăm.
Vom acționa cu toată fermitatea
comunistă, revoluționară. așa
cum ne-ati indicat, pentru a re
cupera încă în acest an unele
rămîneri în urmă.
După ce a arătat că planul pe

1982 în industria ușoară prevede
o producție marfă cu 5,5 la sută
mai mare decît realizările din
acest an, iar la producția netă
cu o creștere de 7 la sută, vor
bitoarea a spus : Vă raportez,
tovarășe secretar general, că
sporul de producție de 6,5 mi
liarde lei va fi realizat pe seama
gospodăririi raționale și valori
ficării superioare a resurselor
materiale și energiei, ridicării
nivelului tehnic și calitativ al
produselor, realizării producției
pe structuri și clasă de calitate,
creșterii susținute a productivi
tății muncii.
Vom valorifica în anul 1982
peste 53 000 tone materiale tex
tile refolosibile, cu 26 la sută
mai mult decît ta acest an. O
sarcină majoră pentru toți cei
ce lucrăm în industria ușoară
continuă să fie realizarea pla
nului de export, care prevede o
creștere de peste 31 la sută pe
devize libere. Așa cum ne-ați
indicat, tovarășe secretar gene
ral, acționăm pentru îmbunătă
țirea programului de comercia
lizare externă pe linia apropie
rii de consumatorul final. Ast
fel, s-a trecut la dezvoltarea re
țelei de comercializare prin în
ființarea de birouri sau societăți
mixte de depozite, în consigna
ție. si în alte zone geografice, ca
de exemplu în Orientul MHkr
ciu și Africa.
Vom acționa ferm pentru de
vansarea și generalizarea unor
tehnologii noi și modernizate,
care — conform recentelor
dumneavoastră indicații — să
conducă la utilizarea în mai
mare măsură a materiilor pri
me, materialelor indigene, la
creșterea calității și, pe această
bază, a valorificării acestora, re
ducerea importurilor. Indicato
rii planului de stat pe 1982 pot
și trebuie să fie nu numai re
alizați, ci chiar depășiți. In acest
scop vom acorda un ajutor mai
direct, concret unităților în so
luționarea problemelor ce apar
în realizarea planului, vom ac
ționa mai hotărit pentru per
fecționarea continuă a noului
cadru de autoconducere munci
torească și aUtogestiune econo
mică, vom face ca flecare cm
al muncii 6ă devină un partici
pant conștient la făurirea bunu
rilor materiale.
In încheiere, vorbitoarea a
adresat conducerii de partid,
personal tovarășului Nicolae
Ceaușescu, cele mai calde mul
țumiri din partea celor ce mun
cesc în industria ușoară pentru
sprijinul permanent acordat în
rezolvarea multiplelor probleme
cu care se confruntă această ra
mură de producție.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
COMUNE A COMITETULUI CENTRAL
AL P.C.R. ȘI A CONSILIULUI SUPREM AL
DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE
(Urmare din pag. I)
La punctul 6 al ordinii de
zi, plenara a analizat un ra
port privind concluziile desprin
se din controalele efectuate la
Combinatul
minier
Oltenia,
unde s-au constatat raportarea
unor mari cantități de cărbu
ne
nerealizate,
depozitarea
necorespunzătoare ți degra
darea unor însemnate cantități
de cărbune extras, precum ți
alte lipsuri existente in activi
tatea de producție.
Ținind seama de gravitatea
abaterilor constatate, plenara
a hotărit :
- excluderea din Comitetul
Central al P.C.R. a tovarășu
lui Virgil Trofin ți sancționarea

sa cu vot de blam cu avertis
ment ;
- eliberarea din funcția de
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Gorj a to
varășului Nicolae Gavrilescu și
sancționarea cu vot de blam ;
- excluderea din Comitetul
Central al P.C.R. a tovarășului
Vasile Ogherlaci, destituirea
din funcția de director gene
ral al Combinatului minier Ol
tenia și sancționarea sa cu vot
de blam cu avertisment.
La ultimul punct al ordinii
de zi, plenara a adoptat in
unanimitate următoarele mă
suri organizatorice :
- tovarășul Dumitru Popescu,
membru al Comitetului Politic
Executiv, a fost eliberat din
funcția de secretar al C.C. al

P.C.R., in legătură cu trecerea
sa în funcția de rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" ;
- tovarășul Ilie Râdulescu a
fost eliberat din funcția de
secretar al C.C. al P.C.R., in
legătură cu trecerea sa in
funcția de director general al
Radioteleviziunii române ;
- plenara a confirmat hotă
rîrea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind eliberarea tovarășului Leonte
Răutu din Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și
din funcția de rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" ;
- alegerea tovarășului Ma
rin Enache în funcția de secre
tar al C.C. al P.C.R. j
- trecerea din rîndul mem

brilor supleanți în rindul mem
brilor C.C. al P.C.R. a tovară
șilor Constantin Crișan și Ion
Teșu.
In legătură cu problemele
aflate la ordinea de zi, plena
ra a adoptat, în unanimitate,
o hotărîre, care se <5? puL.'
cității.
In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice ți So
ciale.
Cuvintarea a fost subliniată
în repetate rînduri cu însufle
țite aplauze.

Cu privire la concluziile desprinse din controalele
efectuate la Combinatul minier Oltenia
Plenara C.C. al P.C.R. a luat
în dezbatere concluziile contro
lului efectuat în legătură cu ra
portarea unor mari cantități de
cărbune nerealizate, depozitarea
necorespunzătoare și degra
darea unor însemnate cantități
de cărbune extras, precum și
alte lipsuri existente în activi
tatea de producție la Combina
tul minier Oltenia.
Plenara a constatat că în
anul 1980 la această unitate au
fost raportate zilnic, in mod
fals, cantități de cărbune cu
25—35 mii tone mai mari decît
cele realizate. La întreprinderile
miniere Rovinari. Urdari si Mo
tru s-a raportat o producție de
lignit mai mare decît cea re
zultată din măsurători topogra
fice cu 1 149 mii tone în 1980 și
332 mii tone în trimestrul I 1981.
Vreme îndelungată conducerea
Ministerului Minelor nu a ținut
seama de reclamatiile Ministe
rului Energiei Electrice, atit în
ceea ce privește cantitățile, dar
— mai ales — în ceea ce pri
vește calitatea cărbunelui. Deși
în acest bazin s-au deplasat de
mai multe ori comisii si s-a
constatat că se livrează cărbu
ne cu o putere calorică sub cea
prevăzută și cu o mare cantitate
de steril — ceea ce a provocat
perturbații în funcționarea cen
tralelor electrice — conducerea
Ministerului Minelor, personal
tovarășul Virgil Trofin. n-au

aplicat ferm legea Si hotărîrile
de partid care prevăd că tre
buie să se livreze numai căr
bune de calitatea stabilită prin
studiile tehnico-economice și
prin programele adoptate. Plena
ra a subliniat că această prac
tică inadmisibilă a adus mari
pagube în domeniul energetic și
mari defecțiuni în centrale.
De asemenea, s-au produs pa
gube însemnate prin crearea
unor stocuri fără să se asigure
o depozitare corespunzătoare,
ceea ce a provocat degradarea
unor mari cantități de cărbune.
Conducerea ministerului și a
Combinatului minier Oltenia nu
au respectat hotărîrile privind
predarea depozitelor de cărbune
la Ministerul Energiei Electrice.
In același timp, pentru a acoperi
diferentele rezultate din rapor
tările false si pierderile prin de
gradare, conducerea combinatu
lui a întocmit acte de scoatere
din gestiune fără justificare le
gală pentru o cantitate de peste
300 000 de tone, iar aproape
1 000 000 tone au fost facturate
ca livrate către termocentralele
electrice, pe care acestea nu
le-au recunoscut la plată.
Plenara a constatat grave
abateri in ceea ce privește
modul de achiziționare, folosire
și gospodărire a fondurilor fixe.
Deși conducerea ministerului,
ministrul minelor solicitau în
permanență aprobări de noi uti

laje, un însemnat număr de com
plexe miniere, combine si alte
utilaje, atît din țară, cît și din
import, au stat nefolosite, au
fost descompletate, împrăștiate
pe diverse terenuri din jurul in
cintelor de mină, supuse degra
dării sau prinse în surpări.
Ca rezultat, al deficientelor
grave manifestate în activitatea
economică. în ultimii ani. au
crescut nejustificat costurile de
producție, s-a înrăutățit consi
derabil situația financiară a
combinatului.
Plenara a stabilit că o răspun
dere deosebită pentru deficien
tele existente în Bazinul minier
Oltenia revine tovarășului Vir
gil Trofin. oare — în calitatea
de ministru al minelor — deși a
cunoscut realitățile, nu le-a
prezentat corect, n-a acționat
pentru a stabili ordinea si disci
plina în acest important sector
al economiei naționale. Plenara
a apreciat că. pe ansamblu, ac
tivitatea tovarășului Virgil Tro
fin a fost necorespunzătoare,
dovedindu-se incapabil in con
ducerea ministerului și a sectoa
relor pe care le-a coordonat, că
a dovedit necinste fată de par
tid prin felul în care și-a ana
lizat propria activitate.
Plenara a subliniat răspun
derea ce revine tovarășului Va
sile Ogherlaci, în calitatea de
director general al combinatu
lui,. pentru faptele . grave care

s-au petrecut la această unitate,
apreciind, totodată, poziția co
rectă adoptată in analizarea și
însușirea răspunderilor ce-i ra
vin.
în legătură cu tovarășul Ni
colae Gavrilescu, plenara a sta
bilit că nu a asigurat controlul
de partid și îndrumarea perma
nentă, introducerea ordinii și dis
ciplinei în muncă la toate uni
tățile miniere din Bazinul Ol
tenia. la cadrele de conducere
ale acestora. S-a apreciat, tot
odată, că modul în care și-a analizat și însușit lipsurile co
respunde poziției pe care tre
buie s-o adopte un activist de
partid în asemenea împrejurări.
Tinînd seama de gravitatea
abaterilor, precum și de poziția
adoptată de cei ce se fac vino
vat! de lipsurile constatate,
plenara a hotărit :
— excluderea din Comitetul
Central al P.C.R. a tovarășului
Virgil Trofin și sancționarea «a
cu vot de blam cu avertisment ;
—, eliberarea din funcția de
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R. a tova
rășului Nicolae Gavrilescu și
sancționarea sa cu vot de blam ;
— excluderea din Comitetul
Central al P.C.R. a tovarășului
Vasile Ogherlaci. destituirea din
funcția de director general al
Combinatului minier Oltenia și
sancționarea sa cu vot de blam
cu avertisment.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de încîntați să primim mesajul dumneavoastră in legă
tură cu cea de-a 11-a aniversare a Zilei naționale a Omanului și vă mulțumim
pentru bunele urări și felicitările pe care ni le-ați trimis.
Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre salutările
mele personale, iar poporului român prieten urări de continuă prosperitate
și bunăstare.

CHEMAREA

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

In legătură cu ședința Comitetului miniștrilor apărării
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
In prima jumătate a lunii de
cembrie 1981, in capitala Uniunii
Republicilor
Sovietice
Socialiste
— orașul Moscova — va avea

loc ședința ordinară a Comitetu
lui miniștrilor apărării ai state
lor participante la Tratatul de la
Varșovia.

Recepție cu prilejul aniversării eliberării Albaniei
Cu prilejul celei de-a XXXVII-a
aniversări a eliberării Albaniei, am
basadorul acestei țări la București,
Jordan Pani, a oferit, joi. o re
cepție.
Au participat Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Constantin Oancea.
adjunct al ministrului afacerilor ex

terne. Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale. Ladislau Hegeduș. secretar de stat la
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai altor ministere
și instituții centrale, oameni de artă
și cultură, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alti
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cronica

zilei

In cadrul acțiunilor de cooperare și
Specializări dintre ministerele con
structoare de mașini din România și
Bulgaria, la Complexul expozițional
din Piața Scînteii din Capitală a fost
deschisă, joi, o expoziție tehnică bul
gară, organizată de întreprinderile de
comerț exterior „Balkancarimpex“ —
Sofia și „Mecanoexportimport“ —
București. Expoziția prezintă motostivuitoace și mototractoare.
Au participat Ilarie Munteanu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, reprezentanți
ai unor întreprinderi românești de
comerț exterior, specialiști, precum și
membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria
la București.
★

Joi, la Constanța, au început lu
crările unei consfătuiri pe țară cu
tema „Tehnologii noi în viticultură

și vinificație", manifestare cu carac
ter profesional organizată de Comi
tetul județean al U.T.C., Trustul hor
ticulturii și Stațiunea de cercetări vini-viticole Murfatlarl
La consfătuire, ce-și propune
— prin intermediul celor 45 de co
municări prezentate, cit și prin
schimbul de experiență ce va fi reali
zat — să contribuie la perfecționarea
pregătirii profesionale a tinerilor lu
crători din acest domeniu și, prin a' ceasta, la Îndeplinirea obiectivelor
întrecerii uteciste „Tineretul — factor
activ în înfăptuirea unei profunde
revoluții agrare", participă tineri cer
cetători și specialiști din unitățile de
producție și cercetare vini-viticole
din întreaga țară.
(Agerpres)

încheierea lucrărilor Adunării cultelor din Republica
Socialistă România pentru dezarmare și pace
La București au luat sfîrșit, joi,
lucrările Adunării cultelor din Re
publica Socialistă România pentru
dezarmare și pace.
Timp de două zile, participanta la
adunare — conducători ai cultelor
din țara noastră și invitați de peste
hotare — au dezbătut, în cadrul te
mei „Dezarmarea și pacea în lumea
actuală", principalele probleme ce
contribuie la agravarea situației in< ternaționale, luînd poziție hotărită
■împotriva escaladării cursei înarmă
rilor, fabricării și stocării de noi
arme distrugătoare, a bombei cu neuj troni, pentru oprirea amplasării ra
chetelor cu rază medie de acțiune
' în Europa, pentru retragerea celor
existente, pronunțîndu-se pentru in
staurarea unui climat de pace. înțe
legere și conlucrare între toate na
țiunile.
In încheierea adunării, a fost adop
tat textul unei moțiuni în care se
exprimă adeziunea fermă a tuturor
membrilor comunităților religioase
din România la Apelul Frontului
Democrației și Unității Socialiste
pentru dezarmare și pace, hotărîrea
lor de a contribui la înfăptuirea mă

teatre
u Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 19, (sala Atelier) :
Așteptindu-I pe Godot — IB.
•
Filarmonica
„George
Enescu"
(Ateneul Român) : Concert simfonic.
Dirijor : Otokar Tralik (R.S. Cehoslo
vacă). Solistă : Mari Fujiwara (Japon.a) — 19.30.
• Opera Română : Trubadurul — 18.
• Teatrul de operetă : Prințesa cir
cului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu): O zi
de
odihnă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) ; Cum se numeau cei patru Bea
tles 7 — 19,30.
• Teatrul Mic : Diavolul șl
bunul
dumnezeu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii
lui
Kennedy — 20,15.
o Teatrul de comedie : Don Juan —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru):
Micul infern — 19,30, (sala Studio) :
Inele, cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
Povestea unei iubiri — 19,30;
(sala
Giulești) : Dragostea prințesei — 16.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy) : Veselie la Tănase —
19.30, (sala Victoria) : Belmondo
al
II-lea — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" :
Zl-le d-alea de-ale noastre — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu“-Giurglu :
Nu vă ascundeți după uși — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța cu
doi bani — 10.
• Circul București : Music-hall Ia
c.rc — 19,30.

cinema
O Mondo umano x GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. COTROCENI — 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.

• O NOUĂ METODĂ
BIOLOGICĂ DE EPURA
RE A APELOR REZIDUA
LE. Specialiștii sovietici au
elaborat o nouă metodă, simplă
și eficientă, de epurare a apelor
reziduale din industria chimică
care renunță la utilizarea săru
rilor active din punct de vedere
chimic, acestea fiind înlocuite cu
apele reziduale din rețeaua de
canalizare urbană. Soluția se ba
zează pe constatarea că apa me
najeră conține microorganisme
care absorb bine compușii chi
mici taliei din apele reziduale
industriale. Apa purificată astfel
poate fi folosită în industrie, în
trucit nu conține săruri si poate
fi deversată în rîuri și lacuri.
Pentru ca bacteriile să poată*

rețului program de pace si colabo
rare între popoare inițiat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.
A fost adoptată, de asemenea.
Chemarea cultelor religioase din
Republica Socialistă România prin
care reprezentanții acestora adresea
ză guvernelor tuturor statelor. Orga
nizației Națiunilor Unite, precum și
tuturor oamenilor doritori de bine din
întreaga lume cererea stăruitoare de
a acționa neabătut împotriva inten
sificării cursei înarmărilor. pentru
dezarmare generală, șl ia primul
rînd-pentru dezarmare nucleară. '
Participanții la adunare au adresat
președintelui Nicolae Ceausescu o
telegramă în care se spune. între
altele : Strălucita dumneavoastră
inițiativă de pace. In contextul deo
sebit de grav al încordării situației
internaționale, al escaladării fără pre
cedent a cursei înarmărilor, ne mo
bilizează și pe noi, slujitorii culte
lor, la acțiuni ferme și imediate pen
tru dezarmare și triumful cauzei
păcii, împreună cu poporul român și
cu toți oamenii de bine de pretu
tindeni.
• Mica romanță — 15,30, O lume fără
cer — 17,30; 19,30 : PACEA.
• Ana și „hoțul4* : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• ștefan Luchian : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, VIITORUL
— 17,30; 19,30.
• întoarcerea Ia dragostea dinții ?
COSMOS — 15,30; 17,30; 19,30. MUNCA
— 17,45; 20.
• Acum 20 de ani x SALA MARE A
PALATULUI — 17,15; 20.
• Frumoasa și bestia : MUNCA —
15.30.
• Un glonte rătăcit : 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.
• 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 : BUZESTI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți — 9; 12;
16, Intîmplare nocturnă — 19,3? : DA
CIA.
• Călărețul electric — 10: 12.30; 15;
17.30, Alo, aterizează străbunica —
19,30 : STUDIO.
• Fiul meu x DRUMUL SĂRII — 15,30;
18; 20.
• Serpico — 9; 12, Soțul ideal — 15,30;
17,30: 19,30 : POPULAR.
• Călăuza : CULTURAL — 9; 12,30;
16; 19.
• Ziua de naștere a unui tînăr vajrșovian : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• 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;
11,1$; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Atac împotriva lui Rommel î CA
PITOL — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.
• Iubirea are multe fețe : FEROVIAR
— 9; 12,15; 16; 19, AURORA — 9; 12;
16; 19.
• Kramer contra Kramer : ARTA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii : MIORIȚA — 8.45; 11,15;
14,30; 17; 19,3(1, GIULEȘTI — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45.

„lucra" un timp mai îndelungat
în rețeaua de canalizare, spe
cialiștii au propus și o modali
tate originală de fixare a microflorei pe colectoare din fibre de
sticlă. în prezent, noua metodă
de epurare se introduce într-o
serie de întreprinderi ale in
dustriei chimice sovietice.

•

SEMNALIZATORI.

Experții presupuneau de mai
mult timp că, în caz de necesi
tate, anumite „substanțe de
semnalizare" alertează leucocitele, pentru ca acești „sanitari"
să intre în acțiune în a.oărarea
organismului uman. Aceste sub
stanțe au fost recent descoperi
te de medicul Josef Wissler. de
la Institutul „Max Planck" de
cercetări fizice si medicale din
localitatea Bad Nauheim. Cerce

rezervelor de care dispun agricultura, industria alimentară, silvicultura și gospodărirea apelor,
pentru pace, dezarmare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună
Consiliul Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor, întrunit în ședință plenară în zilele
de 23 și 24 noiembrie, a analizat cu înaltă
exigență comunistă, revoluționară — în
lumina obiectivelor și orientărilor stabilite
de cel de-al XII-lea Congres al partidului, a
sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului — rezultatele obținute în primul
an al cincinalului în această ramură de
bază a economiei naționale, vitală pentru
continua ridicare a nivelului de trai al po
porului, precum și modalitățile legate de în
deplinirea obiectivelor economice pe anul
1982, a Programului de dezvoltare a autoconducerii și autoaprovizionârii teritoriale.
Plenara a dat o înaltă apreciere analizei
exigente, obiective, profund științifice a ac
tivității din agricultură, făcută cu acest prilej
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pornind
de la orientările și indicațiile de excepțio
nală importanță ale secretarului general al
partidului, plenara adresează tuturor oame
nilor muncii din agricultură, industrie ali
mentară. silvicultură și din domeniul gospo
dăririi apelor chemarea de a acționa in spi
rit revoluționar, eu toate capacitățile și ener
giile lor creatoare, asigurînd în fiecare
unitate, la fiecare loc de muncă un climat
de ordine, disciplină și înaltă responsabili
tate, pentru infăptuirea exemplară a planului
pe anul 1982. pentru punerea deplină în va
loare a tuturor rezervelor de care dispun
agricultura, industria alimentară, silvicultura
și gospodărirea apelor.

ȚĂRANI COOPERATORI I

Să ridicăm agricultura cooperatistă la ni
velul marilor posibilități ce i-au fost create
de statul nostru socialist prin dezvoltarea
continuă a bazei tehnico-materiale ; să mun
cim cu hărnicie și pricepere, ca slujitori ai
gliei, pentru folosirea cu înalt spirit gospo
dăresc a fiecărei palme de pămînt ; să facem
totul pentru ca anul 1982 să fie anul celor
mai mari producții realizate pe pămîntul ro
mânesc. Experiența fruntașilor a demonstrat
că nu există unitate agricolă în care să hu
se poată obține cel puțin 4 000 kg griu și
5 000—6 000 kg de porumb la hectșr.
Printr-o bună îngrijire și furajare rațio
nală, ridicați producțiile tuturor felinelor de
animale la nivelul unităților fruntașe, al ma
rilor cerințe ale economiei naționale !
Puneți deplin în valoare toate resursele
unităților agricole cooperatiste și gospodării
lor personale, astfel incit să vă aduceți o
contribuție cit mai mare la înfăptuirea Pro
gramului de autoaprovizionare teritorială.
Participați activ la conducerea treburilor
obștești, la întreaga activitate de consolidare
economică a cooperativelor agricole, de în
florire a satului românesc !

LUCRATORI DIN AGRICULTURA
DE STAT I
Folosiți toate capacitățile voastre creatoare
astfel încit să sporească substanțial aportul
întreprinderilor agricole de stat la crearea
fondului central de produse agroalimentare,
la aprovizionarea populației și a industriei.
Prin calitatea lucrării pămîntului și a creș
terii animalelor, prin utilizarea rațională a
mijloacelor materiale și a fondurilor bănești,
asigurați o înaltă eficiență întregii activități
economice.
Acționați energic, în spiritul disciplinei
muncitorești, pentru ca prin modul de orga
nizare și prin nivelul producțiilor să faceți
din unitățile în care lucrați modele ale agri
culturii românești !

MECANIZATORI I
Acționați cu toate forțele, priceperea și
energia voastră pentru a efectua la timp și
la un nivel calitativ superior toate lucrările
agricole — de la pregătirea terenului, semă
nat și pînă la recoltarea culturilor.
Aplicați întocmai tehnologiile specifice fie
cărei culturi, folosind cu randament maxim
tractoarele și mașinile agricole.
Executați lucrările agricole mecanizate pe
sole mari, în formații integrate in activitatea
unităților agricole.
Aplicați pe scară largă, în munca voastră,
acordul global, militați pentru creșterea răs
punderii fiecăruia dintre voi și a întregii for
mații în care lucrați, a specialiștilor în ve
derea obținerii unor recolte cit mai mari.

ȚĂRANI CU GOSPODĂRIE
INDIVIDUALA !
Vă chemăm să puneți mai bine în valoare
spiritul vostru gospodăresc, hărnicia și pri
ceperea, pentru a folosi deplin potențialul
gospodăriilor personale.
Creșteți cit mai multe animale și păsări,
dezvoltați producția de legume, fructe și
plante industriale, satisfăcînd astfel cerințele
proprii de consum, contribuind la mai buna
aprovizionare a populației și la creșterea fon
dului central de produse agroalimentare.
Aceasta va asigura, în continuare, întărirea
alianței dintre clasa muncitoare și țărănime,
a unității întregului popor, trăinicia orinduirii noastre socialiste.
SPECIALIȘTI, CERCETĂTORI, OAMENI
DE ȘTIINȚA I
Participați cu toată capacitatea și forța
voastră creatoare la înfăptuirea mărețelor
obiective ale noii revoluții agrare, militînd
neabătut pentru aplicarea în producție a teh
nologiilor înaintate, a cuceririlor științei și
tehnicii.
Acționați, cu fermitate, intr-un spirit nou,
■
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PROGRAMUL 1
16.00 Telex
10,05 Teleșcoală • Politehnica TV. Chi
mie : Acizi șl baze
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Rezultatele tragerii Loto
18.30 Publicitate
18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,40 Reportaj TV : La orizont, Marea
Neagră
20,00 Film artistic : „bestine". Premieră
TV. Producție a studiourilor iugo
slave
21,05 Pentru dezarmare și pace — o
nouă și strălucită inițiativă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
României socialiste
21.25 Ritm și melodie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28,
29 și 30 noiembrie. In țară : Vremea va
fi rece, cu cerul mai mult noros. Vor
cădea precipitații locale, mai ales sub
formă de lapoviță și ninsoare, în cea
mai mare parte a țării. Vîntul va su
fla moderat cu intensificări în estul
țării, unde pe alocuri va viscoli zăpada.
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21,35 Dezbateri culturale. Valențele edu
cative ale literaturii pentru copii
și tineret (II)
22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2
16,00 Mult e dulce și frumoasă limba
ce-o vorbim... (reluare)
16,20 Publicitate •
16,25 Varietăți muzical-coregrafice
17,00 Marea cu apă dulce. Film docu
mentar realizat de „Sahlafilm**
17,10 O viață pentru o idee : Timotel
Cipariu (1805—1887)
17.40 Cîntarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Dîmbovița
18.50 noi de seri
19.00 Telejurnal
19,30 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii
„George
Enescu**.
Transmisiune directă de la Ateneul
Român. în pauză : Studio T ’81 :
„Platforma tinereții" — reportaj
21.40 Stadion. Emisiune de actualitate
sportivă
22,05 Telejurnal

Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 8 și plus 2 grade, izolat
mai coborîte în depresiuni, iar valorile
maxime între minus 3 și plus 5 grade,
local mai ridicate în sud. La munte, va
ninge viscolit. In București x Vremea
va fi în general rece, cu cerul mai mult
noros. Vor cădea precipitații temporare,
mai ales sub formă de lapoviță și nin
soare. Vint moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între minus 2 și zero
grade, iar cele maxime între plus 2 și
plus 4 grade. (Margareta Ștruțu, me
teorolog de serviciu).

DE LA C. E. C.
Fiecare familie are astăzi cel pu
țin un libret de economii, fapt re
flectat de cele peste 18,5 milioane
de librete de economii existente
asupra populației. Operațiile de de
puneri pe aceste librete se efec
tuează fie direct la unitățile C.E.C.,
fie prin depuneri prin virament pe
bază de consimțămînt scris. Depu
nerile prin virament se pot efectua,
după dorință, pe următoarele
instrumente de economisire : libre
tul de economii cu dobîndă, libre
tul de economii cu dobindă și ciștiguri, libretul de economii pentru
turism, libretul de economii pen
tru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală sau în contul
curent personal.
Folosind această ultimă formă de
economisire, care scutește de de
plasarea la unitățile C.E.C. pentru

tătorul vest-german a reușit să
izoleze, dintr-o cantitate de 10
tone de... singe, hormonii care
fac ca leucocitele să poată vin
deca un țesut vătămat. Dr. Wis
sler a declarat că substanțele
de semnalizare pe care le-a
Identificat vor putea fi utilizate
în viitor ca o substanță medica
mentoasă naturală foarte pu
ternică. Se speră, astfel, ca mai
tîrziu. hormonii respectivi să fie
utilizați, în mod eficace, la com
baterea tumorilor, aDreciindu-se
că ei vor putea să facă să dis
pară tumorile bogat vaseularizate. după ce le-au făcut, li
teralmente, „să moară de
foame".

• „MEMORIILE" PA
RISULUI. Străzile capitalei
franceze însumează peste 1100

i*

efectuarea depunerilor, se benefici
ază atît de avantajele generale pe
care Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă depunătorilor, cit
și de cele specifice respectivelor
instrumente de economisire.
Pentru a deveni depunător prin
consimțămint scris, se poate depune
la serviciul financiar sau la ghișeul
C.E.C. din unitate, pe un formular
(existent la oricare agenție C.E.C.
sau la ghișeul C.E.C. din unitate)
o anumită sumă de bani din retri
buția personală. Suma consimțită
să fie depusă la C.E.C. poate fi
oricînd majorată sau micșorată
după dorință. Totodată, se poate
oricînd dispune anularea consimțămîntului dat, fără vreo motivare,
întrucit depunerile la C.E.C. au ca
racter strict voluntar.

de plăci, care formează memo
ria heteroclită a orașului. Datele
furnizate de recensămîntul aces
tor plăci, efectuat de prefectura
Parisului, vor fi puse în curînd
la dispoziția publicului. Confec
ționate din marmură, lemn sau
fontă, plăcile sint fixate pe di
ferite clădiri ca omagiu adus
unor personalități decedate sau
pentru a consemna evenimente
și marca locuri de instituții și
monumente dispărute. 345 de
plăci stigmatizează nazismul în
texte ce exprimă sentimentul
de oroare față de atrocitățile
ocupanților hitleriști. 255 de
plăci sint dedicate memoriei
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revoluționar, punind la dispoziția tuturor
unităților agricole soiuri și hibrizi noi. cu po
tențial ridicat de producție, semințe valoroa
se, rase de animale cu un potențial ridicat
de producție.
Folosiți toate mijloacele pentru scurtarea
timpului de aplicare și generalizarea rezul
tatelor cercetării științifice în toate unitățile
de producție! Trăiți și munciți acolo unde se
hotărăște soarta producției, alături de cei
care lucrează direct pe cîmp și in fermele
zootehnice, contribuiți la rezolvarea proble
melor pe caice le ridică viata, producția, spri
jiniți aplicarea tehnologiilor avansate, contri
buind astfel la
obținerea unor, producții
sporite.

SPECIALIST!, OAMENI Al MUNCII
DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ I
Depuneți toate eforturile pentru valorifi
carea superioară a materiilor prime, diversi
ficarea și îmbunătățirea calitativă a produ
selor.
Specialiști din cercetare, din unitățile de
industrie alimentară și agricole, acționați
operativ pentru o mai bună valorificare a
conținutului de substanță utilă — zahăr, ulei,
proteine — din materiile prime agricole des
tinate industrializării, contribuiți în mai
mare măsură la creșterea gradului de valo
rificare a cerealelor și diversificarea produ
selor de panificație.
LUCRĂTORI DIN SILVICULTURA I
Ținînd seama de rolul important al pa
trimoniului silvic nu numai în dezvoltarea
economiei noastre naționale, ci și în păstra
rea calităților mediului ambiant vă adresăm
chemarea de a acționa mai ferm pentru gos
podărirea judicioasă a resurselor de masă
lemnoasă, prin respectarea cu strictețe a pro
gramului de reîmpădurire. de îmbunătățire a
pădurilor slab productive. Să păstrăm în pa
trimoniul silvic speciile valoroase și să ex
tindem speciile repede crescătoare, în vede
rea sporirii masei lemnoase : să acordăm mai
mare atenție recoltării și valorificării fruc
telor de pădure, si a tuturor subproduselor
acestora.
LUCRATORI DIN DOMENIUL
GOSPODĂRIRII APELOR I
Printr-o mai bună organizare a muncii, in
tr-un spirit de ordine si disciplină, executați
la timp și Ia un înalt nivel calitativ lucră
rile la acumulările complexe, realizați între
gul ansamblu de lucrări privind regulariza
rea cursurilor de apă, pentru prevenirea
inundațiilor.
Acționați energic pentru economisirea și
păstrarea purității apelor, pentru asigurarea
apei necesare consumului populației, indus
triei. producerii energiei si extinderii iriga
țiilor. ............
.
.

........... ......

Faceți totul pentru utilizarea mai bună a
resurselor de apă in scopul creșterii produc
ției agricole !

LUCRĂTORI Al OGOARELOR
DE PE iNTREG CUPRINSUL PATRIEI I
SILVICULTORI, MUNCITORI
DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Șl GOSPODĂRIREA APELOR I
Consiliul National dă o înaltă apreciere ini
țiativei de pace a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, văzînd în ea o nouă dovadă a
spiritului umanist și a înaltei responsabili
tăți — proprii partidului, conducătorului nos
tru — fată de viața si destinul poporului ro
mân. a tuturor popoarelor lumii și vă adre
sează chemarea fierbinte de a milita cu toată
hotărîrea si energia pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru respectarea dreptului
fundamental al oamenilor, al tuturor națiu
nilor de a trăi în Dace si libertate. Nu avem
nevoie în Europa de rachete nucleare cu rază
medie de acțiune ! Nu avem nevoie în Euro
pa, și nicăieri pe globul pămîntesc, de nici un
fel de arme de distrugere în masă. Pămîn
tul. ca să fie lucrat si să dea roade, are ne
voie de pace.
Ne adresăm azi tuturor lucrătorilor ogoa
relor din țările continentului european, din
America, din celelalte zone ale lumii.
în numele pîinii de fiecare zi, care înseam
nă viată. în numele acestui drept suprem al
omului să facem front unit si să apărăm pă
mîntul pentru a nu fi pîrjolit si infeotat de
arme nucleare !
Să ne impunem voința si hotărîrea de a
determina guvernele, parlamentele să treacă
la măsuri neîntîrziate pentru a opri cursa
înarmărilor !
Să organizăm acțiuni unite pentru a de
termina pe conducătorii de state și guverne,
pe oamenii politici să țină seama de voința
de pace a popoarelor, pentru ca în acțiunile
lor să domine rațiunea, răspunderea pentru
destinele umanității, pentru soarta vieții pe
Pămînt !
Să milităm neobosit în vederea edificării
unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta
noastră. în care popoarele să poată trăi și
dezvolta în mod liber, la adăpost de amenin
țarea armelor și războaielor !
a
Stă în puterea popoarelor, a tuturor forțe
lor iubitoare de pace ca, prin acțiuni hotârîte. ferme, să determine conducerea statelor
să promoveze o politică nouă, constructivă, să
acționeze în toate împrejurările cu maximă
răspundere pentru soarta si viitorul popoa
relor. pentru pace.
Poporul român, prin glasul celui mai iubit
și autorizat fiu al său, președintele tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a exprimat hotă
rîrea României de a face totul pentru ca, in
tr-o strînsă unitate cu popoarele europene, cu
popoarele din întreaga lume, pacea să fie
impusă, pacea, să fie. șșlvată.........
-.-jîoom s>b as- ,
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatele mondiale de gimnastică
Final in întrecerile pe echipe
• Echipa femininâ a României — pe locul patru • Azi are
loc concursul masculin individual
CORESPONDENTA DIN MOSCOVA
Exercițiile liber alese, care oferă
posibilitatea exprimării depline a
sportivelor, sînt. în același timp, mult
agreate și de public. De aceea n-a
fost de mirare că aici. în sala cam
pionatelor mondiale, s-au aflat mii de
spectatori în plus fată de reuniunile
precedente, spre a privi partea a
doua a întreceriloi- feminine. Afluen
ța publicului se explică probabil și
prin aceea că televiziunea sovietică
n-a efectuat pină in prezent o trans
misiune directă a campionatelor.
De data aceasta, conform ordinii
valorice și nu pe „gustul" tragerii ia
sorți, ca la impuse, echipa României
s-a, prezentat în arenă odată cu for
mațiile U.R.S.S., Chinei și R.D. Ger
mane. in ultima serie a concursului.
Pregătirile tehnico-tactice ale antre
norilor noștri fuseseră efectuate cu
grijă pentru a încerca să se refacă
mica diferență ce ne separa în cla
samentul pe echipe față de locul 3,
după exercițiile impuse. Mai intii.
dat fiind faptul că Dumitrita Turner,
deși accidentată, nu putea fi înlocui
tă. s-a recurs la plasarea ei pe po
ziția a șasea, teoretic ultima valorică,
la trei dintre aparate. Numai la pa
ralele, acolo unde piciorul avea un
rol mai mic în execuții. Turner a fost
desemnată să deschidă seria echipei
române. In acest mod. Cristinei Grigoraș — cu numărul cinci. în ordinea
evoluției — ii revenea sarcina de a
obține nota cea mai mare, atribuindu-i-se deci și o mare responsabili
tate.
Al doilea element tactic era așeza
rea Emiliei Eberle cu numărul șase
la paralele, deși ea se comportase
mai slab la „impuse". Totuși, antre
norii au decis — și bine au făcut —
ca Emilia, cu note foarte bune in
trecut la acest aparat în competiții
de anvergură, să fie învestită cu în
crederea necesară. Ea avea să obțină
9,90 Ia acest aparat ; ca si Cristina
Grigoraș. Dealtfel, paralelele au con
stituit aseară aparatul La care noi

am punctat cel mai mult. Dunca și
Agache obținînd si ele 9.80. Mai
este de menționat si faptul că debu
tanta Lavinia Agache era promovată
la toate aparatele in ordinea de con
curs numărul trei, măsură de ase
menea justificată prin cele ce a ară
tat Agache aici, la campionatele mon
diale.
în condițiile unui arbitraj despre
care trimisul ziarului „Le Monde",
Gerard Albouy. spunea că atribuie
adesea notele după uniformele dife
ritelor echipe, nu după realitatea exercițiilor, gimnastele noastre au
concurat inegal, cu multe exerciții
frumoase, dar și cu ratări. Disputa
sportivă cu gimnastele din echipa
R.D. Germane a fost urmărită cu in
teres ; după trei aparate, fetele noas
tre. marcind o revenire spectaculoa
să, trecuseră ele pe locul medaliat
cu bronz. în ultimul schimb însă, ele
au obținut la birnă note mai mici
decît adversarele lor la paralele, ast
fel că — într-o încheiere „la foto
grafie" — iar am revenit pe locul
patru.
Nu-i vorbă, la aceste campionate
au ratat exerciții gimnaste din toa
te formațiile : Davidova. Ilienko,
Gnauck (aceasta a fost notată cu 2,50
la sol!), cit si aproape întreaga for
mație a Chinei (la șol) etc. Noua și
tînăra noastră reprezentativă ar fi
meritat, poate, o medalie. întreaga
„perioadă Comăneci" ne obișnuise
altfel, cu podiumul laureatelor si cu
titluri multe. De data aceasta, ab
senta liderei formației României.
Nadia Comăneci. ca și a altei titu
lare de valoare — Melita Rilhn — a
constituit un handicap decisiv, care
n-a putut fi depășit de o echipă cu
trei debutante —talentate, evident —
dar atît de tinere și lipsite de expe
riența marilor concursuri (mai ales
că și Dumitrita Turner — în care ne
puneam mari și îndreptățite speranțe
— a concurat tot timpul șchiopătînd).
Repetind ceea ce am mai spus în

Noul procedeu de analiză a căr
bunelui arzind furnizează in
formații directe despre procese
le de descompunere și combus
tie a cărbunelui, domeniu in
care cunoștințele se bazau pînă
scriitorilor, numai lui Moliere acum numai pe calcule teoreti
fiindu-i consacrate cinci.
ce. Din imaginile obținute se
• CĂRBUNELE OB poate vedea clar cum la crește
temperaturilor cărbunele „se
SERVAT CU RAZE RONT- rea
înmoaie" și dobîndește structu
GEN. Specialiști de la socie ra unei spume foarte poroase.
tatea „General Electric" din Cercetările urmăresc aprofunda
Phbnix (S.U.A.) au conceput o rea cunoștințelor despre proce
instalație pentru observarea cu sele ce au loc în timpul comajutorul razelor Rontgen a pro bustiunii cărbunelui în cuptoa
ceselor ce au loc in timpul ar re. în generatoarele de gaz și
derii cărbunelui. Semnalele can
tate din adîncimi diferite ale alte instalații asemănătoare. în
bucății de cărbune sînt prelua scopul ridicării eficacității pro
te de un computer care le ceselor de transformare și redu
transformă in imagini colorate. cerii emanațiilor nocive.

prima corespondentă transmisă de la
aceste campionate — că principalul
obiectiv al gimnasticii românești a
fost. în acest an, 1981, cîstigarea Universiadei. obiectiv îndeplinit în
mod strălucit — ne manifestăm acum
încrederea că școala noastră de gim
nastică feminină, care dispune de atîtea și atitea talente, va face totul
pentru revenirea în fruntea ierarhiei
la viitoarele competiții de proporții
continentale si mondiale.
Clasamentul final al echipelor fe
minine este următorul : 1. U.R.S.S.
(Elena Davidova, Natalia Ilienko,
Olga Bicerova. Maria Filatova. Stela
Zaharova. Elena Polevaia), campioa
nă mondială, 389,30 puncte ; 2. R. P.
Chineză. 384.60 p ; 3. R.D. Germană,
382,10 p ; 4. România 381,50 p ; 5. Ce
hoslovacia. 379,65 p ; 6. S.U.A.,
379,45 p.
Sîmbătă, în concursul Individual
vor evolua și trei gimnaste românce :
Rodica Dunca, Lavinia Agache și
Cristina Grigoraș.
Azi are loc concursul individual
masculin.

Valeriu MIRONESCU

în cîteva rînduri
• In ziua a doua a competiției
Internationale masculine de handbal
„Trofeul Carpați". care se desfășoa
ră în Sala sporturilor din Tg. Mu
reș. reprezentativa României a în
vins cu 27—24 (14—10) formația Po
loniei. Golgeterii echipei române au
fost Cezar Drăgănită si Vasile Stin
gă. care au înscris 8 și. respectiv. 7
puncte.
într-un alt ioc. echipa Spaniei a
întrecut cu 24—21 (14—9) selecționata
secundă a României.
• Participînd la marele turneu in
ternational feminin de sah de la Bad
Kissingen (R.F. Germania), maestra
româncă Dana Nutu-Tereșcenco a ob
ținut un succes notabil, situîndu-se
pe locul întîi. cu 6,5 puncte. Același
punctai, dar cu un coeficient Sonne*
born inferior, l-a realizat si marea
maestră sovietică Nina Gurieli. care
a ocupat locul doi. Pe locul trei : Amalia Pihailicl (Iugoslavia), urmată
de Petra Feustel (R.F. Germania),
ambele cu cite 6 puncte.

• UN NOU TIP DE
• SISTEM DE COM
BATERE A POLUĂRII CU ROBOT
INDUSTRIAL.
PETROL. Inginerul suedez Specialiștii bulgari lucrează la
Hans Eriksson a pus la punct
un nou sistem de combatere a
poluării mării cu produse petro
liere. După metoda inginerului
suedez, în zona petei de petrol
se lansează de pe o ambarca
țiune perne dintr-un poliuretan
care absoarbe instantaneu petro
lul de pe suprafața apei. Expe
riențele efectuate în apropierea
Goteborgului au arătat că per
nele absorb practic petrolul sută
la sută. Apoi pernele se storc
într-un recipient. întreaga can
titate de petrol puțind fi recu
perată. Fiecare pernă se poate
folosi de aproximativ 200 de ori.

producerea unui nou robot in
dustrial, din „generația a treia",
care — spre deosebire de roboții
din generațiile precedente, des
tinați executării unor operațiuni
strict determinate sau capabili
de unele „adaptări" in condiții
date — posedă elemente de in
teligență artificială. Noul robot
va dispune de două „miini", care
vor funcționa concomitent, este
dotat cu „vedere" și „simțuri
receptive" și va canta comenzi
într-un limbai codificat, iar în
unele cazuri și în limba obișnui
tă. Robotul este destinat auto
matizării unor operații speciale,
îndeosebi in construcția de ma
șini.

încheierea vizitei oficiale in Franța
a ministrului afacerilor externe al României
1

PARIS 26 (Agerpres). — în cadrul
vizitei sale oficiale în Franța, mi
nistrul afacerilor externe. Stefan
Andrei, s-a întîlnit joi. 26 noiembrie,
cu Gaston Defferre. ministru de stat,
ministru de interne si al descentrali
zării. Amintind cu multă plăcere întîlnirile pe care le-a avut în trecut
cu președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceausescu,
ministrul de stat francez a manifes
tat dorința de a contribui la evoluția
mereu ascendentă a relațiilor tradi
ționale de prietenie român o-franceze
pe diverse planuri, pentru o mai
bună cunoaștere reciprocă, în folosul
celor două națiuni, al promovării pă
cii, înțelegerii și cooperării în Euro
pa și in lume.
Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, de prietenie si res
pect. ce caracterizează relațiile din
tre România și Franța,
In aceeași zi, ministrul român al
afacerilor externe a avut o întreve
dere cu Jack Lang, ministrul culturii.
Evidențiind tradiția comună de limbă
și cultură, cei doi miniștri au relevat
interesul celor două țări si popoare
de a da noi dimensiuni legăturilor de
prietenie româno-franceze prin lăr
girea schimburilor în domeniile știin
ței, culturii, învățămîntului, creșterea
prezenței artistice românești în Fran
ța și, respectiv, franceze în România,
în folosul adîncirii cunoașterii re
ciproce.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de sinceră considerație. si
prietenie.
Convorbirile oficiale dintre minis
trul afacerilor externe al Republicii
Socialiste România, Ștefan Andrei, si
ministrul relațiilor externe al Fran
ței, Claude Cheysson, s-au încheiat
cu efectuarea unui larg tur de ori
zont asupra problemelor actuale ale
vieții internaționale.
înfățișînd preocuparea guvernelor
țărilor lor față de situația creată în
Europa, unde s-a acumulat cel mai
puternic arsenal de forte militare si
de armamente, inclusiv nucleare, mi
niștrii au subliniat stringenta înche
ierii cu rezultate pozitive a reuniunii
de la Madrid, care să impulsioneze
înfăptuirea unitară a Actului final de
la Helsinki, să asigure convocarea
unei conferințe pentru încredere și
dezarmare în Europa — ca o compo
nentă esențială a unui proces efectiv
de dezarmare, precum și măsuri pri
vind continuitatea procesului de edi
ficare a securității,și dezvoltarea coo
perării pe continent, să contribuie la
dezvoltarea relațiilor dintre statele
participante. în acest cadru s-a re
levat importanta creării de zone de
pace și bună vecinătate, lipsite de
arme nucleare în Balcani și în alte
regiuni ale continentului.
S-s evidențiat, de asemenea, im-

portanta încetării cursei înarmărilor
și a angajării de negocieri cuprinză
toare în vederea adoptării de măsuri
concrete în direcția înfăptuirii dezar
mării, în primul rind a dezarmării
nucleare, pentru oprirea fabricării si
amplasării de noi armamente nu
cleare în Europa, pentru realizarea
echilibrului de forte nu pe calea spo
ririi înarmărilor, ci prin diminuarea
continuă si sistematică a forțelor ar
mate și a armamentelor, trecerea la
lichidarea definitivă a armamentului
nuclear sub un control internațional
corespunzător.
Cei doi miniștri au reafirmat pozi
ția guvernelor lor privind necesita
tea imperioasă a rezolvării numai pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de conflict si încordare din Ori
entul Mijlociu. Asia de Sud-Est. Asia
de Sud-Vest si din alte regiuni ale
lumii.
în cadrul convorbirilor s-a subli
niat că se impune rezolvarea urgen
tă a problemelor privind lichidarea
subdezvoltării, a marilor decalaje
dintre țările bogate si țările în curs
de dezvoltare, care au grave impli
cații în viata mondială, sporind în
cordarea si amplificînd criza econo
mică. Cele două părți s-au pronunțat
pentru trecerea imediată la negocieri
în vederea realizării de pași efectivi
în direcția instaurării unei noi ordini
economice internaționale, care să fa
vorizeze progresul mai rapid al tu
turor țărilor. îndeosebi al celor ră
mase in urmă, ca o condiție esențială
a stabilității economice si politice în
lume, a păcii si colaborării egale în
tre toate națiunile.
S-a evidențiat, totodată, că solutio
narea in interesul popoarelor a pro
blemelor cardinale ale lumii contem
porane reclamă participarea, pe bază
de egalitate, a tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau orînduire so
cială. democratizarea relațiilor inter
naționale.
S-a relevat cu satisfacție buna con
lucrare dintre cele două țări in sfera
relațiilor internaționale si s-a rea
firmat hotărîrea de a dezvolta coo
perarea bilaterală în cadrul O.N.U. si
pentru creșterea rolului organizației
mondiale în rezolvarea problemelor
internaționale, precum și în cadrul
altor organisme și organizații mon
diale, al reuniunilor consacrate secu
rității, cooperării și dezvoltării în Eu
ropa și în lume.
Cei doi miniștri au exprimat satis
facția pentru rezultatele cu care s-a
încheiat vizita, pentru atmosfera cor
dială. sinceră si deschisă în care s-au
desfășurat convorbirile.
Ministrul de externe român a adre
sat ministrului relațiilor externe
francez invitația de a face o vizită
oficială în România. Invitația a fost
acceptată cu plăcere.

SESIUNEA ANUALĂ G.A.T.T.

Necesitatea desfășurării relațiilor comerciale internaționale
pe baze noi, echitabile pentru toate țările
Intervenția reprezentantului român
GENEVA 26 (Agerpres). — La Geneva a avut loc sesiunea anuală a
părților contractante la Acordul General pentru Tarife și Comerț —
G.A.T.T., care a analizat situația economică mondială actuală și sistemul
multilateral de reglementare a comerțului internațional. In prezent, re
gulile G.A.T.T. sint acceptate in relațiile economice externe de către 118
state, a căror pondere in comerțul internațional depășește 85 la sută.
desfășurare a comerțului internațio
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
nal, in special in sectoarele textile,
rilor, reprezentantul român Liviu
siderurgie, încălțăminte.
Păunescu a arătat necesitatea inten
sificării eforturilor statelor membre
Vorbitorul a arătat că încasările din
pentru așezarea și desfășurarea rela
export ale țărilor în curs de dezvol
țiilor comerciale internaționale pe
tare au scăzut in ultimii ani, iar da
baze noi, pentru instaurarea unor
toria externă a acestora a atins pro
condiții echitabile în vederea partici
porții îngrijorătoare, agravată fiind
pării tuturor țărilor la comerțul in
și de politicile unor țări dezvoltate da
ternațional șl, in special, a țărilor in
scumpire excesivă a costului credite
curs de dezvoltare. Proliferarea și in
lor internaționale, prin practicarea
tensificarea măsurilor protecționiste,
unor dobînzi ridicate, ceea ce consti
ce afectează în mod deosebit comer
tuie o frînă suplimentară în efortu
țul țărilor in curs de dezvoltare — a
rile pe care aceste țări le fac pentru
relevat vorbitorul — nu pot constitui
dezvoltarea Jor. G.A.T.T., în colabo
soluții pentru dificultățile ce confrun
rare cu alte instituții internaționale,
tă economia și comerțul mondial, ele
trebuie să acționeze pentru stabilirea
împiedică însănătoșirea climatului de
unor dobinzi raționale, în cadrul unor
colaborare și cooperare internaționa
plafoane maxime pe grupe de țări,
lă. Este necesar ca țările dezvoltate
cu niveluri mai favorabile pentru țări
să-și respecte angajamentele asuma
le in curs de dezvoltare.
te pe plan internațional de a nu in
Viitoarea sesiune a G.A.T.T. va
troduce noi măsuri protecționiste și
avea loc in noiembrie 1982.
de a reveni la condițiile normale de

Respingerea oricărei

intervenții din afară
în Salvador
Rezoluția de la Ciudad
de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — Reuniți in capitala Mexicu
lui. reprezentanții parlamentelor din
12 țări latino-americane si caraibiene
au adoptat în unanimitate o rezolu
ție împotriva oricărei intervenții din
afară in treburile interne ale Salva
dorului — transmite agenția de pre
să I.P.S. Parlamentarii latino-americani si caraibiem au relevat perico
lul destabilizării situației din regiu
ne prin încercările de amestec străin
în treburile interne ale statelor din
zonă, reclamînd respingerea hotărîtă a tuturor formelor de imixtiune și
întărirea solidarității forțelor demo
cratice în lupta împotriva cursei
înarmărilor, pentru pace si cooperareinternațională.
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — într-o declarație remisă
presei. Frontul Farabundo Marii
pentru Eliberare Națională si Fron
tul Democratic Revoluționar din
Salvador (F.M.L.N.—F.D.R.) si-au
afirmat acordul și sprijinul fată de
proiectul de rezoluție privind solu
ționarea pe căi politice a conflictu
lui intern salvadorian prezentat la
O.N.U. de Către Franța Mexic, Dane
marca, Grecia, Irlanda, Olanda, Suedia
și Iugoslavia — transmite agenția
Prensa Latina. Documentul, apreciat
drect un aport semnificativ la nor
malizarea situației din Salvador, se
pronunță pentru respectarea fermă a
principiilor autodeterminării
po
poarelor, neamestecului in treburile
interne, egalității juridice a statelor,
suveranității si independentei națio
nale, precizind că singurul în măsu
ră să decidă asupra viitorului său
este poporul salvadorian. în toată
multitudinea, diversitatea si comple
xitatea forțelor si categoriilor lui
sociale.

Puternică
demonstrație studențească
antiguvernamentală
seul:

SEUL 26 (Agerpres). — La Univer
sitatea Yonse, din Seul, s-a desfășu
rat miercuri o puternică demonstra
ție antiguvernamentală. Studenții acestui important institut de învățămînt superior din Coreea de Sud au
cerut demisia imediată a actualei ad
ministrații de la Seul, democratizarea
învățămîntului și a întregii vieți sociai-politice din această parte a Co
reei. Acțiunea lor — remarcă agen
țiile de presă — dovedește încă o dată
nemulțumirea creșcîndă a populației
sud-coreene față de acțiunile repre
sive continui împotriva forțelor de
mocratice ale regimului dictatorial de
la SeuL
împotriva demonstranților au fost
trimise, ca de obicei, puternice forțe
ale poliției, care au intervenit cu brut
talitate împotriva studenților. Zeci de
demonstranți au fost arestați.

Noul guvern sudanez
KHARTUM 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului, Gaafar El Nimeiri, a desemnat pe membrii noului
guvern, care succedă cabinetului de
misionat la 9 noiembrie — infor
mează agenția sudaneză de presă
SUNA. Sursa citată precizează că au
fost numiți noi titulari la departa
mentele finanțelor, industriei, trans
porturilor, construcțiilor, educației și
sănătății și că unele ministere au
fost comasate, iar altele și-au trans
ferat prerogativele unor organisme
locale și regionale. Ministerele de
externe, interne, apărării, energiei și
comerțului nu și-au schimbat titula
rii, relevă agenția, iar președintele
Nimeiri a hotărit să preia Și portofo
liul ministerului nou creat, cel al
agriculturii și irigațiilor.
Prima reuniune a noului guvern
va avea loc sîmbătă și va prilejui
examinarea planului de redresare
economică a țării anunțat de șeful
statului în cadrul unui miting popu
lar desfășurat recent la Khartum.

DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE ROMÂNIA PRIVIND

A DIFERENDELOR"
„REGLEMENTAREA PE CALE PAȘNICĂ
I
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— în Comitetul pentru problemele ju
ridice al Adunării Generale a fost
prezentat proiectul de rezoluție în
legătură cu punctul înscris de Româ
nia pe agenda O.N.U. intitulat „Re
glementarea pe cale pașnică a dife
rendelor". Recunoscînd imoortanta si
actualitatea acestei teme, 35 de state
din toate regiunile lumii au devenit
coautoare la proiectul de rezoluție
românesc.
înfătiș’înd tezele, orientările si con
cepția președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceausescu, privind ne
cesitatea rezolvării numai și numai
pe cale pașnică a tuturor diferende
lor și eradioarea definitivă din viața
internațională a forței și a amenin
țării cu forța, reprezentantul român,
ambasadorul Constantin Flitan, a
subliniat că largul ecou avut la ac
tuala sesiune de inițiativa româ-

roma,

ROMA 26 (Agerpres). — După trei
săptămini de dezbateri, la Roma s-au
încheiat lucrările celei de-a 21-a
conferințe generale a Organizației
Națiunilor Unite pentru Alimentație
și Agricultură (F.A.O.). După cum
informează agenția France Presse,
concluzia conferinței este că produc
ția agricolă mondială rămine inferi
oară nevoilor de consum, in timp ce
ajutorul alimentar internațional abia
este suficient să facă față cerințelor
de maximă urgență.
Luînd cuvîntul la încheierea lucră
rilor conferinței, Edouard Saouma,
reales director general al F.A.O. pe
următorii șase ani, a subliniat „gra
vitatea problemei alimentare mon
diale", arătînd, totodată, că. în con
dițiile perpetuării actualelor feno
mene. problema alimentației va
deveni. în mod indubitabil, mult mai
acută în perioada care a rămas pină
la sfirșitul acestui secol. El a rele
vat, in acest sens, că în momentul de
fată „efectele recesiunii. încetinirii
comerțului mondial, nersistenței nrotecționismului, inflației si șomajului
generalizate, precum și absenței unui
sistem realmente eficace de secu
ritate alimentară se conjugă pen-

cu bază terestră staționate sau în
dreptate împotriva acestei regiuni.
Aceasta presupune retragerea celor
6 000 de arme nucleare tactice pe
care, după cum se afirmă. Statele
Unite le-au amplasat în R.F.G. ; pro
babil că aceasta nu ar însemna un
sacrificiu prea mare pentru partea
americană, dacă sînt adevărate afir
mațiile că aceste arme sint învechite
și. în general, inutile. Aceasta ar
însemna, totodată, retragerea de către
partea sovietică a rachetelor sale
„SS-20“ și a rachetelor mai vechi pe
care acestea Ie înlocuiesc. O aseme
nea acțiune ar exclude posibilitatea
desfășurării oricăror noi rachete nu
cleare in regiune sau în jurul ei.
Este o soluție ce ar prezenta avan
taje importante pentru toți cei in
teresați. în primul rînd. ar fi o solu
ție curată, relativ ușor de verificat.
La urma urmei, este mai ușor să
verifici absența tuturor armelor nu
cleare decit doar absenta unora.
Pentru U.R.S.S. ea ar avea atît
avantajul că elimină armele tactice
americane amplasate acum in R.F.G..
cit și acela că exclude orice noi am-

★

tru a face din perioada actuală una
dintre cele mai dificile din punct de
vedere alimentar din întreaga peri
oadă postbelică", țările cu venituri
mici și cu deficite alimentare sint
cele mai vulnerabile — a spus vorbi
torul.
Participanții la conferință și-au ex
primat îngrijorarea față de insufi
ciența stocurilor mondiale de cereale,
în pofida creșterii producției în acest
an, stocurile rămîn ușor inferioare
minimului de securitate, estimat la
16 la sută din consumul mondial de
către secretariatul F.A.O. De aseme
nea, participanții la . conferință și-au
exprimat îngrijorarea față de creș
terea costului producției agricole în
special în legătură cu creșterea pre
țurilor îngrășămintelor chimice.
Pe de altă parte. Conferința gene
rală a F.A.O. si-a manifestat preocu
parea față de extinderea protecționismultli, flagel care afectează
grav dezvoltarea comerțului mondial
cu produse agricole și, totodată, s-a
pronunțat în favoarea stabilizării
prețurilor produselor agricole, prin
cipalul articol de export al țărilor în
curs de dezvoltare.

RABAT: Amînarea Conferinței la nivel înalt
a țărilor membre ale Ligii Arabe
cepție ori rezerve, a Libanului în re
zolvarea problemelor din sudul aces
tei țări.
Totodată, suveranul marocan a de
clarat că dat fiind „caracterul ma
jor" al problematicii supuse dezba
terii conferinței a fost adoptată hotă*
rirea de a se amina, pentru o dată
ulterioară,, continuarea lucrărilor .re
uniunii, care să se desfășoare tot în
Maroc. Data la care va avea loc ur
mătoarea fază a lucrărilor Conferin
ței la nivel înalt va fi stabilită de
către Consiliul Ministerial al Ligii
Arabe.

RABAT 26. — Trimisul Agerpres,
C. Benga,, transmite : La Fes s-a anunțat oficial, miercuri seara, aminarea Conferinței șefilor de stat și a
reprezentanților acestora din țări
arabe membre ale Ligii Arabe.
Participanții la reuniune au exa
minat, intr-o singură ședință, cu uși
le inehise, numai prima problemă
Înscrisă pe ordinea de zi — situația
din sudul Libanului. La încheierea
ședinței, regele Hassan al II-lea al
Marocului, care a prezidat conferin
ța, a declarat că participanții au adoptat o rezoluție ce prevede spriji
nirea de către statele arabe, fără ex-

LONDRA
Reuniunea Consiliului Pieței comune
LONDRA 26 (Agerpres). — Joi au
început la Londra lucrările celei
de-a XXI-a sesiuni a Consiliului
Pieței comune, instituție comunitară
care se întrunește periodic la nivelul
șefilor de stat sau de guvern. Pe
agenda sesiunii, care va dura două
zile, sînt înscrise numeroase proble
me cu care se confruntă „cei zece",
precum și unele aspecte ale situației
internaționale.
Referindu-se la agenda reuniunii,
agenția France Presse scrie că există
puține șanse ca „cei zece" să alungă
la rezultate concrete in ce privește
principalele probleme controversate

racheto-nucleare din Europa, autorul articolului expune opinia, tot mai
larg împărtășită, așa cum arată și amplele demonstrații și marșuri ale păcii
care au loc in aceste zile in numeroase țări vest-europene. precum și
pe continentul american, că alternativa cea mai rațională, soluția cea mai
corespunzătoare intereselor și aspirațiilor vitale ale popoarelor Europei,
ale tuturor popoarelor lumii este denuclearizarea totală a zonei noastre
geografice, unde, la ora actuală, s-a acumulat cea mai mare concentrare
de armament atomic, cel mai primejdios potențial distructiv. Articolul
respinge, totodată, ca nefondate, obiecțiile ce s-ar putea aduce unei
asemenea soluții, arătînd că ea ar fi avantajoasă tuturor părților impli
cate. Iată ce se spune, intre altele, in acest articol, care a stirnit un larg
ecou pozitiv :
plasări de arme nucleare americane
în această țară.
Pentru vest-europeni. soluția res
pectivă ar prezenta avantaje similare
în ce privește rachetele sovietice cu
rază medie de acțiune. Aceasta ar fi
în asentimentul majorității scandina
vilor, care nu au avut niciodată arme
nucleare staționate pe teritoriul lor
și sint hotărîți să evite aceasta și în
viitor, și ar veni în întîmpinarea ce
rerii de a se crea o zonă denuclearizată nordică. Cîteva dintre guvernele
unor țări europene membre ale
N.A.T.O., in special cel al R.F.G.. ar
scăpa de presiunile puternice si
crescînde din partea unor categorii
ale populației lor care se ODun cu
vehementă staționării oricărui fel
de arme nucleare pe teritoriile țărilor
lor...
Spre ușurarea generală, nu s-ar
mai pune problema amplasării bombei
cu neutroni în R.F.G. sau în alte
părți din regiune și. în același timp,
toată lumea ar economisi mulți bani,
ceea ce nu este lipsit de importanță
în acest moment.
Care sint obiecțiile la această ipo-

BONN 26 (Agerpres). — Vizita șl
declarațiile de la Bonn ale lui Leonid
Brejnev au constituit dovada că
U.R.S.S. este „foarte serios dispusă să
negocieze" la Geneva, a declarat —intr-un interviu televizat — cancela
rul vest-german Helmut Schmidt.
„Sint convins nu numai de hotărîrea
americanilor de a negocia, dar si de
cea a sovieticilor de a ajunge la re
zultate concrete", a adăugat el.
Șeful guvernului vest-german a re
liefat, de asemenea, faptul că ideea
„opțiunii zero" se bucură deja de o
mare credibilitate în întreaga lume si
a avertizat că un eșec al negocieri
lor de la Geneva ar determina „ac
celerarea spiralei" înarmărilor.
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Statele Unite au „luat notă cu in
teres" de faptul că comunicatul
vest-germano—sovietic, dat publicită
ții după vizita lui Leonid Brejnev la
Bonn, cuprinde, „evident, o reafirma
re a conceptului de paritate" în do
meniul armamentului nuclear, a de
clarat purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat. Dean Fischer.
El a adăugat că poziția guvernului
american asupra reducerii armelor
nucleare în Europa va fi expusă într-un spirit de bunăvoință la vii
toarele negocieri de la Geneva.
★

VIENA 26 (Agerpres). — După o
ședință a guvernului, cancelarul Aus
triei, Bruno Kreisky. a declarat că
„este bine că cei doi exponenti
(S.U.A. și U.R.S.S.) și-au exprimat
dorința de a discuta despre proble
me care provoacă omenirii cea mai
profundă îngrijorare". „După ofer
tele făcute de R. Reagan și L.
Brejnev — a adăugat el — situația a
devenit ceva mai destinsă in compa
rație cu starea de spirit sumbră de
acum citeva luni".
Ministrul afacerilor externe al
Austriei. Willibald Pahr. a declarat
că propunerile americane si sovieti
ce privind dezarmarea permit să se
spere că negocierile care vor începe
la Geneva se vor solda cu rezultate
pozitive — relatează agenția Reuter.
Diferentele de opinii, a adăugat el.
pot fi depășite.
★

Opinii realiste în sprijinul unui deziderat vital al vieții internaționale

„Administrația Reagan s-a angaiat
să înceapă negocieri cu Uniunea So
vietică în problema armelor nucleare
ale teatrului de luptă din Europa
centrală și din jurul ei. Să sperăm că,
pregătindu-și poziția de negociere,
administrația S.U.A. va lua in consi
derare alternativa care, dat fiind că
este cea mai simplă, poate părea și
cea mai radicală, și anume denuclearizarea totală a continentului.
Există, de fapt, două feluri de
reglementări spre care delegația
americană ar putea logic să țintească.
Una ar fi axată pe amplasarea unor
arme racheto-nucleare americane pe
teritoriul vest-european și ar urmări
un acord cu sovieticii doar în ceea
ce privește numărul, caracteristicile
și zonele de desfășurare ale acestor
arme și ale celor similare sovietice.
Această alternativă ar reprezenta o
încercare de a se aiunge la o înțele
gere cu U.R.S.S. numai asupra limi
tării, și nu a eliminării armelor nu
cleare de pe continent.
Cea de-a doua alternativă ar fi de
a urmări denuclearizarea totală a
Europei centrale si de nord, in sensul
eliminării tuturor armelor nucleare

Acțiuni, manifestări, luări de poziție
în întreaga lume

nească atestă că este necesar să se
acționeze de urgentă pentru creșterea
rolului O.N.U. in prevenirea și rezol
varea stărilor de tensiune si conflict,
a tuturor litigiilor dintre state.
Vorbitorul a scos în evidentă im
portanta Apelului cuprins in primul
articol al dispozitivului rezoluției,
prin care Adunarea Generală a
O.N.U. cheamă insistent toate state
le să respecte cu strictețe în relațiile
dintre ele principiul reglementării
pe cale pașnică a diferendelor inter
naționale.
în continuare, reprezentantul ro
mân a explicat pe larg utilitatea
prevederilor din rezoluție care cer să
se accelereze nrocesul de finalizare
a textului declarației cu privire la
reglementarea pe cale pașnică a di
ferendelor. astfel îneît acest docu
ment să fie adoptat la viitoarea se
siune a Adunării Generale.

încheierea Conferinței generale a F.A.O.

„Denuclearizarea Europei - imperativ
al supraviețuirii întregii civilizații11
Cunoscutul om politic american George Kennan, care a ocupat de-a
lungul anilor inalte posturi in diplomația S.U.A. și care, in calitatea sa
actuală, de profesor emerit la Institutul de Studii Superioare din Princeton
(statul New Jersey), s-a afirmat ca unul din cei mai energici militanți
in sprijinul dezarmării nucleare, desfășurind, in acest sens, o bogată acti
vitate de conferințe, expuneri, participări la mitinguri și acțiuni ale miș
cărilor pentru pace ș.a., publică, intr-un număr recent al influentului
cotidian „International Herald Tribune", un amplu articol sub titlul sem
nificativ „DENUCLEARIZAREA EUROPEI — IMPERATIV AL SUPRA
VIEȚUIRII ÎNTREGII CIVILIZAȚII".
Referindu-se la apropiatele negocieri sovieto-americane, care urmează
să se deschidă la Geneva, la sfirșitul acestei luni, in problema armelor

Pentru dezarmare, pentru înlăturarea
primejdiei nucleare, pentru pace
și securitate!

Q.N.U., 35 DE STATE COAUTOARE IA PROIECTUL

teză? Fără îndoială, ar apărea com
plicații și probleme de rezolvat în
legătură cu una sau alta din propu
nerile ce ar putea fi făcute Uniunii
Sovietice, în acest sens, dar este cît
se poate de improbabil ca partea so
vietică să respingă o propunere le
gată într-o măsură atit de mare de
principalele ei preocupări.
Această abordare nu ar împiedica
și nici nu ar face inutil efortul de a
se opera profunde reduceri ale ar
senalelor de arme strategice cu rază
lungă de acțiune ale S.U.A. si
U.R.S.S. Dimpotrivă, ar fi o comple
tare necesară a acestui efort.
Problemele in discuție sînt proble
me ce se cer să fie rezolvate, indi
ferent de situația de moment a rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite.
Efortul de a controla si reduce
cursa înarmării nucleare nu este. în
definitiv, o favoare pe care S.U.A.
o fac U.R.S.S., ci un imperativ a’
securității și suoravietuirii întregii
civilizații occidentale. Restul se ooate rezolva ulterior" — încheie autorul
articolului.

ale Pieței comune. în esență, punc
tele de vedere diferite se referă „la
reorganizarea Europei verzi si a bu
getului comunitar". „Franța, în spe
cial, se va opune cererii Marii Bri
tanii de a beneficia in continuare de
importantele avantaje financiare,
smulse partenerilor ei la 30 mai 1980".
Este vorba de reducerea contribuției
britanice la bugetul C.E.E. La rindul
ei, R.F. Germania va face cunoscut
că nu mai poate să se achite de con
tribuția împovărătoare la bugetul co
munitar, în timp ce Italia sl Grecia
vor revendica condiții favorabile
pentru produsele mediteraneene.

HAGA 26 (Agerpres). — Un grup
de ofițeri superiori si generali în re
zervă din țările N.A.T.O. — printre
care amiralul Antoine Sanguinetti. fost
comandant al flotei maritime militare
franceze din Mediterana, general de
armată Gert Bastian (R.F.G.), gene
ral de armată Gheorghios Koumanakos (Grecia), general de armată
Johan Christie (Norvegia), generalul
Francisco da Costa Gomez, fost pre
ședinte al Portugaliei, generalul
Nino Paști (Italia) — s-au pronun
țat pentru eliminarea tuturor armelor
nucleare din arsenalele țărilor Eu
ropei occidentale, transmite agen
ția Associated Press.
* într-un memorandum adresat Co
mandamentului Suprem, miniștrilor
de externe și ai apărării ai N.A.T.O.,
ei afirmă că conceptul de superiori
tate militară este perimat și inutil și
nu va face decît să sporească spirala
înarmărilor. „în era nucleară, prin
cipiul că războiul este continuarea
politicii cu alte mijloace și-a pierdut
sensul. A aplica acest principiu în
prezent ar însemna să arunci ome
nirea într-un holocaust apocaliptio
sau să extermini întreaga omenire".
„Nimeni în Europa occidentală
nu crede în mod serios că în actuala
situație armamentele nucleare pot
garanta o mai mare securitate. în
schimb, ne dăm seama cu profundă
îngrijorare că începem să distrugem
securitatea noastră prin înarmări".
Printre recomandările făcute N.A.T.O.
se numără :
„să renunțe la
decizia de a amplasa rachete
Pershing-2 și Cruise in Europa ; să
ceară țărilor europene membre ale
Alianței să renunțe la armele nu
cleare, iar Angliei și Franței să-și
dezafecteze forțele nucleare; să
ceară Tratatului de la Varșovia o re
nunțare similară la forțele nucleare
de către aliații U.R.S.S. ; să ceară
S.U.A. și U.R.S.S. să negocieze re-
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„ENERGOAUTOMATIZAREA — ’81“. La Moscova s-a deschis expozi
ția internațională „Energoautomatizarea — ’81“, la care expun firme și
organizații de specialitate din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Finlanda,
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. Țara noastră expune echipamente
și elemente de automatizare utilizate in sistemele energetice. Sint prezen
tate diferite sisteme de automatizare a centralelor atomice, termo și hidro
și conducerea automată a acestora, precum și aparatură specială pentru
automatizarea obiectivelor și sistemelor energetice. La inaugurarea expo
ziției au participat P. S. Neporojnii, ministrul energeticii și electrificării
al Uniunii Sovietice. Din România a fost prezent Al. Necula, adjunct al
ministrului industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică.

I EXPOZIȚIE GRAFICA ROMAI NEASCA. Sub auspiciile Ambasa
dei României la Buenos Aires și
ale Asociației culturale argentiniano-române, in orașul Rosario a
avut loc vernisajul expoziției „Ar
tele grafice românești contemporaI ne“. Expoziția cuprinde lucrări re
ft prezentative ale unor graficieni
români. La inaugurare au participat
Leonora Morgades Rosselo, pre
ședinta Asociației culturale argentiniano-române, oameni de artă și
cultură, ziariști.
I RESPINGEREA ATACULUI UNUI
GRUP DE MERCENARI IN SEYCHELLES.
Un comunicat oficial
dat publicității la Victoria — citat
de agențiile Associated Press, France Presse și Reuter — anunță că
forțele armate ale Republicii Sey
chelles au respins, in noaptea de
miercuri spre joi, un atac al unui
grup de mercenari transportați de
avioane ale Africii de Sud. Primul
obiectiv al mercenarilor era ocupa
rea aeroportului internațional al
orașului. Comunicatul precizează
că o parte din agresori au fost
luați prizonieri și că aeroportul a
fost închis. Totodată, au’ fost introI duse restricții de circulație.
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TAIFUN. Serviciile meteorologice
din Manila au anunțat că taifunul
„Irma" continuă să afecteze intinse regiuni din Filipine, viteza rafalelor de vînt mergînd de la 220 la
310 de kilometri pe oră. Din această cauză, numeroase clădiri au
fost distruse, cea mai afectată fiind
provincia Camarines. Un comunicat oficial, citat de agenția Asso
ciated Press, anunță, de asemenea,
că, pină in prezent, din cauza taif inului 73 de persoane și-au pierdut
viața, iar alte 70 sînt date dispărute.
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A
P.D.C. La Roma s-au deschis lu
crările Conferinței naționale a
Partidului Democrat-Creștin. la
care participă peste 600 delegați.
Conferința a fost convocată de liderii P.D.C. pentru a căuta căile
de stopare a tendinței de scădere a
popularității democrat-creștinilor în
rîndul electoratului italian.
EXPOZIȚIE DE CARTE ROMA
NEASCA LA MUNCHEN. în cadrul
celei de-a 32-a expoziții internaționale de carte pentru copii și tine
ret. la Miinchen s-a deschis, in prezența unui numeros public, expoziția de carte românească pentru co
pii și tineret.

duceri ale propriilor lor forțe nuclea
re Amplasate în afara granițelor lor.
precum și reduceri importante ale
armelor strategice, menținînd o forță
de descurajare minimă, echilibrată ;
drept de veto pentru țările europene
privind folosirea sistemelor nucleare
amplasate în Europa".
într-o conferință de presă, semna
tarii documentului au arătat că au
constituit acest grup pentru a-și adu
ce contribuția la campania creșcîndă
antinucleară din Europa și a dovedi
că aceasta este expresia majorității
opiniei publice vest-europene, care
se opune cursei înarmărilor pe con
tinent Generalul italian Nino Paști,
fost adjunct al comandantului
N.A.T.O. pentru probleme nucleare,
actualmente senator, a declarat in
cadrul conferinței de presă că „ade
vărata problemă nu este a alege în
tre modul de viață socialist și cel
capitalist, ci intre viață și moarte".
Generalul de armată olandez în
retragere Chiel von Meyenfeldt, fost
director al Academiei Militare din
Breda, a declarat că ofițerii preconi
zează și alte inițiative, intre c"’a o
conferință la Viena, in octombrie
1982, la care să participe oficialități
militare din partea ambelor alianțe.

WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Organizația „Femei luptați pentru
pace" din S.U.A. a dat publicității o
declarație in care se subliniază că
U.R.S.S., și S.U.A. trebuie să se așe
ze de îndată la masa tratativelor și
să convină asupra unor măsuri in ve
derea împiedicării amplasării in Eu
ropa a unor noi mijloace nucleare
cu rază medie de acțiune ale S.U.A.
și ale U.R.S.S. O asemeneâ măsură
va crea atmosfera necesară pentru
negocierile în vederea frînării cursei
înarmărilor — se relevă în document.
★

TOKIO 26 (Agerpres). — Oameni
de știință din diferite țări ale lumii
participă, la Tokio, la un simpozion
consacrat examinării modalităților de
abolire a armelor nucleare. Luînd
cuvîntul, președintele Consiliului
pentru știință al Japoniei, Koji Fushimi, a subliniat că „pentru oamenii
de știință găsirea unor mijloace cu
adevărat de încredere și realiste de
evitare a unui război nuclear consti
tuie o sarcină directă". Bernard Feld,
profesor de fizică Ia Institutul de
Tehnologie al statului Massachu
setts, din S-U.A., subliniind dorința
creșcîndă a oamenilor de știință ame
ricani de a acționa pentru preveni
rea unui război nuclear, a exprimat
speranța că tragedia bombardamente
lor atomice de la Hiroshima și Na
gasaki nu se va repeta.
Participanții la simpozion, ale cărui
lucrări vor dura trei zile, au audiat
mesajul și chemarea Ia încetarea
„nebuniei nucleare", adresate de pro
fesorul britanic Joseph Rotblat. car®
a semnat in 1955, alături de Ber
trand Russell, Albert Einstein si alțj
iiouă ’eminent! oameni de stiiiftîu
Manifestul adresat oamenilor de
știință de pretutindeni pentru a ac
ționa în vederea abolirii armelor
nucleare.
★

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Refe
rindu-se la dezbaterile care au loc
în diferite forumuri internaționale în
legătură cu problemele păcii si dezar
mării, ziarul „Izvestia" relevă că un
tel unanim recunoscut al comunității
internaționale este excluderea defi
nitivă a posibilităților de a se folosi
armele nucleare, prin încetarea pro
ducției de asemenea arme si prin li
chidarea ulterioară a tuturor stocu
rilor existente.
Consemnînd faptul îngrijorător că
există forte care nu vor să tină sea
ma de năzuințele omenirii sure pace,
ziarul relevă că in lume se interiȚfică lupta popoarelor imooțrjr/a
nurilor periculoase de înarmare.
★

BELGRAD 26 (Agerpres). — Miș
cările în favoarea păcii desfășurate
în țările din Europa occidentală. în
ultimele săntămîni. reprezintă o ex
presie a dezaorobării de către forțele
din afara instituțiilor politice vesteuropene a strategiei pe care o oferă
partidele politice — s-a apreciat in
cadrul ședinței prezidiului Ligii iu
goslave pentru pace, independentă si
egalitatea popoarelor — relatează agentia Taniug.
Pronuntîndu-se pentru sprijinirea
mișcărilor care luptă pentru nace si
dezarmare. Aleksandar Grlicikov,
președintele Comisiei Prezidiului C.C.
al U.C.I. pentru colabo-area interna
țională. a subliniat necesitatea ca
Iugoslavia să-si exprime activ spriiinul fată de aceste manifestări pen
tru pace, tinerii si comuniștii tre
buind să se situeze în primele rînduri.
★
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TOKIO 26 (Agerpres). — în Japo
nia. ca si in numeroase alte țări ale
lumii continuă seria manifestațiilor
organizate împotriva cursei înarmă
rilor. pentru eliminarea pericolului
de război, pentru dezarmare si pace.
„Protestăm împotriva cursei înar
mărilor !“, „Nu — armelor nucleare !“
— sînt lozincile sub care organizațiile
democratice de femei nipone au în
ceput pregătirile pentru apropiatul
congres al mamelor japoneze, pro
gramat să aibă loc în prima parte a
lunii decembrie a.c.
La rîndul lor, organizațiile demo
crate ale tineretului nipon au adresat
o chemare la luptă pentru eliminarea
pericolului nuclear. Împotriva clanu
rilor de instalare a unor noi rachete
nucleare în diferite țări, inclusiv în
Japonia. Tineretul nipon a fost che
mat să participe la actuala campanie
din Japonia centru stringerea a 20
milioane de semnături ne o cetitie
care cefe interzicerea totală a arme
lor nucleare.
★

ROMA 26 (Agerpres). — Reflex al
preocupării celor mai largi categorii
ale copulației în legătură cu propor
țiile alarmante ale cursei înarmărilor,
în Italia au fost organizate noi ac
țiuni in favoarea dezarmării si păcii.
Astfel, la Roma a avut loc o de
monstrație de masă a studenților Si
elevilor împotriva războiului, la care
au luat carte mii de persoane.
Tot în Italia, un număr de 800 de
fizicieni au semnat un document
care cere să se nună canăt cursei
înarmărilor nucleare. Dună cum rela
tează ziarul „L’Unita". în cursul zilei
de vineri acelui oamenilor de stiintă
italieni va fi remis președintelui
Alessandro Pertini.
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