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CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara C. C. al P. C. R. din 31 martie 1982
Stimați tovarăși
Plenara a dezbătut și adop

tat în unanimitate hotăriri 
asupra tuturor problemelor ce 
s-au aflat pe ordinea de zi. 
Acestea se împart în două 
grupe principale : un grup de 
probleme se referă la activi
tatea economico-socială din 
1981 și la măsurile necesare 
înfăptuirii hotărîrilor Congre- 

(Sului al XII-lea, a planului pe 
programului energetic 

'Ăi d toaprovizionare ; al 
aoilea up de probleme se

/referă activitatea organelor
de partid, la munca de creș
tere a rîndurilor partidului și 
a întăririi sale, la politica de 
cadre, de dezvoltare a activi
tății internaționale a partidu
lui, precum și la problemele 
legate de rezolvarea scrisori- , 
lor, sesizărilor oamenilor 
muncii.

Toate aceste probleme re
flectă activitatea multilatera- 

\ a organelor Și organizațiilor 
. partid, a organelor de stât, 
- organelor democrației mun- 
.îioreștl din toate sectoarele, 

■’oate rezultatele obținute în 
îzvoltarea economică și so
li Jă sînt strîns legate de 
nunca desfășurată de oame- 
,iii muncii din toate domeniile 
"le activitate, de acțiunea ho- 
ti'îtă a clasei muncitoare, țâ
ră limii, intelectualității, in 
ve ferea înfăptuirii neabătute 
e hotărîrilor Congresului al 

a. lll-lea al partidului.
Pe baza rezultatelor obținu

te in 1981 ..“-..^priaaul- an—*1— 
cincinalului 1981—1985 — se ' 
poate aprecia că, în condițiile 
grele ale crizei economice 
mondiale, care a exercitat o 
influență și asupra țării noas
tre, în condițiile manifestării 
unor greutăți mai cu seamă 
în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale, economia 
noastră a cunoscut o dez
voltare importantă. Am încheiat 
anul 1981 cu progrese însemnate in 
creșterea producției, în dezvolta
rea bazei tehhico-materiale a so
cietății noastre socialiste, deși este 
cunoscut că nu am reușit să reali
zăm pe deplin sarcinile privind 
dezvoltarea unor ramuri însemnate 
de activitate, nu am reușit să rea
lizăm nivelurile pe care ni le pro
pusesem pentru 1981. Cu toate a- 
cestea, realizările pe care le-am ob
ținut în condițiile cunoscute pot fi 
apreciate ca pozitive — și ele cre
ează o bază bună pentru a acționa 
in vederea înfăptuirii planului cin
cinal, a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

tn ce privește bilanțul economi- 
Or-financiar, el reflectă fără în- 
7ială rezultatele activității econo- 

în primul rînd ale producției, 
tă totuși subliniat că, in aces- 
ondiții, beneficiile au crescut, 
de anul precedent, cu 12,5 la 

ă,: că avem un excedent finan- 
xr de peste 8 miliarde lei, iar ba- 

.nța comercială a fost exceden.ta- 
ă cu peste 300 milioane de dolari. 

Fără nici o îndoială că toate aces
tea sînt rezultate pozitive, deși nu 
reflectă posibilitățile existente în 
economia noastră. Trebuie — chiar 
în treacăt — să subliniez că dacă 
toate ministerele, toate unitățile e- 
eonomico-sociale lucrau mai bine, 
mai organizat, cu mijloacele de 
care am dispus puteam să avem 
rezultate mult mai bune și să

avem o balanță comercială activă 
cu peste 1 miliard de dolari.

Subliniez toate acestea pentru 
că trebuie să tragem toate învăță
mintele din lipsurile manifestate 
în anul trecut, să acționăm cu toa
tă hotărîrea — așa cum a stabilit 
plenara -din noiembrie și plenara 
din februarie, așa cum prevede 
planul pe 1982 — pentru ca în acest 
an să asigurăm îndeplinirea în în
tregime a planului și recuperarea 
unei părți însemnate din nereaii- 
zările anului 1981, mai cu seamă in 
ce privește exportul.

Am discutat pe larg despre greu
tățile și lipsurile manifestate in 
1981 ; s-au stabilit măsurile nece
sare în vederea bunei desfășurări 
a activității pe acest an. De aceea, 
nu doresc acum să mai mă opresc 
pe larg la acestea. Cred că pentru 
fiecare membru al Comitetului 
Central, pentru fiecare activist de 
partid, fiecare membru al partidu
lui, pentru fiecare cetățean al pa
triei noastre socialiste este evident 
că trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea în vederea înfăptuirii 
neabătute a planului cincinal, a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
a planului pe 1982.

Dispunem de tot ceea ce este ne
cesar îit privința aceasta. Avem o 
puternică capacitate de producție ; 
depinde numai de munca noastră, 
a tuturor, pentru a folosi în mod 
corespunzător baza tehnico-materi- 
ală de care dispunem și a asigura 

dezvoltarea în continuare a patriei 
noastre socialiste, crearea condiții
lor necesare în vederea creșterii 
forțelor de producție și ridicării 
continue a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

Un accent deosebit trebuie să-l 
punem deci pe folosirea la maxi
mum a tuturor capacităților de pro
ducție in toate domeniile de acti
vitate— atît. în industrie, cît și în 
agricultură — precum și în- toate 
celelalte sectoare. Se impune să 
acordăm o atenție deosebită solu
ționării în bune condiții a proble
melor, aprovizionării tehnico-mate
riale, realizării sarcinilor puse de 
Congresul al XII-lea cu privire la 
dezvoltarea mai puternică a bazei 
energetice, a bazei de materii prime 
proprii, pentru a asigura într-o 
măsură mult mai mare din țară 
necesarul bunei activități econo
mice. In același timp trebuie luate 
măsuri hotărîte in vederea redu
cerii consumurilor materiale, a 
consumurilor energetice, ținînd 
seama că pe unitatea de produs 
avem încă consumuri mult mai 
mari comparativ cu cele ce se rea
lizează pe plan mondial la produse 
similare. Există deci o rezervă 
imensă de a asigura, pe seama re
ducerii consumurilor materiale pe 
unitatea de produs, o mai bună 
aprovizionare cu materii prime și 
materiale necesare bunei activități.

O altă cale este aceea a recupe
rării și refolosirii materialelor din 

toate domeniile, inclusiv a re
cuperării energiei și refolosi- 
rii surselor de energie. Și aici 
avem încă rezerve și posibili
tăți foarte mari. Cînd am dis
cutat-aceste probleme cu to
varășii de la industria ușoară, 
săptâmîna trecută, am ajuns 
la concluzia că putem să re
ducem în acest cincinal cu 
Circa 20 la sută consumul de 
materii prime și cu pină ia 
30 la sută de materiale, îndeo
sebi auxiliare și vopsele, față 
de consumul din 1981.

Ați auzit aici cînd a vorbit 
ministrul industriei ușoare, 
tovarășa Lina Ciobanu, că 
s-au luat deja unele măsuri ; 
dar acestea sînt încă începu
turi. Procentul de 20 la sută 
la consumul nostru de circa 
400 000 tone materii prime 
textile — bumbac, lină, fire 
sintetice, celofibră și tot ceea 
ce intră aici — înseamnă de 
fapt o economie anuală de 
circa 80 000 tone. Aceasta este 
echivalentul a peste ?nn mi
lioane mp de țesături ea ce 
înseamnă că putem sa reali
zăm prevederile de țesături 
din 1985 cu materiile prime 
pe care le-am consumat in 
1981. Desigur, ele nu sînt în 
structura de care e nevdie — 
eu spun, în general, pentru că 
aceasta presupune să aducem 
o serie de modificări în struc
tura de care e nevoie ; dar mă 
refer la aceasta pentru a în
țelege ce rezerve uriașe avem 
în acest domeniu.

Același lucru am discutat și 
fti ce privește 'dunienlul pielă
riei, al cauciucului în general 
și maselor plastice din indus
tria ușoară, al sticlăriei și al
tele. Dar asemenea' posibilități 
avem în toate ramurile. în 
metalurgie indicele de scoate
re și de folosire a metalului 
este 'încă necorespunzător ; la 
construcția de mașini, indi
cele de f61osire a metalului,

de asemenea, e necorespunzător. 
Aceeași situație e la chimie, m 
industria materialelor de construc
ții, practic în toate sectoarele con
sumatoare de materii prime și 
materiale — ca să nu le mai enu
măr aici.

Am stabilit, dealtfel, să elabo
răm anumite orientări pentru toate 
sectoarele, care să fie discutate în 
conducerile ministerelor și să tre
cem concret — așa cum s-a tre
cut la industria ușoară — la mă
suri de realizare a lor. Este timpul 
să terminăm cu declarațiile și cu 
angajamentele, pentru ca pe urmă 
să venim să raportăm că nu am 
reușit Să realizăm ce ne-am pro
pus. Trebuie să luăm măsuri ho
tărîte și să facem totul pentru a 
rezolva’ problemele asigurării bazei 
tehnico-materiale din țară, ale re
ducerii serioase a consumurilor pe 
unitatea de produs, ale recuperării 
și refolosirii materialelor.

în linii generale, cu consumu
rile de materiale din 1981, noi pu
tem să realizăm producția din. 1985 
— cu mici creșteri în cîteva sec
toare de activitate — numai pe 
seama reducerii consumurilor și a 
recuperării și recondiționării mate
rialelor. Aceasta constituie o sursă 
uriașă de care dispunem în mo
mentul de față, pe care o avem la 
dispoziție, nu trebuie nici s-o mai
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit joi pe Walid 
Joumblatt. președintele Partidului 
Socialist Progresist din Liban, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuează 
o vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Iosif Banc, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, 
delegația parlamentară din Republica 
Zimbabwe condusă de Didymus Noel 
Edwin Mutasa, președintele Camerei 
Adunării, care, la -invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită <n 
țara noastră.

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului 
neral al Partidului Comuni; 
Socialiste România, joi, 1 
plen ale sesiunii a cincea 
Marii Adunări Naționale.

Deschiderea lucrărilor actualei se
siuni coincide în mod fericit cu îm
plinirea a opt ani de cînd forul su
prem al țârii, consacrir\d prin votul 
său unanim voința întregii noastre 
națiuni socialiste, I-a ales pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cea mai 
înaltă funcție de stat — aceea de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Animați de cele mai pro
funde sentimente de dragoste șl 
stimă, de prețuire și respect țață de 
conducătorul iubit al partidului și sta
tului, al întregului nostru popor, 
deputății și invitații au adus, și 
cu acest prilej, un fierbinte omagiu 
întîiului președinte al țării, în-

A fost prezent Daoud Hassan Ha
med, membru al Consiliului de con
ducere al P.S.P.L.

Președintele Partidului Socialist 
Progresist din Liban a exprimat calde 
mulțumiri pentru intrevederea acor
dată, pentru invitația de a vizita 
România și, în mod deosebit, pentru 
posibilitatea oferită de a se reîntilni

Delegația parlamentară 
din Republica Zimbabwe

Din delegație fac parte Nollan ' 
Chipe Makombe, președintele Sena
tului, Tsitsi Constance Munyati, se
cretar, Dzikamai Callesto Mavhaire, 
Toshua T. N. Dhube, Amos Muve- 
nawa Midzi, Thentiwe Virentinia Le- 
sabe, deputați, alte persoane oficiale.

La întrevedere au luat parte to
varășii Nicolag Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe

Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
>t Român, președintele Republicii 
aprilie, s-au deschis lucrările în 
a celei de-a opta legislaturi a

tîmpinîndu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sosirea în sală, cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

împreună cu președintele Republi
cii, în lojile oficiale au luat lop to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Njculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Aneta 
Spornic, Ștefan Voitec.

La lucrările sesiunii au luat parte, 
de asemenea, membri supleanți ai

cu secretarul general al Partidului 
Comunist Român și de a continua 
dialogul asupra principalelor proble
me care preocupă în prezent ome
nirea. Totodată, caspetele a dat o 
înaltă apreciere politicii externe a 
României, acțiunilor consecvente în
treprinse de tara noastră, de pre-
(Continuare în pag. a VII-a) 

cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al M.A.N, 
Mihai Dtăgănescu. deputat

A fost de față Misheck Chenyika 
Hove, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Zimbabwe la Bucu
rești. >----------------------------------------
(Continuare în pag. a VII-a) F

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R, 
membri ai Consiliului de Stat

în sală se aflau, in calitate de In
vitați, membri ai C.C. al P.C.R., con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
deputațllor Gheorghe Mihoc și 
Teodor Haș, decedați în perioada care 
a trecut de la precedenta sesiune a 
M.A.N.
(Continuare in pag. a Vl-a)

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
Român cu privire 

Ia realizarea programului 
de producere a energiei 

in cincinalul 1981-1985 și 
dezvoltarea bazei energetice 

a țării pină în 1990
IN PAGINA A VII-A

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Ia solemnitatea de Ia 
Marea Adunare Națională 
cu prilejul conferirii unor 
înalte distincții județelor 

și unităților fruntașe 
în întrecerea socialistă 

pe anul 1981
IN PAGINA A III-A
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român

din 31 martie 1982
(Urmare din pag. D

i importăm sau să o producem în 
țară; nu trebuie să săpăm nici noi 
sonde, nici noi mine, ci trebuie să 
folosim rațional, inteligent, ceea ce 
avem.la îndemînă. Aceasta consti
tuie problema numărul unu care 

i trebuie să preocupe toate organele 
de partid și de stat, guvernul, toa
te întreprinderile, toate organiza
țiile de partid, toate colectivele de 

' oameni ai muncii.
A doua problemă este aceea a 

ridicării calității și nivelului tehnic 
al producției. Trebuie să Înțelegem 

, că atit cerințele economiei româ- 
ritești. cît și are pieței mondiale im- 

f pun Aiăsuri hotărîte pentru ridica- 
Ș rea permanentă a nivelului tehnic 
; calitativ al activității din toate, do

meniile.
Avem o industrie. în general, cu 

o dotare bună. Aproape în întregir 
me ea este creată în ultimii 5 ani: 
chiar întreprinderile vechi au fost 
refăcute, reînnoite și practic dispii- 

i nem peste tot de capacități moder
ne. Mulți din străinii care Vizitea
ză întreprinderile noastre — chiar 

i unii din țările dezvoltate — spun 
i că nu dispun de asemenea capaci

tăți și de dotarea modernă pe care 
' o avem. Este necesar insă să ne 

așezăm și să facem ca în aceste 
întreprinderi cu o dotare tehnică 
bună să obținem producție de teh
nicitate și de calitate corespunză
toare. Avem acum și o muncitori
me cu o experiență îndelungată; 
avem ingineri, avem tehnicieni, 
avem puternice forțe în cercetare, 
avem un bun învățămîrtt — deci 
forțe în stare să rezolve, acționind 
în strînsă unitate, problemele de 

i calitate în toate domeniile. Trebuie 
i să facem totul pentru a soluționa și 

a asigura ca din întreprinderile 
‘ noastre să iasă — atît pentru ne- 
■' voile din țară, cît și pentru export 

— numai produse de înaltă tehnici- 
! tate, competitive și comparative cu 

produsele similare pe plan mon
dial, spre a putea să asigurăm ca 
produsele noastre să meargă pe 
piața internațională și să satisfacă 
necesitățile populației în țară.

Sarcini Importante revin în a- 
ceastă privință tuturor ministere
lor. în mod deosebit, aș dori să mă 
refer aici la rolul important pe ca- 
re-1 are cercetarea noastră științi
fică, la necesitatea ca ea să 
aibă un rol mult mai activ, să 
se angajeze concret în soluționarea 
acestor probleme de importanță 
deosebită. Pentru că numai dacă 
ajută la găsirea de noi tehnologii, 
de noi posibilități de a reduce con
sumurile, de a refolosi materiale- 

• le, de a ridica nivelul calitativ al 
produselor, cercetarea noastră își 
va îndeplini în bune condiții sar
cinile pe care le are. Dispunem de 
forțele necesare — și trebuie să ne 
concentrăm activitatea în această 
direcție.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm aplicării noului meca
nism economic, creșterii rentabi
lității și eficienței activității eco
nomice. Am discutat astăzi bilan
țul activității economico-financia- 
re, partea financiară a activității 
pe 1981. Desigur, avem rezultate 
bune ; dar ați putut vedea că in 
multe " sectoare sînt pierderi se
rioase, se lucrează nerentabi-1, iar 
într-o serie de domenii trebuie să 
dăm de la buget ca să finanțăm o 
serie de activități care au rămas 
în urmă, cu prețurile de acum 
25—30 de ani. Noi finanțăm din 
bugetul statului pînă și convorbi
rile telefonice în străinătate. Fi
nanțăm multe activități care este 
normal să fie suportate de acei 
care apelează la serviciile respec
tive. Mai mult, chiar în comerț se 
suportă, din alte venituri din co
merț, transportul pentru a duce 
un produs sau altul acasă la 
cetățeni.

Mă refer la toate acestea pentru 
că, de fapt, în bilanțul prezentat 
nu s-au înfățișat pe deplin lipsurile 
care se manifestă în buna gospo
dărire a mijloacelor financiare. 
Organele noastre financiare și de 
prețuri nu și-au îndeplinit cum 
trebuie îndatoririle ; ele nu urmă
resc și nu controlează activitatea 
și gestiunea fiecărui, sector, a fie
cărei unități. Or, principiul de 
bază al mecanismului economic — 
autogestiunea. autoconducerea — 
nu poate fi conceput fără o activi
tate rentabilă în toate sectoarele. 
De aceea, este necesar ca în 
cursul acestui an să acordăm o a- 
tenție deosebită lichidării anoma
liilor și stărilor negative de lucruri 
care se mai manifestă în sec
torul economico-financiar. Să pu
nem ordine și disciplină deplină, 
să urmărim șl să controlăm cum 
se cheltuiește fiecare leu ! Trebuie 
să pornim de la faptul că fiecare, 
în domeniul său de activitate, 
poartă răspunderea pentru felul 
cum se administrează, cum se 
cheltuiesc mijloacele încredințate 
de popor. Noi vorbim de proprie
tate socialistă — dar aceasta nu 
înseamnă însă că trebuie să ac
ționăm la voia intîmplării. Fiecare 
colectiv are în gospodărire, în 
răspundere, o parte din avuția 

poporului — și trebuie să dea 
socoteală poporului, statului, Ca 
reprezentant al poporului,' de felul 
cum o gospodărește !

în modificările noului mecanism 
economic pe care avem în vedere 
să le pregătim și să le discutăm la 
plenara viitoare vom porni tocmai 
de la creșterea răspunderii condu
cătorilor, inclusiv răspunderea ma
terială și penală pentru proasta 
gospodărire, pentru paguba adusă 
avutului poporului, clasei munci
toare, statului nostru socialist.

Este necesar, de asemenea, să 
aducem îmbunătățiri în ce privește 
problema cointeresării materiale. 
Desigur, muncitorii care lucrează în 
acord global' primesc în raport cu 
producția realizată. Sînt însă o par
te, destul de importantă, de oameni 
ai muncii din diferite sectoare — 
începînd cu funcționarii — care nu 
sînt legați de acord și primesc, este 
adevărat — se zice — în raport de 
realizare, dar nu mai puțin de 80 la 
șută. Dar ținînd seama că nivelul 
retribuției a crescut destul de 
mult, unii încep să se mulțumească 
cu 80 la sută și nu mai există o 
preocupare și un stimulent de a 
lupta pentru realizarea planului. 
Or. trebuie să aducem o anumită 
îmbunătățire aici și, realmente, să 
aplicăm principiul socialist de care 
vorbim permanent, de a plăti după 
muncă, după cantitatea și calitatea 
ei. Trebuie să găsim forma cores
punzătoare a acordului pentru toa
te domeniile, astfel ca veniturile 
tuturor să fie legate de gradul d? 
realizare a planului. Dacă planul va 
fi realizat numai în proporție de 50 
la sută, atunci și veniturile să fie 
in raport cu realizarea, de numai 
50 la sută.

Oare trebuie să luăm din alte în
treprinderi, să luăm de la alți oa
meni ai muncii și să plătim pe cei 
care nu-și realizează planul, care 
nu produc ? Acolo unde nu avem 
condiții pentru a asigura folosirea 
capacității de producție trebuie să 
rămînem numai cu personalul pen
tru care ayem să-i dăm de lucru — 
și aceasta începînd cu directorii și 

• funcționarii și ceilalți, care să trea
că în alte sectoare de activitate. 
Este un non sens; ne plîngem 
acum că nu avem oameni să-i tri
mitem să lucreze în industria mi
nieră. Trebuie să apelăm la armată. 
Ia tineret și în alte părți, în timp 
ce ținem oameni care primesc re
tribuție fără să producă în mod 
corespunzător. Nu se pune proble
ma că nu putem să asigurăm de 
lucru tuturor. Se pune problema că 
trebuie o mai bună redistribuire, o 
mai bună legare a retribuției, a 
venitului fiecăruia, de muncă, de 
producție. Nimeni nu poate primi 
mal mult decît produce 1 Trebuie 
să trecem cu hotărîre la aplicarea 
în viață a principiilor mecanismu
lui economic, ale autoconducerii, 
autogestiunii, autofinanțării.

Sînt unele probleme de însem
nătate deosebită pentru a pune 
ordine în activitatea noastră eco
nomică. Avem rezerve mari în ce 
privește creșterea productivității 
muncii — rezerve care sînt, de
altfel, strîns legate de ceea ce am 
vorbit pînă acum, inclusiv de ne- 
aplicarea pînă la capăt a principi
ilor mecanismului economic. De 
aceea, este necesar să luăm toate 
măsurile în vederea bunei or
ganizări a producției și a mun
cii, pentru a asigura o crește
re corespunzătoare a productivită
ții muncii în toate sectoarele. Se 
impun hiăsuri hotărite pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, pen
tru a pune capăt nefolosirii in 
întregime a timpului de lucru și 
a capacităților de producție de 
care dispunem. Să înțelegem că 
noua calitate pe care trebuie s-o 
realizăm în acest cincinal presu
pune o îmbunătățire hotărîtă a 
activității in toate domeniile !

Stimați tovarăși,

Am discutat programul energiei 
electrice — și, legat de aceasta, al 
surselor de materii prime pentru 
energie, de cărbune, șisturi, ac
tivitatea hidroenergetică și e- 
nergia nucleară. Mă refer la 
aceasta pentru că noi nu rezolvăm 
prin acest program decît o parte 
a problemelor, problema energiei 
electrice. Vom veni, în plenara vi
itoare, cu o a doua parte a pro
gramului energetic general, în 
care vom include și petrolul, și 
gazele, și celelalte surse de ener
gie în întregime.

Ați putut constata că dispunem 
de o putere instalată de circa 17 
mii de MW. care. în condiții nor
male, trebuia să nu Ti creat nici o 
problemă de energie. Producția 
energiei a crescut, în 1981, cu 3,4 
miliarde kWh — o creștere mai 
mare decît cea a producției marfă, 
ceea ce nu-i normal. Cu această 
creștere a producției de energie noi 
aveam în program să realizăm o 
creștere a producției marfă de cir
ca 6 la sută. Deci am consumat 
energia electrică fără a asigura 
producția marfă corespunzătoare. 
Anul acesta este prevăzut să ajun
gem la 74 miliarde kWh, o creș
tere cu 4 miliarde kWh, echiva

lent cu o creștere de mai mult de 
5 la sută. Deci avem o creștere a 
energiei care acoperă pe deplin, 
chiar cu o rezervă, realizarea pro
ducției marfă planificate.

în toate țările — atît capitaliste, 
cît și socialiste — se acționează ca 
indicele de creștere a consumului 
de materii prime și energie să 
fie mai mic și ( cu mult mai 
mic decît creșterea generală a pro
ducției, urmînd ca o parte a pro
ducției să fie realizată tocmai pe 
seama reducerii consumurilor. Noi 
nu am pășit încă in mod hotărît in 
direcția aceasta. Ați văzut: că , în 
același ritm se merge, de fapt, in 
fiecare an, ajungînd, în 1985, la 82 
miliarde kilowați-ore, ceea ce în
seamnă o creștere deștul'de mare 
a producției de energie electrică; 
față de realizările din 1980.

Dispunem in centrale hidroelec
trice de 3 800 de MW putere insta
lată, iar pe cărbune de 7 200 MW. 
Funcționînd normal, am putea a- 
proape să acoperim in mare .măsu
ră necesarul de energie pe această 
cale. Totuși, în 1981 principala sur
să de energie a reprezentat-o e- 
nergia obținută prin hidrocarburi, 
iar în 1982 aceasta continuă să re
prezinte ponderea principală : de 
abia în 1983 aceasta urmează să fie 
sub energia obținută pe cărbune, 
reducîndu-se, în 1985, la Circa 20 
miliarde de kilowați-ore. Dar și 
așa rămîne un consum mare, tova
răși ! Vom dispune în fiecare an de 
capacități sporite de hidrocentrale, 
vom crește, pînă în 1985, la peste 
10 mii de MW în centralele pe căr
bune și șisturi și, după cum ați vă
zut. vom ajunge în 1990 la 12 mii 
de MW ; la peste 9 mii de MW pe 
hidrocentrale și circa 4 500 MW pe 
centrale nucleare electrice.

Problema care se pune este de 
a asigura buna funcționare a cen
tralelor, de a asigura, în primul 
rind, combustibilul. în program se 
prezintă măsurile pentru a dezvol
ta producția de cărbune. S-au luat 
și măsurile organizatorice cores
punzătoare pentru a evita să se 
mai repete situația din cincinalul 
trecut, cînd s-au dat toate asigu
rările că pînă la sfîrșitul lui 1980 
se va realiza programul stabilit în 
pian, ca să constatăm în 1981, după 
cunj știți, că de fapt producția n-a 
fost realizată, s-au raportat date 
false, nereale. Milioane de tone de 
cărbune n-au fost realizate și au 
fost raportate ca realizate ; s-au ra
portat stocuri inexistente care, a- 
tunci cînd am vrut să le trecem In 
folosință, nu au mai putut fi găsi
te. Trebuie să spun că dacă situația 
aceasta s-ar fi prezentat la plenara 
din noiembrie așa, trebuiau luate 
alte măsuri, nu cele pe care le-am 
luat; pentru că pur și simplu am 
avut de-a face cu o acțiune con
știentă de raportare falsă — ca să' 
nu spun mai mult — a realităților, 
de inducere în eroare asupra unei 
activități foarte importante din a- 
cest sector.

Programul prevede măsuri — 
și s-au asigurat și mijloacele ma
teriale și financiare — și vom asi
gura și forța de muncă necesară 
ca să realizăm producția de căr
bune de care avem nevoie, să 
realizăm hidrocentralele, să reali
zăm în întregime toate celelalte 
programe energetice, inclusiv să 
putem asigura programul de cen
trale atomo-nucleare-electrice, îri- 
cepînd, desigur, însă din 1985 : 
practic, acestea vor putea să se 
facă simțite de-abîa în cincinalul 
din 1986—1990.

Pe lîngă toate măsurile luate 
pentru a realiza programul pre
văzut, este necesar să acționăm cu 
toată hotărirea pentru a intări 
ordinea, răspunderea, disciplina 
în sectorul minier. Avem rezerve 
și avem posibilitatea să asigurăm 
realizarea în întregime a produc
ției de cărbune. La nivelul de con
sum din 1990, cu rezervele in
dustriale și rezervele care, sînt în 
evidență avem posibilitatea să 
dispunem de cărbune pentru încă 
100 de ani din 1990 încolo, ceea ce 
va asigura funcționarea în bune 
condiții a termocentralelor ; a- 
celași lucru și în ce privește 
termocentralele pe șisturi ; același 
lucru — cît timp vor fi ploi și’ ză
pezi — este și în .domeniul hidro
centralelor, La toate acestea se 
vor adăuga centralele nuclearp- 
electrice, care dorim să ajungă 
practic Ia circa 9 000—10 000 de 
MW pînă în 1995. Avem condiții 
pentru a realiza această sarcină.

Desigur, toate acestea sînt bune, 
dar cer măsuri hotărîte. Nu tre
buie să uităm că actualmente este 
necesar să facem totul pentru a 
reduce consumurile energetice, 
pentru a realiză noi tehnologii cu 
un consum redus 'de energie, noi 
motoare cu un consum redus de 
combustibili Așa cum am mențio
nat, avem în vedere să prezentăm 
pentru plenara viitoare și progra
mul in domeniul petrolului, al ga
zelor și altor surse de combustibil 
și energie. Pornim de la necesita
tea de a realiza pînă în 1985 
încă 3 milioane de tone de petrol 
în plus, la nivelul anului 1985, și 
probabil de a mai crește ceva — 

deși rezervele nu vor fi prea 
mari — și în cincinalul pînă în 
1990. Vom spori cu ceva producția 
și consumul de gaze, reducînd 
însă la ardere pe seama creșterii 
chimizării gazului. Avem în ve
dere un program special pe care 
l-am întocmit — și s-a început 
deja să se realizeze, dar care va 
trebui încheiat pînă in 1985 — de 
a chimjza citeva miliarde de 
metri cubi de gaze.

Mă refer la toate acestea, pentru 
a sublinia că, în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al Xll-lea, 
dorim Șă stabilim măsuri concrete 
practice,, pentru a realiza sarcina 
pusă de congres de a obține inde
pendența în domeniu! energetic. 
Cu ceea ce avem putem să reali
zăm acest lucru, tovarăși ! Așa 
cum putem. în multe domenii, să 
realizăm independența privind ma
teriile prime, fie prin asigurarea 
în țară, fie prin schimburi de per
spectivă. cu compensația corespun
zătoare în cadrul diviziunii inter-, 
naționale a muncii.

Trebuie să înțelegem că problema 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate este legată nea- 

* părat de creșterea puterii și in
dependenței economice a țării ! O. 
independență politică, fără inde
pendență economică nu poate fi 
de conceput ! Noi trebuie să facem 
totul.pentru a ne asigura o inde
pendență economică totală, parti- 
cipînd la diviziunea internațională 
a muncii, dar pe principii de ega
litate, de respect 1 Avem posibilita
tea, ducind o politică corespunză
toare, să ne asigurăm și indepen
dența economică, să asigurăm po
porului nostru un loc demn în 
lume și din acesț punct de vedere. 
(Aplauze puternice).

Noi am înaintat, într-adevăr, 
mult, tovarăși. Am realizat o dez
voltare puternică a forțelor noas
tre de producție. Nu in suficientă 
măsură am ținut însă pasul cu asi
gurarea bazei'de materii' prime și 
energetice. De fapt, nu s-a reali
zat, sau nu s-a urmărit, realizarea 
programului ; pentru că dacă pre
vederile planurilor cincinale din ul
timul deceniu s-ar fi realizat în 
întregime, noi am fi acum în situa
ția să avem o independență econo
mică. S-au neglijat acestea; in 
unele sectoare, cum au fost minele, 
s-au produs lucrurile cunoscute ; 
în domeniul petrolului, în același 
spirit, se spunea că nu mai avem 
nici un fel de perspectivă și că, 
deci, trebuie să renunțăm la reali
zarea obiectivelor ce ni le-am pus. 
Este deci necesar acum să acțio
năm pentru a recupera răminerea 
în urmă în domeniul energetic șt 
al materiilor prime, să ne asigurăm 
o bază mai bună internă și, în felul 
acesta, șă creăm condiții pentru a 
putea să trecem la dezvoltarea 
intr-un ritm înalt a economiei, pe 
o bază mai trainică din punct de 
vedere al energiei și materiilor pri
me. Dispunem de tot ce este nece
sar, precum și de condiții pentru 
participarea activă la diviziunea 
internațională a muncii, cooperind 
cu țările prietene, cu aceia care, ca 
și noi,- se pronunță ferm pentru o 
politică de dezvoltare economico- 
socială independentă, care vor să 
fie stăpini pe destinele lor, care nu 
vor să mai muncească pentru alții 
și să fie asupriți de alții. (Vii 
aplauze).

Stimați tovarăși,

Bilanțul economico-financiar re
flectă și activitatea din agricultură 
din 1981. Desigur, ăm obținut o 
producție de cereale satisfăcătoare, 
nu însă atît cît am dorit și cît 
aveam posibilitatea să realizăm 
chiar în condițiile anului 1981. La 
o serie de produse am obținut o 
creștere serioasă a producției. Re- 
censămîntul ne-a arătat că în do
meniul creșterii animalelor am re
alizat o creștere chiar mai mare 
decît s-a scris in Comunicatul pe 
anul, 1981. Avem, într-adevăr, o 
nerealizare de 182 000 bovine, dar 
avem o creștere de peste 900 000 la 
porcine, de 1 400 000 la ovine, de 
peste 11 000 000 la păsări, precum 
și la alte specii de animale. Avem 
—: s-ar putea spune — o situație 
bună, care ne asigură posibilitatea 
înfăptuirii programului de creștere 
a efectivelor pînă în 1985 și a pro
gramului de autoaprovizionare. Am 
fost nevoi ți — după cum s-a văzut 
— să aducem unele îmbunătățiri în 
acest program pornind de la re
zultatele recensămîntului. Acestea 
constau în reducerea numărului de 
tăieri la bovine, de suplimentare 
cu porcine, păsări, cu ceva ovine 
și alte specii de animale — mă re
fer la iepuri de casă — care pe to
tal să asigure realizarea producției 
de carne prevăzută în programul 
de autoaproyizionare pentru 1982 și 
anul următor, în condițiile reali
zării greutăților la tăiere.

Am stabilit să luăm măsuri ho
tărîte pe linia creșterii mai ac
centuate a bovinelor, a vacilor de 
reproducție, pentru a putea ca 
pînă în 1985 să intrăm, de fapt, 
într-o activitate normală — ca să 
spun așa — cu efectivele de vaci 
și juninci, cu efectivele de tăiere, 

astfel încît anual să putem asigura < 
tăierea corespunzătoare a numă
rului de bovine prevăzut în pro
gramul de autoaprovizionare. în 
condițiile realizării programului 
— și trebuie să-l realizăm — 
putem chiar crește, după 1985, nu
mărul de bovine la sacrificare, 
avînd în vedere că efectivele le- 
vom menține oarecum cu o creș
tere foarte înceată, ca dealtfel și 
la celelalte.

Trebuie să luăm toate măsurile 
pentru a asigura, în toate județele, 
în toate unitățile, în toate comu
nele, realizarea efectivelor, a gre
utății la tăiere a animalelor.

Trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea — repet și la această 
plenară — pentru modernizarea 
adăposturilor animalelor în spiri
tul celor stabilite, pentru a asigu
ra realizarea unei zootehnii de 
înaltă productivitate. Trebuie să 
punem însă accentul nu pe clădiri, 
nu pe construcții din beton — care 
ne costă sume uriașe și care nu 
dau rezultatele corespunzătoare și 
duc la îmbolnăvirea animalelor — 
ci renunțînd complet la. ele, înlo- 
cuindu-le cu construcții ieftine, 
realizate cu materiale ctinoscute. 
Trebuie să punem accentul pe asi
gurarea condițiilor necesare de 
furajare, de apă, de îngrijire a a- 
nimalelor. Să valorificăm în aceas
tă privință tot ceea ce avem.

Este necesar să luăm, toate mă
surile pentru a asigura realizarea 
în întregime a tuturor programelor 
din agricultură și industria alimen
tară. Dorim ca în acest cincinal in
dustria noastră alimentară să 
poată' asigura prelucrarea la 
nivel corespunzător, atît calitativ 
cît și cantitativ, a produselor.

Trebuie să trecem neapărat, cu 
hotărîre, lă realizarea în bune 
condiții a lucrărilor agricole. 
Sîntem întîrziați cu lucrările agri
cole. Timpul nu justifică rămînerea 
în urmă. Cu mijloacele pe care le 
avem, noi putem să realizăm zilnic 
însămînțări pe suprafețe de peste 
300—400 mii de hectare.

Arăturile, în general, sînt făcute; 
mai sînt de arat cîteva zeci de mii 
de hectare. Deci nu ele sînt o 
piedică : acestea sînt în gospodă
rii particulare. Desigur, și acolo 
trebuie să le realizăm. Par, practic, 
noi n-am realizat pînă acum nici 
capacitatea pe două zile la însămîn
țări. Eu rog toate comitetele jude
țene, pe toți tovarășii să termine 
cu justificările de orice fel. Nu mai 
există epoca 1, epoca a 2-a și epo
ca a 3-a. Practic, există acum o 
singură epocă de însămînțări. în 
ordinea priorităților se poate și tre
buie trecut la însămînțarea tuturor 
culturilor care sînt prevăzute, pînă 
la 15—20 aprilie. Avem o meca
nizare suficientă, avem totul pen
tru ca să facem aceste lucrări. 
Trebuie scoasă toată lumea din 
birouri, . închise toate birourile, 
lichidate ședințele și trecut la ac
tivitatea practică I M-am oprit, 
tovarăși, Ia aceasta pentru că pro
blema insămînțărilor, a lucrărilor 
de primăvară este esențială pentru 
a putea să avem anul acesta o re
coltă agricolă bună.

Este necesar să acționăm ctț mai 
multă hotărîre în ce privește in
vestițiile. Sîntem. de asemenea. în 
situația de a avea o serie de ră- 
minerl în urmă în această privință. 
Investițiile sînt, pe ansamblu, la 
nivelul sau chiar ceva -sub cele din 
anul 1981. Deci, nu este vorba de 
creșterea deosebită a investițiilor, 
ca să se spună că nu dispunem de 
mijloace să le realizăm. Rog jude
țele să ia toate măsurile pentru a 
realiza investițiile așa cum ăm dis
cutat nu o dată, începînd cu capa
citățile de producție, cu punerea 
lor în producție chiar în devans, 
îndeosebi cu cele producătoare de 
materii prime, de materiale, cu 
cele care recuperează și asigură re- 
folosirea materialelor pentru a ne 
asigura astfel baza de producție 
necesară, precum și locuințele și 
celelalte investiții care sînt prevă
zute.

Am lăsat mai la sfirșit pro
blema exportului, deși, așa cum am 
stabilit și in plan, și la plenară, ea 
este prioritară. Trebuie să facem 
totul pentru a asigura realizarea 
în întregime, la timp și în bupe 
condiții a exportului, inclusiv 
recuperarea a ceea ce nu s-a rea
lizat în 1981, unde am avut co
menzi și deci am avut condiții să 
realizăm producția. Fiecare minis
ter și sector cunosc aceste proble
me, ele s-au discutat-

Trebuie să acționăm în con
tinuare pentru a găsi noi căi de 
reducere a importului, pentru a 
asigura o balanță comercială ac
tivă, în așa fel încît să putem 
realiza în acest an și o cantitate 
din valuta necesară pentru a resti
tui o parte din creditele pe care 
le avem.

Noi trebuie să facem totul pen
tru ca, în scurt timp, să ajungem 
si la o balanță de plăți activă, a- 
dică să putem să realizăm plățile 
necesare, inclusiv restituirea cre
ditelor, așa cum este stabilită 
anual, încît să asigurăm o bună 

desfășurare a activității eco
nomice. Am hotărît aceasta la 
plenarele Comitetului Central — și 
vom acționa cu toată fermitatea 
ca să nu mai crească creditele ; 
chiar dacă în activitatea curentă 
se mai apelează la unele credite, 
acestea trebuie să se facă nu pen
tru a duce la creșterea creditelor, 
ci. dimpotrivă, ele trebuie să a- 
jute la desfășurarea activității 
pentru reducerea nivelului credi
telor. Anul acesta ne-am propus 
să reducem substanțial o parte din 
credite, în așa fel încît să ajungem 
la lichidarea lor completă. Și a- 
ceasta este o parte foarte impor
tantă a unei reale independențe 
economice.

Este necesar să luăm măsuri 
hotărîte în direcția îmbunătățirii 
activității financiar-economice, a 
creșterii rolului organelor finan
ciare, a sistemului financiar-ban- 
car, a controlului financiar asupra 
tuturor sectoarelor de activitate 
în folosirea și cheltuirea fiecărui 
leu, a fiecărui ban.

Trebuie să înțelegem că este ne
cesar să facem totul pentru ca fie
care sector, fiecare produs finit să 
aducă benificiu ; fiecare leu chel
tuit să aducă beneficiu. Să reali
zăm, pe această bază, creșterea 
generală a avuției naționale, a ve
nitului național — singura cale de 
a asigura mijloacele necesare re
producției lărgite, dezvoltării ge
nerale a forțelor de producție, a 
societății noastre și ridicării nive
lului de viață material și spiritual 
al poporului.

Trebuie să fim permanent con- 
știențl că nu putem consuma și nu 
putem să cheltuim mai mult decît 
producem ; dar, cînd spun mai 
mult decît producem, aceasta în
seamnă că după ce am asigurat și 
necesarul reproducției lărgite, al 
dezvoltării generale și mijloacele 
de apărare a țării.

Trebuie să înțelegem că avem răs
punderea în fața poporului să fa
cem totul încît să asigurăm dez
voltarea generală a țării, creșterea 
bazei tehnicb-materiale, crearea 
condițiilor pentru ca patria noas
tră să-și poată îndeplini oricind în
datoririle sale,de apărare a inde
pendenței și suveranității, obliga
țiile sale internaționale. Să facem 
totul pentru a asigură coridîțiiîe 
înfăptuirii Programului de făuri
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare spre 
comunism !

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru a realiza obiectivele pe 1982 
și prevederile întregului cincinal, 
pentru a putea ca, la sfîrșitul cin
cinalului, țara noastră să pășească 
într-o nouă etapă de dezvoltare, 
într-un nou stadiu — de țară me
diu dezvoltată. Trebuie insă să 
muncim mai bine, să întărim răs
punderea, exigența și disciplina în 
toate sectoarele de activitate 1 Fie
care la locul său de muncă să 
poarte răspunderea deplină asupra 
felului cum își îndeplinește înda
toririle încredințate.

Este necesar să dezvoltăm în 
continuare formele democratice de 
conducere a societății, organismele 
care asigură participarea oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate. Dezvoltarea democrației 
și participarea clasei muncitoare, 
a întregului popor la conducerea 
societății constituie chezășia și 
singura cale de făurire cu succes 
a socialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice, prelungite.)

Stimați tovarăși,

Al doilea grup de probleme s-a 
referit la viața de partid, In 1981 
partidul a crescut cu încă, 100 000 
de membri, ajungînd la 3150 000. 
Este îmbucurător că peste 55 Ia 
sută din efectivul total al partidu
lui sînt muncitori și aproape 20 la 
sută sînt țărani, 21 la sută intelec
tuali, iar restul alte categorii so
ciale.

Această structură socială a parti
dului nostru oglindește, da fapt, 
realitatea societății noastre socia
liste, rolul pe care-1 au astăzi în 
producția materială muncitorii și 
țăranii, cele două clase sociale de 
bază, intelectualitatea — care pro
vine din rindul muncitorilor șj 
țăranilor, deci este ieșită și expo
nentă a claselor muncitoare ale so
cietății, noastre socialiste — ceea ce 
dă partidului nostru forța și tăria 
de a-și îndeplini în mod corespun
zător misiunea istorică de conduce
re a întregii națiuni pe drumul so
cialismului și comunismului.

Am obținut o anumită creștere și 
în ce privește ponderea femeilor în 
partid, deși nu am trecut sau nu 
am ajuns încă Ia 30 la sută. Este 
îmbucurător că, din totalul mem
brilor de* partid primiți în 1981, 
circa 46 la sută sînt femei. De ase
menea, merită subliniat faptul că 
71 la sută din noii membri ai 
partidului provin din tîndul orga
nizației revoluționare a tineretului
— Uniunea Tineretului Comunist
— ceea ce demonstrează atît ac
tivitatea desfășurată de U.T.C. în 

rîndul tineretului, cît și conștiința 
și voința tineretului de a intra în 
rîndurlle partidului nostru comu
nist, d^a fi în rindurile forței con
ducătoare a societății noastre, a 
centrului vital al națiunii noastre, 
care asigură dinamizarea tuturor 
domeniilor de activitate.

Putem să fim mulțumiți cu vîrsta 
partidului, cu compoziția sa națio
nală, cu structura organizatorică, 
precum și cu faptul că avem pes
te 50 000 de organizații de partid, 
de diferite feluri, care asigură pre
zența comuniștilor în toate dome
niile de activitate.

Putem să afirmăm că avem un 
partid puternic, bine organizat, cu 
o structură bună din toate punctele 
de vedere, un partid tînăr și din 
punct de vedere fizic — ca să spun 
așa — dar tînăr și în ce privește 
concepția revoluționară despre 
lume și viață. Un partid cu o con- : 
cepție revoluționară înnoitoare, 
care privește înainte și e hotărît să 
înlăture tot ce nu m-1 ---------- '
progresului pentru n ,
sul înainte spre c 
aplauze).

Este necesar să ț 
primul plan întăriri 
tice, ideologice, dez 
nuă a nivelului de 
comuniștilor, a niv, 
tico-ideologic, pent 
bine marile problem ,—,
în etapa actuală, dezvoltarea socie
tății noastre, problemele complexe 
ale vieții internaționale, pentru a 
înțelege transformările care au Ioc 
în lume și a acționa într-o deplină 
unitate in direcția găsirii celor mai ■' 
bune forme pentru a asigura 
mersul înainte.

Așa cum am spus nu o dată, cum 
am menționat șt acum un an 
a 60-a aniversare a partidului, r. 
trebuie să nu uităm nici un m 
ment că partidul nostru — t 
partid revoluționar, care exprirr 
năzuințele spre comunism ale cla
sei muncitoare, ale poporului întreg !' 
— trebuie să fie întotdeauna re- > 
ceptiv la tot ceea ce este nou, să $ 
acționeze în concordanță cu legită- 
ți le și cerințele dezvoltării econo
mi co-sociale, să organizeze și să 
dinamizeze transformarea și în
noirea continuă a societății noas
tre socialiste.

Trebuie să fim conștienți că apar 
și vor apărea contradicții și în 
societatea noastră, dar că ele pot 
și trebuie să fie înțelese, înlătu
rate și asigurată realizarea unei 
noi calități, unei dezvoltări supe
rioare. Trebuie înțeles că lupta 
între nou și vechi — nu numai în 
forma criticii și autocriticii, cum 
spuneam noi în trecut, dar și în 
forma inclusiv a luptei între vechi 
și nou, a contradicțiilor sociale, 
economice — există și constituie, 
de fapt, baza dezvoltării supe
rioare a societății ’•oastre. Trebuie 
să înțelegem acea si să ac
ționăm ca atare 1 *>ste
necesar să ridic 
științei politice- 
cultural al part 
nostru 1 Să în* ■
rea conștiințe 
lui popor co 
nile de impoi,. 
partidului nostru, a .
făurire a societății sociali», 
tilateral dezvoltate și de ina' 
spre comunism. (Aplauze 1 
nice).

Avem succese importante în 
litica de promovare a cadre. 
Dispunem de zeci, de sute de n 
de activiști de partid care lu 
crează în diferite sectoare de ac 
tivitate — de partid, de stat, or
ganizații obștești — care înfăptu
iesc neabătut politica partidului 
nostru. Avem în general o bună 
compoziție socială a cadrelor, pes
te 77 Ia sută provenind din mun
citori; avem deci un activ de partid 
ieșit din rindurile clasei muncitoa
re, care și-a ridicat nivelul politic și 
profesional; mulți dintre ei au ur
mat școli de partid de diferite 
grade, școli de stat, sînt astăzi ingi
neri în diferite domenii, economiști, 
inclusiv filozofi. Deci, cînd vorbim 
de faptul că 77 la sută din acti
viștii noștri provin din muncitori, 
avem in vedere pe activiștii care 
de fapt pot fi astăzi comparați cu 
oricare intelectual — ca să spun 
așa — care nu a cunoscut vreodată 
fabrica. Dar ei au un avantaj în 
plus • cunosc și fabrica, sînt legați 
de muncitori și știu că forța și 
progresul sînt strîns legate de 
munca clasei muncitoare și a țără
nimii. de unitatea dintre muncitori, 
țărani și intelectuali. Avem deci 
un activ de partid cu o bază trai
nică, intelectuală și tehnică, cu o 
concepție înaintată, marxist-leni- 
nistă — și aceasta creează, de ase
menea, o forță puternică a parti
dului și statului nostru socialist 
(Aplauze puternice).

Desigur, este necesar să acțio
năm în continuare pentru îmbună
tățirea muncii noastre de cadre, de 
promovare în diferite domenii de 
activitate de partid, de stat, în
(Continuare in pag. a III-a)
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economie, a celor mai buni comu
niști, a celor mai buni dintre cei 
buni, care demonstrează că sînt 
hotărîți să facă totul pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului. Crește și va crește în 
viitor și numărul activiștilor prove- 
niți direct din cei care nu au 
lucrat în fabrică, din rîndul celor 
țâre ies direct din facultăți, care 
însă majoritatea provin și sînt fii 
«țț muncitori și țărani. Trebuie să 
îmbinăm bine activitatea noastră 
între activul de partid și de stat, 
să realizăm o sudură și o unitate 
deplină, să păstrăm permanent 
unitatea activului de partid și de 
stat cu clasa muncitoare, cu țără
nimea. cu poporul.

Este necesar să acordăm mai 
Ită atenție ridicării în conti

nuare a nivelului de cunoștințe 
tehnice, științifice și politico-ideo- 
iogice el. cadrelor noastre din toate 
domeniile, al activului de partid și 
de stat Totodată, se impune să 
acordăm mai multă atenție și mai 
multă exigență față de unele aba
teri, de încălcări ale normelor 
eticii și echității socialiste, față de 
nesocotirea’ intereselor generale, a 
intereselor poporului.

Activul de partid și de stat, 
«adrele din orice domeniu de acti- 
•itate trebuie să nu uite nici un 
noment că în orice împrejurări ele 
frebuie să servească poporul, inte
resele șale, să servească socialis
mul, să servească patria și, în acest 
iei, să servească partidul — forța 
politică conducătoare a națiunii 
noastre, a poporului pe calea so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

Să dezvoltăm mai puternic spi
ritul revoluționar și de combativi
tate — la activ, la cadre, la toți 

'Sifîfiniștii, la'ftftfoâh'ieni'i muncii, 
.fără deosebire de naționalitate. 
Trebuie să avem permanent in 
vedere că, cu cît vom asigura 
întărirea tot mai puternică a legă
turilor partidului cu masele popu
lare, a unității poporului în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, cu atît va fi mai pu
ternica forța societății noastre so
cialiste, cu atit vom asigura mersul 
mai ferm înainte al patriei noastre, 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea, a Programului partidu
lui ridicarea continuă a bunăstării 
geteraje, materiale și spirituale a 
poțorului nostru, întărirea forței, 
a independenței și suveranității 
Roriâniei socialiste. (Aplauze pu
teri ice).

îi plenară am discutat, de ase- 
meiea, problemele scrisorilor și 
audențelor. în general, concluziile 
care se pot trage sint acelea că 
mas’.le populare, cetățenii se adre- 
șeazi cu încredere partidului, or- 
'gnfior de partid și de stat, doresc 

&\ontribuie, împreună cu partidul, 
la înlăturarea tuturor lipsurilor, 
greșelilor, a abuzurilor care se 
manifestă uneori. Trebuie să declar 
aici că multe din scrisorile care au 
venit la Comitetul Central, care 
mi-au fost direct adresate se refe
reau la probleme foarte importante 
ale activității economico-sociale. 
Cele mai multe erau sesizări sau 
păreri bune — care âu ajutat 
la înlăturarea multor neajunsuri. 
Multe s-au referit șl la probleme 
legate de săvîrșirea unor abuzuri 
de diferite feluri, inclusiv din 
partea organelor noastre de stat. 
Din păcate, și în această privință 
unele sesizări și scrisori s-au dove
dit întemeiate. Este bine, pe de o 
parte, că oamenii se adresează cu 
încredere și primesc răspuns la 
aceste scrisori; dar ar fi mai bine 
dacă am acționa — și trebuie să 
acționăm — pentru a înlătura cau
zele care determină aceste scrisori. 
Să punem capăt abuzurilor, lega
lităților, să acordăm mai multă 
atenție problemelor oamenilor 
muncii, preocupărilor lor, să le 
rezolvăm la timp, în conformitate 
cu legile țări}. Cînd aceste sesizări 
nu sînt în concordanță cu regle
mentările noastre socialiste, să le 
explicam celor care le trimit de ce 
nu au dreptate, pentru a înțelege 
acest lucru. Este necesar să orga
nizăm mai bine controlul și activi
tatea noastră in toate sectoarele, 
pentru am» mai fi necesar ca oa
menii muncji să se adreseze 
pină la Comitetul Central cu 
sesizări despre unele aspecte ne
gative din munca unor or
gane, organizații de partid și 
de stat sau organizații obștești.

Deci concluzia care s-ar trage de 
aici este că trebuie să muncim mai 
bine, să acordăm mai multă atenție 
soluționării problemelor generale, 
să introducem ordine, disciplină, 
exigență, să punem capăt oricăror 
ilegalități. Să fim mai atenți și iar 
mai atenți cu oamenii muncii, cu 
problemele care îi preocupă, să-i 
ajutăm și să soluționăm aceste 
probleme cind au dreptate, sau să-i 
facem să înțeleagă unde nu au 
dreptate. Aceas.ta constituie o la
tură importantă a muncii noastre 
politice de masă, a muncii organi
zațiilor obștești. • a sindicatelor, a 
U.T.C.-ukii. a celorlalte organizații 
obștești, a muncii organizațiilor 
noastre de partid, a organelor de 
conducere colectivă de stat, a tu
turor organelor de partid și de 
stat. Aceasta va asigura întărireh 
și mai puternică a unității po
porului în jurul partidului', în ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Am dezbătut, în cadrul plenarei, 

și problemele internaționale. Mă 
voi referi foarte pe scurt ,1a aceste 
probleme. S-a aprobat activitatea 
desfășurată, în această privință, de 
Comitetul Central, de Comitetul 
Politic Executiv, in anul care s-a 
încheiat. Desigur, am acționat in 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea. Am pornit și pornim de la 
faptul că, îndeplinind sarcinile dp 
dezvoltare socialistă a țării noastre, 
ne aducem în același timp contri
buția la cauza generală a socialis
mului și păcii, că trebuie deci să 
participăm activ la viața interna
țională. să facem totul pentru o 
politică.de pace, de destindere, de 
independență națională.

Problema centrală care se pune 
astăzi este aceea a păcii sau răz
boiului. Situația internațională a 

'ajuns ia un asemenea grad de în
cordare incit trebuie să facem to
tul pentru a opri acest curs peri
culos spre război, pentru a opri 
cursa înarmărilor, pentru reluarea 
politicii de destindere.

Nu dotesc să mă refer acum la 
cauzele care au dus Ia această si
tuație ; le-am discutat și vom mai 
avea prilejul să le discutăm și în 
viitor. Este necesar însă să acțio
năm, în continuare, cu toată hotă- 
rîrea pentru a se trece la soluțio
narea problemelor’litigioase numai 
pe calea tratativelor. Viața demon
strează că a fost ușor să se înceapă 
unele Conflicte, dar este foarte 
greu acum să se ajungă la înce
tarea lor. De aceea trebuie să fa
cem totul pentru a se renunța la 
calea armelor, la calea militară, să 
acționăm pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai pe calea tratativelor.

Este necesar să milităm cu toată 
hotărîrea pentru a opri cursa înar
mărilor și, in acest cadru, pentru 
a opri amplasarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea, celor 
existente. Nu se poate vorbi de 
securitate In Europa fără oprirea 
și retragerea acestor rachete, fără 
trecerea la înlăturarea in continua
re a tuturor rachetelor cu rază mai 
mică sau mai mare de acțiune. Este 
in pericol însăși viața, existența 
popoarelor europene — și trebuie 
să facem totul în direcția aceasta!

Urmează, în curînd — în iunie
— să aibă loc o nouă sesiune pen
tru dezarmare a Organizației Na
țiunilor Unite. Este necesar să ac
ționăm de pe acum spre a con

tribui. la intensificarea luptei po
poarelor pentru dezarmare, pen
tru a determina luarea unor hotă- 
rîri și măsuri concrete la această 
sesiune a Organizației Națiunilor 
Unite.. Consider că trebuie. să ne 
gindim la, o intensificare. în lunile 
următoaie, a acțiunilor de pace 
în țara noastră, in strînsă legătură 
cu acțiunile de pace din Europa și 
din alte țări. Trebuie să dăm un 
nou dinamism mișcării pentru 
pace, să nu lăsăm ca acțiunile di
feritelor cercuri să abată atenția și 
să diminueze lupta pentru pace a 
popoarelor.

Mai mult ca oricînd, hotărîtoare 
este acum creșterea rolului mase
lor populare, al popoarelor in ge
neral, in lupta pentru dezarmare 
și pace. Stă in puterea popoarelor
— șl eu consider că plenara noas
tră trebuie să hotărască trecerea la 
noi acțiuni și la întărirea solidari
tății cu națiunile europene și din 
alte părți in lupta pentru dezar

mare, și pace. Așa ne vom îndeplini 
sarcina noastră internațională, pri
mordială, in actualele împrejurări 
internaționale! (Aplauze puternice).

Este necesar să întărim solidari
tatea și colaborarea cu țările so
cialiste. Trebuie, să acționăm pen
tru întărirea relațiilor cu țările în 
curs de dezyoltare, cu țările .neali
niate. cu țările mici și mijlocii, să 
înțelegem că acestea reprezintă o 
forță nouă și puternică în viața 
internațională, că lupta intre bo- 
gați și săraci devine astăzi un fac
tor important ăl luptei mondiale 
împotriva imperialismului, a asu
pririi popoarelor. împotriva războ
iului și pentru pace. Lupta pentru 
noua ordine economică este lupta 
popoarelor subjugate in trecut, a 
popoarelor care și-au cîștigat inde
pendența și acționează pentru a fi 
stăpîne pe destinele lor, pentru a 
pune capăt inegalităților economice 
din viața internațională. (Aplauze 
puternice).

Să întărim solidaritatea cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-democra- 
te, cu alte mișcări de eliberare na
țională, cu partide de guvernămînt, 
forțe democratice de pretutindeni, 
cu toți cei care se pronunță pen
tru o politică de destindere, de 
independență și de pace. Unitatea 
tuturor partidelor și forțelor pro
gresiste antiimperialiste. a tuturor 
forțelor care se pronunță pentru 
pace constituie astăzi o cerință de 
importanță excepțională a vieții 
internaționale. Pot să fie păreri 
diferite asupra multor probleme 
internaționale, asupra căilor și me
todelor de făurire a socialismului. 
Se poate vorbi că un socialism sau 
altul e mai buh sau că va fi supe
rior ; viața va demonstra toate 
acestea. Nu deosebirea, nu faptul 
că . unul va construi societatea so
cialistă intr-o formă mai bună 
său cu rezultate măi buhe și; mai 
repede decit pină acum trebuie să 
fie astăzi problema centrală. Pro
blema centrală este de a ne uni 
forțele pentru înlăturarea perico
lului de război, pentru a asigura 
dreptul popoarelor de a-și hdtărî 
dezvoltarea fără amestec din afară, 
de a-și alege calea așa cum o do
resc ele. Nimeni nu poate impune 
nici calea socialistă, dar nici îm
piedica dezvoltarea socialistă a po
poarelor! Popoarele înseși vor 
hotărî — și noi avem ferma con
vingere că socialismul și comunis
mul reprezintă viitorul de aur al 
omenirii. (Aplaude puternice).

In acest spirit dorim să asigurăm 
plenara Comitetului Central că 
vom acționa și in viitor, că parti- 

,dul, Comitetul Politic Executiv,- 
guvernul vor face totul pentiu a 
îndeplini neabătut orientările, linia 
generală a Congresului al Xll-lea, 
care s-a demonstrat justă și în pro
blemele internaționale. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,
In încheiere doresc să mă refer, 

încă o dată, la faptul că adoptarea 
în unanimitate a tuturor proble
melor înscrise pe ordinea de zi a 
plenarei demonstrează că intregul 
nostru Comitet Central, partidul, 
întregul popor, în strinsă unitate, 
este hotărit să facă totul, șă acțio
neze cu toate forțele în direcția 
realizării planului pe acest an, a 
planului cincinal.

Deci să trecem cu toată hotărîrea 
la luarea tuturor măsurilor pentru 
a asigura. în fiecare unitate, în 
fiecare domeniu de activitate, în
făptuirea sarcinilor ce revin fie*- 
căruia.

Subliniez, încă o dată, că trebuie 
să asiguram înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a lucrărilor agri
cole, a însămînțărilor, asiguripd 
astfel,o bază trainică pentru o re
coltă bună în agricultură.

Trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentiu creșterea rolului 
organelor și organizațiilor de partid 
în unirea tuturor oamenilor mun
cii, a tuturor forțelor, în vederea 
înfăptuirii planurilor din toate 
sectoarele de activitate.. Am ferma 
convingere că organele și organiza
țiile de partid, toți oamenii mun
cii vor acționa in așa fel. incit, in
tr-adevăr. să obținem rezultatele 
pe care le dorim cu toții.

Cu această convingere, vă urez 
tuturor succes in întreaga activi
tate! Urez comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii multe succese și 
multă sănătate! (Aplauze puternice, 
prelungite).

NOBILĂ iNCUNUNARE fi MUNCII RODNICE CONSACRATE ÎNFĂPTUIRII OBIECTIVELOR 

ACTUALULUI CINCINAL, ÎNFLORIRII NECONTENITE A PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a îmnînat ieri, în cadrul solemnității de la Marea Adunare 
Națională, înalte distincții unor județe și unități fruntașe 

în întrecerea socialistă pe anul 1981

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Aș dori ca, în numele conducerii 

de partid și de stat, precym și al 
meu personal, să adresez cele mai 
calde felicitări tuturor județelor și 
unităților economicp-spțiialef din 
toate sectoarele, care au fpșt.,astăzi 
distinse cu înalte ordine și titluri 
ale Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Avem, într-adevăr. un număr 
mare de județe, de unități din in
dustrie, agricultură, din celelalte 
sectoare economice, din cercetare, 
care au obținut rezultate bune și 
care au primit astăzi distincții, 
inclusiv titlul de ..Erou al Muncii 
Socialiste". Aceasta constituie o 
înaltă apreciere a activității depu
se de oamenii muncii din județele 
și unitățile respective, care în anul 
1981 au făcut totul pentru a-și în
deplini sarcinile de mare răspun
dere ce le-au revenit în realizarea 
planului, aducîndu-și astfel con
tribuția la') dezvoltarea continuă a 
patriei noastre socialiste.

Fără nici o îndoială că oamenii 
muncii din județele și unitățile 
respective privesc aceasta cu mîn- 
drie. Sînt convins , că ei vor trage 
concluzia că aceste înalte ordine și 
distincții îi obligă la o și mai bună 
activitate in anul 1982 și în anii 
următori, atît pentru păstrarea 
locului obținut în întrecere și, 
eventual, pentru ocuparea unui loc 
și mai de frunte, cît și, în general, 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor 'ce le 
revin.

Sînt cunoscute rezultatele reali
zării planului pe 1981. în plenara 
Comitetului Central de ieri am 
aprobat și bilanțul economico-fi- 
nanciar și am făcut o nouă apre
ciere generală a activității și a re

Solemnitatea de la Marea Adunare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inminat, joi. 
in cadrul unei solemnități care a 
avut loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale, înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România unor 
organizații județene de partid, con
silii populare, întreprinderi și cen
trale industriale, unități agricole și 
silvice, de construcții, din domeniul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
circulației mărfurilor, de gospodări
re comunală și prestări de servicii, 
institute de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică, pentru rezul
tatele deosebite obținute in Îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 1981, 
primul an ai actualului cincinal, și 
a angajamentelor asumate in între
cerea socialistă.

La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Lina Cio- 
brinu, Ion Dincă. Jands Fa- 
zekas, Ludovic Fazekâs, Cornelia 
Filipaș, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu. Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec.

In sală se aflau membri supleanți

zultatelor obținute. Aceste rezultate 
demonstrează că — în condițiile 
economice grele' din 1981 existente 
pe plan internațional, precum și în 
condițiile unor greutăți și lipsuri 
manifestate mai cu seamă în do
meniul- aprovizionării tehnice- 

r-mateflale’.’dnr și de altă natură —, 
■am obținut realizări importante și 
am creat astfel bazele necesare 
pentru realizarea planului pe în
tregul cincinal. De aceea, aș folosi 
această solemnitate pentru a subli
nia, din nou, rolul și activitatea 
deosebită a clasei' noastre munci
toare, a țărănimii, a intelectualită
ții. a'tuturor categoriilor sociale, în 
realizarea planului pe 1981, în 
obținerea rezultatelor pe care Ie 
avem în toate domeniile.

Doresc ca de la această solemni
tate să adresez, încă o dată, cele 
mai calde felicitări tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregului nostru po
por — și urarea de noi și noi suc
cese în realizarea planului pe 1982, 
în îndeplinirea întregului cincinal. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sînt cunoscute obiectivele cinci
nalului, precum și obiectivele pla
nului pe 1982. Nu doresc să le mai 
repet acum. După cum se știe, 
ne-am propus să realizăm o nouă 
calitate a muncii, să trecem Ia un 
stadiu superior de dezvoltare, să 
ridicăm viața poporului nostru la 
un nivel mai înalt, atît din punct 
de vedere material, cit și spiritual, 
înfăptuirea acestor obiective cere 
eforturi susținute din partea tu
turor organelor de partid, de stat, 
a tuturor organelor colective de 
conducere ale societății noastre 
socialiste, a oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate.

Avem o bună bază tehnico-mate- 
rială. Mai presus de toate, avem 

ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
C,C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, deputați și invi
tați la lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Conferirea prin Decret preziden
țial de ordine și titluri constituie un 
profund omagiu pe care intregul 
nostru popor îl aduce hărniciei, 
muncii rodnice, pline de abnegație 
puse in folosul patriei socialiste, o 
expresie elocventă a prețuirii deo
sebite pe care partidul și statul, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
eforturilor neobosite depuse de 
clasa muncitoare, de țărănime și in
telectualitate, de toți oamenii mun
cii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — pentru reali
zarea exemplară a hotăririlor celui 
de-al Xll-lea Congres al partidu
lui, pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor mărețului program de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul pa
triei noastre și înaintare a Româ
niei spre comunism.

In același timp, inminarea înalte
lor distincții ale Republicii Socia
liste România — nobilă cinstire a 
celor măi bune rezultate obținute 
de colectivele fruntașe in întrecerea 
socialistă — constituie un nou și 
semnificativ prilej pentru toți ceî 

astăzi o forță puternică, cu o înal
tă calificare și nivel tehnic — de 
muncitori, cooperatori și țărani, de 
alți oameni ai muncii din celelalte 
ramuri de activitate, de ingineri, 
de tehnicieni, de oameni de .știin
ța — care, acționind într-o deplină 
unitate, îmbinînd cît mai bine ac
tivitatea de producție cu învăță
mântul, cu cercetarea, pot soluțio
na problemele complexe ale dez
voltării noastre, ale progresului. • 
economic-social. Trebuie să fim pe 
deplin conștienți că ridicarea so
cietății socialiste românești pe noi 
trepte de civilizație și progres este 
strîns legată de munca întregului 
nostru popor, de așezarea la baza 
întregii activități a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane.

Astăzi nu se mai poate concepe 
dezvoltarea societății omenești — 
și cu atât mai mult a socialismu
lui îji comunismului — fără a face 
totul pentru însușirea și aplicarea 
în viață, în practică, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane. Tocmai în 
aceasta constă superioritatea so
cialismului și comunismului ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Sînt convins că toți cei care au 
fost astăzi distinși cu ordine, cu 
titluri, vor face totul pentru a de
monstra că sînt hotăriți să-și men-' 
țină pozițiile — ca să spun așa — 
ciștigate, iar alții sa ocupe poziții 
noi. De asemenea, sînt convins că 
județele, unitățile din toate dome
niile, care nu s-au aflat astăzi 
printre cei care au fost distinși, 
vor reflecta serios și își vor pro
pune să se angajeze cu mai multă 
hotărîre pentru a ocupa un loc cit 
mai fruntaș în marea întrecere ce 
se desfășoară în țara noastră în 

distinși, pentru toți cei ce muncesc 
sub imboldul puternicei emulații pe 
care o reprezintă marea întrecere 
ce jse desfășoară in întreaga econo
mie națională, de a acționa, in con
tinuare, cu și mai mult spirit de 
inițiativă, cu dăruire exemplară in 
vederea îndeplinirii ritmice, ia toți 
indicatorii, a sarcinilor de plan pe 
anul in curs și pe intregul cincinal, 
pentru -creșterea eficienței întregii 
activități, realizarea unei noi cali
tăți a muncii și a vieții in toate do
meniile, pentru trecerea țării noas
tre la un stadiu superior de dezvol
tare, pentru continua sporire a 
avuției naționale, a bunăstării în
tregului nostru popor.

Tovarășul Silviu Curtlceanu, se
cretar prezidențial șv .al Consiliului 
de Stat, a dat citire Decretului pre
zidențial, -

In aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
inminat înaltele distincții .colective
lor situate pe primele locuri in În
trecerea socialistă.

Au luat apoi cuvintul tovarășii 
Gheorghe Pană, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Pavel Aron, prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., Simion Stoichiță, președin
tele consiliului oamenilor muncii 

vederea îndeplinirii obiectivelor 
Congresului al Xll-lea al partidu
lui. a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia Sînt convins că mulți din cei 
iprezenți .ăici,. IȘi. proptin —cel pu
țin fugind—* ca amil 'Viitor să fie 
pe locul I, sau în orice caz pe pri
mele locuri. Este o năzuință fireas
că, eu o înțeleg și îi rog pe toți 
acești tovarăși să-și propună să 
facă totul pentru a ocupa un loc 
cît mai de frunte ! Și fiecare tre
buie să înțeleagă că are posibilita
tea să fie pe locul I. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Din această întrecere vor cîștiga 
toate colectivele, toți oamenii mun
cii, întregul popor. Vom reuși ast
fel să îndeplinim neabătut obiec
tivele ce le avem în 1982 și în 
acest cincinal, să ridicăm patria 
noastră socialistă, pe o treaptă nouă 
de dezvoltare, să sporim continuu 
bunăstarea generală, materială și 
spirituală a poporului, să întărim 
forța și independența economică a 
României, integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența ei. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Cu această convingere, urez tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii — celor care au fost dis
tinși și celor care n-au fost distinși 
— succese tot mai mari în întreaga 
activitate. Tuturor, le doresc suc
cese tot mai mari, multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze puternice, în
delungate. Intr-o atmosferă plină 
de însuflețire, toți cei prezenți in 
sală se ridică in picioare și ova
ționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, forța conducă
toare a societății noastre, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Națională
al întreprinderii mecanice „Mirșa", 
județul Sibiu, Ioan Toma, director 
al întreprinderii agricole de stat 
Prejmer, județul Brașov, Ovidiu 
Avramescu, director al întreprin
derii miniere Eărbăteni, județul 
Hunedoara, Mana Ionescu, director 
general al Institutului de cercetări 
chimice — ICEQHIM — București, 
Costicâ Mișcă, președintele coope
rativei agricole de producție Bucov, 
județul Prahova, Adrian Florescu, 
director al Trustului de instalații și 
automatizare București.

In încheierea festivității, primit 
eu deosebită însuflețire, cu cele 
mai calde sentimente de dragoste, 
stimă și recunoștință, a luat cuvintu! 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vibrant îndemn spre o 
muncă tot mai rodnică, menită să 
asigure mersul mereu ascendent al 
patriei noastre pe calea socialismu
lui și comunismului, a fost urmă
rită cu deosebit interes și vie satis
facție. fiind subliniată in repetate 
rînduri cu puternice și îndelungi 
aplauze, cei prezenți exprimindu-și 
hotărirea neabătută de a-și spori 
aportul la înflorirea economico- 
socială a patriei, la ridicarea ei 
necontenită pe noi trepte de civi
lizație și progres.
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SOLEMNITATEA DE LA MĂREA ADUNARE NAȚIONALĂ
DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea de distincții ilicii Socialiste România unor organizații
județene de partid, consilii populare iudetene, unități economice si institute 

de eercetare si proiectare
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
ART. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute 

!n îndeplinirea și depășirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 1981, in 
Întrecerea dintre organizațiile județene de partid 
în industrie, construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor, se conferă :<

„Ordinul Muncii- clasa I, pentru locul I :
— Organizației de partid a municipiului Bucu

rești.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II .
— Organizației de partid a județului Alba.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— Organizației de partid a județului Cluj ;
— Organizației de partid a județului Vrancea.
„Diplomă de Onoare", pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Bacău ;
— Organizației de partid a județului Prahova. 
Pentru locul V :
— Organizației de partid a Județului Suceava ;
— Organizației de partid a județului Sibiu. 
Pentru locul VI :
•— Organizației de partid a județului Harghita ;
— Organizației de partid a județului Covasna.
ART. 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute 

In Îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din agricultură în anul 1981, 
in întrecerea dintre organizațiile județene de 
partid, se conferă :

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru 
Jocul I :

— Organizației de partid a județului Arad.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a, pentru 

locul II :
— Organizației de partid a județului Ialomița ;
— Organizației de partid a județului Bacău.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a, pentru 

locul III :
— Organizației de partid a județului Tulcea ;
— Organizației de partid a sectorului agricol 

Ilfov, din subordinea municipiului București.
„Diplomă de Onoare", pentru locul IV :
—• Organizației de partid a județului Buzău ;
— Organizației de partid a județului Constanța.
Pentru locul V : ,
— Organizației de partid a județului Brăila. 
Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Teleor

man ;
— Organizației de partid a județului Hunedoara.
ART. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute 

In întrecerea dintre consiliile populare județene, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan in anul 1981, 
se conferă :

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Consiliului popular al municipiului București.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Consiliului popular al județului Iași ,
—< Consiliului popular al județului Vrancea. 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— Consiliului popular al județului' Vilcea ;
— Consiliului popular al județului Bacău.
„Diploma de Onoare", pentru locul IV :
— Consiliului popular al județului Galați ;
— Consiliului popular al județului Vaslui. 
Pentru locul V :
<— Consiliului popular al județului Argeș :
— Consiliului popular al județului Neamț.
Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Arad ;
— Consiliului popular al județului Alba.
ART. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținu

te in anul 1981 în Întrecerea dintre unitățile in
dustriale, de construcții, din agricultură și silvi
cultură, transporturi și telecomunicații, circulația 
mărfurilor, de prestări de servicii și instituie de 
cercetare și proiectare, se conferă :

— întreprinderii pentru Industrializarea sfeclei 
de zahăr Tirgu Mureș, județul Mureș ;

— întreprinderii poligrafice „Arta grafică" 
București.

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— întreprinderii Electrocentrale Galati, județul 

Galați ;
— Centralei sării și nemetaliferelor București ;
— Centralei industriale de produse refractare 

Brașov, județul Brașov ;
— întreprinderii mecanice de utilaj chimic 

București ;
— întreprinderii mecanice Mija, județul Dîm

bovița ;
— Combinatului de fibre artificiale Brăila, ju

dețul Brăila ;
— întreprinderii de alumină Oradea, județul 

Bihor ;
— întreprinderii de prelucrarea lemnului Cluj- 

Napoca, județul Cluj ;
— întreprinderii de prefabricate din beton „Pro

gresul" București ;
— Centralei de utilaje și piese de schimb pen

tru industria forestieră și materiale de construcții 
București ;

— întreprinderii „Textila" Pitești, județul Argeș;
— întreprinderii de confecții Birlad, județul 

Vaslui ;
— Centralei Industriei tricotajelor București ;
— întreprinderii piscicole Zau de Cimpie, ju

dețul Mureș ;
— întreprinderii de bere București ;
— Centralei berii, spirtului, amidonului și ape

lor minerale București ;
— întreprinderii mecanice a agriculturii și In

dustriei alimentare Arad, Județul Arad ;
— întreprinderi) de producție industrială pentru 

construcții căi ferate Harghita ;
— Combinatului poligrafic „Casa Scinteii* 

București :
— întreprinderii poligrafice „Bucureștii Noi* 

București.

Construcții
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Trustului de construcții industriale și agro

zootehnice București ;
— Trustului de construcții-montaj Vrancea, ju

dețul Vrancea ;
„Ordinul Muncii* clasa a II-a, pentru locul II:
— Trustului de instalații și automatizare Bucu

rești.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— întreprinderii „Energopetrol" Cimpina, ju

dețul Prahova ;
— întreprinderii de montaj șt service pentru 

automatizări și telecomunicații București ;
— Trustului de construcții-montaj Neamț, jude

țul Neamț.

Circulația mărfurilor
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", pentru 

locul I :
— Uniunii județene a cooperativelor de pro

ducție, achiziții și desfacerea mărfurilor Vilcea. 
care a ocupat 4 ani consecutiv locul I in între
cerea socialistă.

„Ordinul Muncii" claba I, pentru locul I :
— întreprinderii comerciale de stat central, 

magazin universal „Unirea" București ;
— Cooperativei de producție, achiziții și desfa

cerea mărfurilor Scornicești, județul Olt ;
— Întreprinderii de cooperare cu străinătatea In 

domeniul petrolului și gazelor „Rompetrol" București ;
— întreprinderii de turism, hoteluri șl restau

rante București ;
— întreprinderii economice de odihnă Snagov..
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii comerciale de stat „Metalo- 

Chimice" Pitești, județul Argeș ;
— întreprinderii de comerț exterior „Mecano- 

exporțimport" București ;
— Oficiului național de turism „Carpați", ju

dețul Brașov ;
— întreprinderii județene de recuperarea și 

valorificarea materialelor refolosibile Vaslui ;
— Bazei județene de aprovizionare tehnico-ma- 

terială Vrancea.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— întreprinderii comerciale de alimentație pu

blică și hoteluri Botoșani ;
— întreprinderii comerciale cu ridicata pentru 

mărfuri alimentare Alba Iuiia.

Gospodăria comunală 
și prestări de servicii

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii județene de gospodărie comu

nală și locativă Bacău ;
-* întreprinderii de construcții, reparații și ad

ministrație locativă „Foișor" București ;
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșu

gărești Covasna.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii județene de transport local Sibiu.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— întreprinderii Județene de gospodărie comu

nală și locativă Vilcea ;
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Sibiu.

Industrie
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Întreprinderii Electrocentrale Porțile de Fier, 

județul Mehedinți ;
— Exploatării miniere Cavnjc, județul Mara

mureș ;
— întreprinderile miniere Bărbătenl, județul 

Hunedoara ;
— Schelei de extracție Cartojani, județul Giur

giu ;
— întreprinderii de prelucrarea aluminiului Sla

tina, județul Olt ;
— întreprinderii „Ciocanul" Nădrag, județul 

Timiș ;
— întreprinderii mecanice Mirșa, județul Sibiu:
— întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" 

București ;
— întreprinderii 

Dîmbovița ;
— întreprinderii
— întreprinderii
— întreprinderii de anvelope „Victoria" Florești, 

Județul Prahova :
— Centralei de utilaje șl piese de schimb pen

tru industria, chimică București ;
— întreprinderii de prelucrarea lemnului Tirgu 

Mureș, județul Mureș ;
— Combinatului de lianți și azbociment Fieni, 

Județul Dîmbovița ;
— întreprinderii de mobilier și decorațiuni 

„Heliade" București ;
— întreprinderii de tricotaje și perdele Pașcani, 

județul Iași ;
— întreprinderii de 

Argeș, județul Argeș ;
— întreprinderii de preparate șl conserve din 

•arne București ;
— întreprinderii de .

duse făinoase „Teleorman", județul Teleorman.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii Electrocentrale Oradea, județul 

Bihor ;
— întreprinderii de rețele electrice Suceava, ju

dețul Suceava ;
— întreprinderii miniere Bălan, județul Har

ghita ;
— Schelei de extracție Moreni, județul Dîm

bovița ;
— Schelei de foraj Craiova, județul Dolj ;
— întreprinderii de prospecțiuni și explorări 

geologice Deva, județul Hunedoara ;
— întreprinderii 

dețul Cluj ;
— întreprinderii 

'Județul Galați ;
— întreprinderii

Bacău ;
— întreprinderii 

dețul Timiș ;
— Centrului național al Industriei aeronautice 

române — București ;
— întreprinderii „Melrom" Brașov, județul 

Brașov ;
— întreprinderii „Electrotimiș" Timișoara, ju

dețul Timiș ;
— întreprinderii de piese radio, semiconductor! 

București ;
— Centralei Industriale de echipamente de tele

comunicații șl automatizări București ;
— întreprinderii Rafinăria Ploiești, județul 

Prahova :
— întreprinderii de utilaj chimic Borzești, jude

țul Bacău ;
— întreprinderii de medicamente și coloranțl 

„Sinlofarm" București ;
— Centralei industriale de metale neferoase și rare — București ;
— întreprinderii 

transport Rimnicu
— întreprinderii __

ondulat Ghimbav, județul Brașov ;
— întreprinderii de stofă de mobilă București ;
— întreprinderii de piele și încălțăminte „Dîm

bovița" București ;

Agricultură și silvicultură
Unități din agricultura de stat 

și silvicultură
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", pentru 

locui I :
— întreprinderii agricole de stat Prejmer, ju

dețul Brașov, care a ocupat 4 ani consecutiv 
locul I în întrecerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Combinatului pentru producerea și industria

lizarea cărnii de porc Timiș, județul Timiș.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii agricole de stat Urziceni, ju

dețul Ialomița :
— întreprinderii agricole de stat Ostrov, județul Constanța ;
— Inspectoratului silvic județean Vaslui.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— întreprinderii avicole de stat, județul Brașov ;
— Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Mă

gurele, județul Prahova ;
— întreprinderii pentru producerea și indus

trializarea legumelor și fructelor, județul Su
ceava. >

de frigidere Găești, județul
„Eleeiroaparataj" București : 
chimice Dudești — Bucureștii

porțelan menaj Curtea de

morărit, panificație și pro-

„Carbochim" Cluj-Napoca, ju-
,.Laminorul de tablă" Galati,
de avioane Bacău, județul
„Tehnomelai" Timișoara, ju-

forestiere de exploatare și 
Vilcea, județul Vilcea ;
de hirtie cretată și carton

Unități cooperatiste 
din agricultură

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", pentru 
locul I :

— Cooperativei agricole de producție Scor- 
nicești, județul Olt, care a ocupat 4 ani consecutiv 
locul I în întrecerea socialistă.

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I. pentru 
locul I : .

— Asociației economice intercooperatiste pentru 
creșterea păsărilor Uricani, județul Iași ;

— Cooperativei agricole de producție Bucov, județul Prahova ;
— Unității agricole Mărăcinent, județul Buzău ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și 

cooperatist Sibioara, județul Constanța.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IL-a, pentru 

locul II :
— Cooperativei agricole de producție Piatra 

Neamț, județul Neamț ;
— Cooperativei agricole de producție „Steagul 

roșu" Pecica, județul Arad ;
— Cooperativei agricole de producție Smirna, județul Ialomița ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru 

creșterea păsărilor Lumina, județul Constanța :
— Asociației economice intercooperatiste pentru 

creșterea păsărilor Buhuși, județul Bacău ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru 

creșterea păsărilor Loloiasca, județul Prahova ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat șl 

cooperatist „23 August", județul Constanța ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și 

cooperatist „1 Mai", județul Brăila.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a, pentru 

locul III :
— Cooperativei agricole de producție Dorohol, 

județul Botoșani ;
— Cooperativei agricole de producție Agigea, județul Constanța ;
— Cooperativei agricole de producție „Avintul" 

Pecica, județul Arad ;
— Cooperativei agricole de producție Ciurea.

județul Iași ; »
— Asociației economice intercooperatiste pen

tru ingrăș^fea porcilor Vinători, județul Vrancea;
— Asociației economice intercooperatiste pentru 

creșterea păsărilor Merișani, județul Argeș ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat șl 

cooperatist Salonta, județul Bihor.

Transporturi și telecomunicații
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Regionalei căi ferate Constanța ;
— întreprinderii de exploatare portuară Con

stanța.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Depoului C.F.R. Ploiești ;
— întreprinderii de transporturi auto Caraș- 

Severin.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III:
— Stației C.F.R. Craiova ;
— Direcției județene de poștă șl telecomunicații 

Arad ;
— întreprinderii de aviație utilitară București.

Institute 
de cercetare științifică

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste, pentru 
locul I : ,

— Institutului de cercetări chimice București, 
care a ocupat 4 ani conșecutiv locul I in între
cerea socialistă.

Ordinul „Meritul Științific" ejasa a II-a, pentru 
locul II :

Institutului de cercetări metalurgice București ;
— Institutului de cercetare științifică și ingine

rie tehnologică pentru industria electrotehnică București.
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III, pentru 

locul III :
— Institutului de cercetări in construcții și eco

nomia construcțiilor București.

Institute 
de cercetare științifică 

și inginerie tehnologică
Ordinul „Meritul Științific" clasa -I, pentru lo

cul I :
— Institutului de cercetare științifică și ingine

rie tehnologică pentru mașini-unelte, agregate, 
mecanică fină și scule „Titan", București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, pentru 
locul II :

— Institutului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru minereuri neferoase Baia 
Mare ;

— Institutului de cercetări și proiectări pentru 
petrol și gaze Cimpina.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a. pen
tru locul III :

— Institutului de fizică și inginerie nucleară București ;
— Institutului de cercetări și proiectări pentru 

Industria lianților șl azbocimentului București.

Institute de proiectare 
ale ministerelor

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului de Inginerie tehnologică și pro

iectări de intreprinderi constructoare de mașini 
București.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Institutului de proiectări tehnologice pentru Industria ușoară București ;
— Institutului de studii și proiectări pentru 

îmbunătățiri funciare București.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul 

III :
— Institutului de studii și proiectări energe

tice București.

Institute de proiectare 
ale consiliilor populare 

județene
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului de proiectare județean Dolj.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Institutului de proiectare județean Cluj.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul

III :
— Institutului de proiectare „Carpați* ;
— Institutului de proiectare județean Constanța.

Institute 
de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică 

și producție din agricultură
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului do cercetări pentru legumicultura 

și floricultură Vidra, județul Giurgiu.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Stațiunii de cercetări agrozootehnice Oradea, 

județul Bihor.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul 

III :
— Stațiunii de cercetări agricole Lovrln, jude

țul Timiș.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cuvintul tovarășului 

Gheorghe Pană
Mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

. Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în aceste momente solemne, prile

juite de inminarea înaltelor distincții 
conferite fruntașilor în marea între
cere socialistă, inspirată si Însuflețită 
de strălucitul dumneavoastră exem
plu de muncă neobosită in slujba 
infăptuirii intereselor fundamentale 
ale poporului, care mobilizează efor
turile întregii noastre națiuni pentru 
edificarea socialistă a patriei, ingă- 
duiți-mi să exprim sentimentele de 
fierbinte dragoste și aleasă stimă pe 
care comuniștii, oamenii muncii din 
Capitală, laolaltă cu toți fiii țării le 
nutresc, din adincul inimii, față de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane.

înalta distincție acordată Organiza
ției de partid a municipiului Bucu
rești ne face o deosebită cinste și 
onoare, ea reprezentind o apreciere 
elocventă a dăruirii și spiritului re
voluționar cu care detașamentul 
muncitoresc al Capitalei acționează 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, a contribuției 
pe care o aduce prin munca noasțră 
de zi cu zi la continua dezvoltare 
economico-socială a țării și, pe 
această bază, la ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a intregului 
popor.

Realizările obținute de noi in în
trecerea socialistă se datoresc in mod 
hotâritor sprijinului sistematic, sta
tornic și multilateral pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nic.olae Ceaușescu, îl acordați orga
nizației noastre de partid, ca și ce
lorlalte organizații, pentru care vă 
adresăm, din inimă, și cu acest pri
lej, cele măi calde mulțumiri și În
treaga noastră recunoștință.

Primind inaltele distincții, care re
prezintă pentru noi un mobilizator 
îndemn de a munci mai bine in cin
cinalul actual, ne angajăm in mod 
solemn că vom acționa cu toată ho- 
tărirea și fermitatea, în spiritul in
dicațiilor și orientărilor dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, pentru 
a pune in valoare întregul potențial 
tehnic și uman existent în Capitală, 
pentru a realiza o calitate nouă, su
perioară, in toate domeniile de ac
tivitate.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, însu
flețiți de îndemnurile dumneavoastră 
patriotice, de orientările și indica
țiile deosebit de prețioase pe care 
ni le dați, permanent, vom acționa 
cu întreaga pricepere și energie pen
tru a ne îndeplini integral sarcinile 
și angajamentele asumate pe acest 
an și pe întregul cincinal, vom face 
totul pentru înflorirea și propășirea 
României socialiste, pentru fericirea 
și . bunăstarea intregului nostru 
popor.

Cuvintul tovarășului 

Pavel Aron
Mult iubite și stimate tovarășe 

secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Cu cel mai adine respect și cu 

sentimente de deosebită prețuire vă 
rog să-mi permiteți ca, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Arad — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — să vă adresez din toată 
inima cele mai vii mulțumiri pen
tru înalta distincție conferită orga
nizației județene de partid și care 
reflectă aleasa cinstire ce o acordă 
partidul și statul nostru muncii cre
atoare a poporului, tuturor celor 
care făuresc bunurile materiale și 
spirituale ale României socialiste.

Mă folosesc de acest prilej pentru 
a remarca că rezultatele obținute de 
oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului nostru au» fost posibile ca 
urmare a preocupărilor neobosite ale 
conducerii partidului și statului, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea con
tinuă a acestei importante ramuri a 
economiei naționale, pentru spriji
nul substanțial ce ne-a fost acordat 
in modernizarea ei, in ridicarea po
tențialului productiv al pămîntului. 
in organizarea producției șl muncii 
pe criteriile unei înalte eficiente.

Dorim să vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că distinc
ția conferită astăzi constituie un 
imbold pentru toți oamenii muncii 
de pe ogoarele județului, pentru 
toate organele și organizațiile de 
partid de a-și consacra întreaga e- 
nergie și capacitate creatoare In 
direcția infăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare, obținerii unor re
colte tot mai mari, sporindu-ne con
tribuția la aprovizionarea populației 
cu produse ^groalimentare, la ridi
carea nivelului de trai al poporului. 

Făcindu-mă ecoul sentimentelor de 
înaltă prețuire și nemărginită stimă 
ale tuturor oamenilor muncii din ju
dețul nostru față de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă adresez cu toată căl
dura multă sănătate, să vă bucurați 
de neobosită putere de muncă pen
tru a conduce destinele României 
spre orizonturi tot mai luminoase 
de bunăstare, fericire și progres.

Cuvintul tovarășului 

Simion Stoichiță
Mult stimate tovarășe Nicolae , 

Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, 

In numele colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea meca

nică Mirșa, județul Sibiu, conducerii 
partidului, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar genera.', 
recunoștința fierbinte și sentimen
tele de aleasă bucurie și mulțumire 
care ne animă in acest moment 
solemn, de referință în viața și ac
tivitatea constructorilor de niașini 

. mirșeni, prilejuite de înalta cinste 
a decernării „Ordinului Muncii" cla
sa I, pentru rezultatele obținute in 
întrecerea socialistă din anul 1931. 

înalta distincție acordată colecti
vului nostru încununează munca 
plină de abnegație și devotament a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Mirșa — români, ger
mani și maghiari-' — pentru înfăp
tuirea exemplară, la cel mai inalt 
nivel ’de calitate și eficiență, a pre
țioaselor dumneavoastră indicații 
din timpul vizitei cu care ne-ați 
onorat in anul trecut. Păstrăm vii 
în inimi și conștiințe momentele 
acestei întîlniri de neuitat. De 
atunci, întreaga noastră capacitate 
profesională, dăruirea revoluționară 
și spiritul creator ale întregului 
nostru colectiv sint investite, fără 
rezerve, într-o susținută bătălie 
pentru finalizarea utilajelor de mare 
capacitate, necesare economiei na
ționale, a căror realizare v-am ra
portat-o, cu legitimă mindrie pa
triotică, in termenul la care ne-am 
angajat.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușesctf, că intreg 
colectivul de constructori de mașini 
din Mirșa este ferm hotărit să răs
pundă prin noi fapte de muncă 
înaltei aprecieri pe care ați acor
dat-o astăzi activității noastre, a’c- 
ționind neabătut pentru. înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XII-lea al partidu
lui. Vom asigura, în continuare, 
creșterea nivelului tehnic și calita
tiv al producției, asimilarea rapidă 
in fabricație a tuturor produselor 
noi, realizarea sarcinilor de export 
in condiții de inaltă competitivitate.

Cuvintul tovarășului 

loan Toma
Mult stimate tovarășe președinte 

al Republicii socialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
< Stimați tovarăși.

Vă rog să primiți mulțumirile 
cele mai adinei și recunoștința 
noastră fierbinte pentru cinstea pe 
care o faceți colectivului întreprin
derii agricole de stat din Prejmer, 
județul Brașov, prin acordarea 
acestei înalte distincții, în care noi 
vedem semnul prețuirii de care se 
bucură munca în țara noastră pusă 
în slujba înfloririi scumpei noastre 
patrii. Rezultatele pe care le-am ob
ținut in creșterea producțiilor și a> 
eficientei economice iși au izvorul 
în politica partidului și .statului , 
nostru în • domeniul dezvoltăriir și 
modernizării agriculturii, al crește
rii bunăstării întregului popor, în 
elaborarea și, înfăptuirea căreia ați 
adus și aduceți o contribuție de ex
cepțională însemnătate științifică și 
practică. Ele oglindesc, totodată, 
hotărirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Întreprinderea 
noastră — români, germani, ma
ghiari — de a înfăptui neabătut sar
cinile și indicațiile ințelepte. pe care 
ni le-ați dat ori de cite ori am avut 
cinstea să ne sfătuim cu dumnea
voastră.

Ne angajăm solemn, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să în
deplinim și să depășim sarcinile ce 
ne revin in acest cincinal, să valo
rificăm mai bine pămintul și in- 
treăga dotare tehnico-materială de 
care dispunem, precum și hărnicia 
și capacitatea creatoare ale muncito
rilor și specialiștilor din întreprin
derea noastră.

Mulțumindu-vă, încă o dată, pen
tru înaltul ordin conferit astăzi, fo
losim și acest prilej pentru a ne 
reafirma întreaga recunoștință și 
aleasa prețuire față de activitatea 
neobosită pe care o desfășurați in 
frunțea partidului și a țării, consa
crată înfloririi României socialis
te, păcii și dreptății in lume,

Cuvintul tovarășului 

Ovidiu Avrămescu
Mult Iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Cu profundă emoție vă rog să pri

miți cele mai alese și sincere ginduri 
de inaltă recunoștință din partea 
minerilor, al întregului colectiv de 
muncă față de conducerea partidu
lui și statului, față de dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, președintele țării 
noastre, pentru înalta cinstire adu
să muncii noastre prin acordarea 
„Ordinului Muncii" clasa I.'ca recu
noaștere a eforturilor depuse și a re
zultatelor obținute in întrecerea so
cialistă pe anul 1981, cînd am ocu
pat locul I pe ramura minieră.

întrucit in aceste zile s-au împli
nit 8 ani de la investirea dumnea
voastră în cea mai inaltă funcție a 
țării, de președinte al Republicii 
noastre 'socialiste, mă folosesc de 
acest prilej pentru a vă aduce oma
giul nostru mineresc de fierbinte 
dragoste, aleasă stimă și mindrie 
pentru faptul' că in fruntea țării se 
află minerul ei de onoare, cel mai 
iubit și mai devotat fiu al poporului.

Dorim ca aceste sentimente de 
înaltă simțire minerească să fie în
tărite prin noi și noi fapte de mun
că. Știm că țara are astăzi mai mult 
ca oricind nevoie de cărbune pentru 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime, pentru întărirea inde
pendenței, pentru progresul ei con
tinuu pe calea socialismului și co
munismului.

Vă rog să primiți, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, asigurarea 
minerilor din Bărbăteni și din toată

Valea Jiului că, sub conducerea or- 
' ganizpțiilor de .partid, vom munci cu 

întregul elan minere»". revoluționar, 
așa cum ne-ați indicat dumneavoas
tră, pentru creșterea accelerată a 
producției de cărbune, pentru înflo
rirea continuă a patriei noastre.

Cuvintul tovarășei 

Maria lonescu
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Președinte ai Republicii Socialiste 

România,
Mult stimată tovarășă prim vice- 

prim-ministru Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați și invi

tați,
Cu profundă emoție, In aceste mo

mente solemne, vă rog să-mi per
miteți să exprim in numele oameni
lor muncii din Institutul de cerce
tări chimice București Întreaga 
noastră recunoștință și cele mai 
adinei mulțumiri pentru înalta dis
tincție primită, expresie a aprecierii 
activității depuse și a încrederii pe 
care conducerea de partid și de stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, o manifestă față de capacitatea 
și aportul științei, al slujitorilor ei 
la realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Ne exprimăm sentimentele de 
mulțumire și recunoștinți 
îndrumarea și permanentei 
de inaltă competență pe ci 
mim din partea tovarășei 
cian doctor inginer Elena 
președintele Consiliului șt 
Institutului central de 
președinte al Consiliului 
pentru Știință și Tehr 
orientarea eforturilor r 
soluționarea rapidă, cu r 
eficiență, a unor probler 
importanță pentru indus 
chimică și pentru intreas

înalta distincție inmi 
reprezintă pentru noi, toți, . 
și nou imbold în activitatea de vii
tor și ne angajăm in fața dumnei- 
voastră ca, in spiritul indicațiilor 
date la plenara de ieri a Comi
tetului Central al partidului, să ne 
concentrăm toate forțele pentru ad.i- 
cerea la îndeplinire a sarcinilor dn 
programele de cercetare, pentru a 
răspunde, prin noi rezultate de pres
tigiu, increderii acordate, contribuișd 
astfel la dezvoltarea continuă a in
dustriei chimice, la edificarea so
cietății socialiste și comuniste pe 
pămintul1 străbun al patriei noastre.

Cuvintul tovarășului 

Costică Mișcă
Muiț iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc din toată 

inima pentru Înalta distincție acor
dată cooperativei agricole de pro
ducție Bucov, pentru rezultatele ob
ținute în anul 1981, Aceste rezultate 
sint expresia aplicării in viată cu 
toată convingerea de către membrii 
cooperatori a politicii agrare a parti
dului nostru, a orientărilor și ind:ca- 
țiilor date de dumneavoastră cu pri
lejul vizitei de lucru pe care ați 
efectuat-o in unitatea noastră.

In acest moment de neuits 
tru viața și activitatea noastră 
să vă aducem un cald omagii 
neavoastră, conducerii par 
pentru grija permanentă ce o 
țărănimii muncitoare, bunăst 
tregului nostru popor, pentru 
neobosită pe care o desfăși 
fruntea partidului și a țării

Această înaltă cinste ne 
și ne mobilizează pentru a 
mai bine, pentru creșterea 
a producției agricole, penti 
tuirea unei noi revoluți

Vă încredințăm încă o d 
stimate tovarășe Nicolae CeauT„. 
că vom munci cu toate, forțele pen
tru a realiza recolte și măi bogate, 
pentru a ne spori contribuția la în
făptuirea programului partidului de 
dezvoltare și înflorire continuă a 
scumpei noastre patrii. ,

Cuvintul tovarășului 

Adrian Florescu
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Oamenii muncii din cadrul Trustu- 

.lui de instalații și automatizări 
București, însuflețiți de sentimentele 
de dragoste fierbinte ce vi le poartă 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — cel mai 
iubit fiu al poporului român — în 
aceste momente de înaltă cinstire și 
prețuire a muncii consacrate dezvol
tării și Înfloririi patriei își exprimă 
Întreaga gratitudine și cea mai vie 
recunoștință, pentru distincția acor
dată.

Asigurindu-vă că noi vedem în 
aceasta un puternic îndemn pentru 
activitatea viitoare, ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a răspunde prin noi fapte de muncă 
chemării patriotice pe care dumnea
voastră ați adresat-o întregului 
popor, de a realiza o nouă calitate 
în întreaga activitate, dind țării cit 
mai multe obiective în producție, in 
termen cit mai scurt și in condiții 
de eficiență sporită.

Conștienți de sarcinile ce ne revin 
în acest an și pe întregul cincinal, 
sintem hotăriți să facem totul pen
tru a ne îndeplini exemplar preve
derile planului și angajamentele 
asumate, pentru a ne spori neconte
nit contribuția la înaintarea patriei 
noastre pe cele mai luminoase culmi 
de progres și civilizație.
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Expunere la proiectul de lege privind retribuirea muncii 
in unitățile agricole cooperatiste

Mult stimate tovarășe pre
ședinte al Republicii,

Stimate tovarășe deputate, 
Stimați tovarăși deputați.
In cadrul complexului de mă

suri inițiat de conducerea parti
dului, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii ac
tivități din agricultură, un loc 
deosebit il ocupă proiectul Le
gii retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste, pe care, 
din împuternicirea guvernului, 
vă rog să-mi permiteți să-I su
pun spre dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale.

Elaborat sub Îndrumarea ne
mijlocită și cu contribuția ho- 
tăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, noul 
act normativ scoate in evidență 
preocuparea deosebită. stărui
toare pe care conducerea parti
dului și statului o poartă creș
terii producției și a eficienței 
economice in sectorul agricol, 
cooperatist, ridicării bunăstării 
țărănimii, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

Proiectul de lege reglemen
tează intr-un spirit nou princi
piile generale ale sistemului de 
retribuire în cooperativele a- 
gricole și asociațiile economice 
intercooperatiste, asigurind co
interesarea cooperatorilor și a 
celorlalți lucrători în realizarea 
volumului de muncă stabilit, 
aplicarea strictă a tehnologiilor, 
obținerea unor producții cit mai 
mari și realizarea livrărilor la 
fondul de stat — condiții ho- 
tăritoare pentru sporirea conti
nuă a veniturilor cooperatorilor, 
satisfacerea cerințelor de con
sum ale populației, a altor 
nevoi ale economiei naționale, 
in conformitate cu princiniile 
autoconducerii șl autoaprovizio- 
năril teritoriale.

La baza întregii activități se 
așază participarea activă Ia 
muncă a cooperatorilor, a celor
lalți lucrători din unitățile a- 
gricole cooperatiste* a tuturor 
locuitorilor satelor, întărirea 
ordinii și disciplinei, a răspun
derii fiecărei formații, a fiecă
rui om in efectuarea lucrărilor 
și realizarea producției.

Pentru aplicarea mai fermă a 
principiilor noului mecanism 
economico-financiar, proiectul 
de lege subliniază obligativita
tea conducerii fiecărei unități, 
a tuturor cooperatorilor, a me
canizatorilor și specialiștilor de 
a acționa cu toată hotărîrea și 
răspunderea pentru gospodări
rea cu maximă eficientă a pă- 
mintului și a celorlalte mijloace 
tehnico-materiaje. asigurind pe 
această cale resursele financia
re necesare acordării retribuți
ilor prevăzute, acoperirii in în
tregime a cheltuielilor, realiza
rea unor beneficii corespunză
toare, din care să se constituie 
fondul de dezvoltare, celelalte 
fonduri statutare — principii 
care, atit de clar și elocvent, 
au fost puse în evidentă in 
ampla expunere rostită ieri la 
plenara Comitetului Central al 
partidului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Proiectul de lege aduce im
portante Îmbunătățiri prevede
rilor care reglementează orga

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Proiectul Legii retribuirii 

muncii in unitățile agricole 
cooperatiste, analizat de comi
siile permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale, se

prezentată de tovarășul EMIL BOBU
nizarea producției și a muncii. 
Astfel, conducerile unităților 
agricole au obligația să mobili
zeze la-muncă pe toți coopera
torii și membrii lor de familie, 
asigurind ca cel puțin 60—65 la 
sută din totalul populației care 
are legătură cu activitatea fie
cărei cooperative să ia parte la 
executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor. în același 
timp, in campaniile agricole toți 
locuitorii apți de muncă din sate 
și comune, inclusiv cei care lu
crează in industrie, construcții, 
comerț sau alte domenii, spe
cialiștii și membrii lor de fa
milie sînt obligați să participe 
la efectuarea lucrărilor in cimp, 
potrivit programelor stabilite.

Tinind seama de faptul că 
izvorul principal al bogăției U 
constituie munca, noul act nor
mativ prevede creșterea gradu
lui de ocupare a timpului de 
lucru al cooperatorilor și celor
lalți lucrători pînă la 300 de 
zile pe an. în acest scop, consi
liile de conducere sint obligate 
ca, pe lingă activitatea agricolă, 
să dezvolte activități de indus
trie mică, de Construcții și 
prestări de servicii, să organi
zeze, cu sprijinul consiliilor 
populare, brigăzi și echipe care 
să lucreze în unități agricole de 
stat, pe șantiere, în silvicultură 
și în alte sectoare, cooperatorii 
urmjnd să-și primească dreptu
rile de retribuire prin coopera
tiva agricolă din care fac parte.

O mare importanță prezintă 
stabilirea de norme de muncă 
și tarife îmbunătățite de retri
buire, unitare pe intreaga agri
cultură cooperatistă, diferenția
te numai pe 4 grupe, rațional 
așezate în raport de complexi
tatea lucrărilor.

Este de precizat că unitățile 
agricole cooperatiste care, pen
tru început, nu au condiții de 
a constitui integral fondul de 
retribuire necesar, vor aplica 
tarifele pentru grupele I și II 
de complexitate a lucrărilor, 
uimind ca pe măsura creșterii 
puterii lor economice să folo
sească tarifele corespunzătoare 
grupelor III și IV.

în ce privește formele și con
dițiile de retribuire, proiectul de 
lege accentuează necesitatea 
generalizării in toate sectoarele 
a acordului global, ca mijloc 
important de întărire a spiritu
lui muncii colective, a răspun
derii echipelor, fermelor și bri
găzilor, in - realizarea producți
ilor și beneficiilor planificate, 
sporirea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor, crește
rea veniturilor cooperativei și 
ale cooperatorilor.

Pentru aplicarea corespunză
toare a acordului global se fac 
precizări clare cu privire la 
obligațiile ce revin cooperati
velor și asociațiilor In asigura
rea condițiilor tehnico-materiale 
necesare realizării producției, la 
răspunderea cooperatorilor, me
canizatorilor. specialiștilor si 
celorlalți lucrători in efectuarea 
întregului volum de lucrări sta
bilit și respectarea strictă a 
tehnologiilor, precum și la drep
turile de retribuire cuvenite. 

Urmărind cointeresarea și sta
bilitatea muncitorilor cu o bună 
calificare in zootehnie, proiec

Raportul comisiilor permanente ale M.A.N.
prezentat de deputatul ION CATRINESCU
înscrie In complexul amplelor 
măsuri luate in ultima perioadă 
privind transpunerea în viață a 
politicii partidului nostru de în
făptuire , a noii revoluții agrare, 
elaborate din inițiativa, pe baza 

tul legii prevede asigurarea 
unui nivel sporit de retribuire 
lucrătorilor din acest sector. în 
același scop, pe lingă lotul de 
teren în folosință personală și 
celelalte drepturi ce se acordă 
cooperatorilor, acestora li se 
asigură o pensie mărită, repre
zentând 80 la sută din nivelul 
pensiilor de care beneficiază 
muncitorii din unitățile agricole 
de stat.

Pentru întărirea răspunderii 
față de realizarea sarcinilor de 
plan, a președintelui, a celor
lalte cadre cu funcții de condu
cere și execuție din unități, 
pentru aplicarea neabătută a 
principiului echității socialiste, 
proiectul legii prevede asigu
rarea unei proporții juste între 
veniturile minime și cele maxi
me, legarea mai strînsă a re
tribuției acestui personal de ve
nitul mediu al cooperatorilor 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție ; potrivit noilor regle
mentări, 70 ja sută din retribu
ția de bază pentru funcțiile de 
conducere și execuție se stabi
lește în raport de venitul mediu 
al cooperatorilor, iar diferența 
in funcție de valoarea produc
ției fizice, de mărimea și com
plexitatea unității. în același 
timp, se prevede ca drepturile 
de retribuire să se acorde cu 
condiția ca aceștia să execute 
lucrări agricole reprezentind 25 
pină la 50 la sută din volumul 
de muncă stabilit pentru coope
ratori. fără a primi pentru lu
crările respective o retribuție 
distinctă față de cea cuvenită 
funcției îndeplinite.

înfăptuirea prevederilor pro
gramului privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea teri
torială a impus reglementări și 
în legătură cu ' cuantumul și 
modul de acordare a părții în 
natură din retribuire. După 
cum se știe, in concordantă cu 
caracterul profund umanist al 
orinduirii noastre, prin progra
mul autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale s-au pre
văzut cantități corespunzătoare 
de cereale pentru consumul În
tregii populații a tării, inclusiv 
pentru locuitorii din zonele de 
deal și munte. Ținind seama de 
aceasta, la stabilirea cantități
lor de cereale ce se atribuie 
cooperatorilor pentru consumul 
alimentar și pentru furajarea 
animalelor s-a avut In vedere 
gospodărirea judicioasă a pro
ducției de cereale obținute pe 
ansamblul agriculturii, în scopul 
satisfacerii cerințelor de apro
vizionare a tuturor locuitorilor 
țării, precum și a altor nevoi 
ale economiei1 naționale.

Astfel, in condițiile realizării 
producției planificate, coopera
tiva agricolă poate să acorde 
pentru consumul alimentar 180 
kg cereale fiecărui cooperator 
care lucrează în unitatea res
pectivă și fiecărui membru de 
familie aflat în întreținerea a- 
cestuia, proporția între grlu și 
porumb stabilindu-se de aduna
rea generală, potrivit posibilită
ților și tradițiilor din diferitele 
zone ale țării.

Se prevede, de asemenea, că 
pentru asigurarea necesarului 
de furaje cooperatorii care lu
crează și realizează volumul de 

orientărilor și îndrumarea di
rectă a secretarului general, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noua reglementare supusă 

muncă stabilit pot primi pînă 
la 300 kg porumb, iar pentru 
fiecare membru de familie aflat 
în întreținerea lor pină la 100 
kg. în plus, cooperativele agri
cole pot acorda 45 pină Ia 55 la 
sută din depășirea producției - 
de gnu, porumb, cartofi și fa
sole boabe, iar la orz pină la 60 
la sută, sub formă de retribuție 
suplimentară.

Pensionarii care execută toate 
lucrările prevăzute in progra
mul stabilit beneficiază de 180 
kg cereale pentru consumul a- 
limentax și pînă la 100 kg po
rumb ' pentru furajarea anima
lelor. Se stabilește, totodată, că 

. pensionarii și alți cooperatori 
inapți de muncă, precum și 
copiii orfani. primesc cereale 
pentru consumul alimentar din 
fondul de ajutor, în limita can
tităților fixate de adunarea ge
nerală, urmînd ca diferența 
pină la consumul stabilit prin 
programul de autoaprovizionare 
să se acorde contra cost. Pentru 
furajarea animalelor, acestora 
li se pot acorda pină la 50 kg 
porumb de persoană, din fon
dul de ajutor, și pină la 50 kg. 
contra cost.

în scopul dezvoltării și diver
sificării continue a producției, 
intăriril economice a unităților 
și sporirii veniturilor cooperato
rilor. noul act normativ pre
vede obligația cooperativelor de 
a repartiza pentru fondul de 
dezvoltare minimum 70 la sută 
clin beneficiu, dar nu mai puțin 
de 18 la sută din producția 
netă.

Proiectul de lege conține șl 
alte reglementări de natură să 
contribuie la ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a 
întregii activități din coopera
tivele agricole de producție șl 
asociațiile economice intercoo
peratiste, să sporească aoortul 
acestora la dezvoltarea generală 
a țării.

Stimați tovarăși deputați.
Expresie a caracterului 

profund democratic al orinduirii 
noastre socialiste, proiectul le
gii a fost supus, in perioada a- 
plicării experimentale, dezbate
rii publice, in adunările ge
nerale ale unităților agricole 
cooperatiste, ceea ce a făcut po
sibilă examinarea aprofundată 
a acestuia de către cooperatori, 
mecanizatori, specialiști și cei
lalți lucrători din cooperative și 
asociații. în mod practic de toți 
cei ce trăiesc la sate și participă 
la activitatea agricolă. Ca ur
mare, s-au primit o serie de 
propuneri, din care o parte, 
care s-au apreciat utile, au 
fost inclușe în proiectul de lege.

Avind convingerea că, prin 
conținutul său, noul act nor
mativ contribuie la perfecționa
rea activității din agricultură, 
la creșterea cointeresării coope
ratorilor în sporirea producției 
și eficienței economice, în de
plină concordanță cu principiile 
autogestiunii, autofinanțării și 
autoaprovizionării teritoriale, la 
înfăptuirea obiectivelor Congre
sului al Xlî-lea al partidului, 
vă rog să acordați votul dum
neavoastră adoptării de către 
Marea Adunare Națională a 
proiectului Legii retribuirii 
muncii in unitățile cooperatiste.

dezbaterii concretizează princi
piile socialiste ale retribuirii 
muncii cooperatorilor agricoli, in 
cadrul concepției științifice pri
vind realizarea unei agriculturi 
moderne și intensive, de înaltă 
productivitate. In spiritul expu
nerii făcute de secretarul gene
ral al partidului la recenta ple

nară a Comitetului Central aî 
partidului.

Comisiile apreciază că preve
derile proiectului de lege sint 
în deplină concordanță cu 
schimbările care au intervenit 
in structura ți nivelul de dez
voltare a economiei naționale, 
cu cerințele, de largă perspecti
vă, ale perfecționării mecanis
mului de conducere economico- 
socială, reflectind trecerea la o 
nouă calitate a muncii in toate 
sectoarele de activitate.

în proiectul de lege se re
marcă consecvența și fermitatea 
ftu care se aplică in țara noastră 
principiile eticii și echității so
cialiste . in cadrul noului sistem

Expunere la proiectul de Lege privind organizarea producerii 
si folosirii rationale a resurselor de nutrețuri ,1 ’

Mult stimate tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Stimate tovarășe deputate și 
tovarăși deputați,

Actuala sesiune a Marii A- 
dtinări Naționale dezbate pro
bleme de importantă deosebită 
pentru dezvoltarea producției a- 
gricole și întărirea economico- 
organizatorică a unităților agri
cole socialiste, pentru înfăptui
rea în țara noastră a unei noi 
revoluții agrare, care să condu
că la asigurarea condițiilor pen
tru ridicarea continuă a bună
stării materiale a întregului po
por.

Vă rcfg să-mi permiteți ca, din 
însărcinarea guvernului, să su
pun aprobării Marii Adunări 
Naționale proiectul de Lege pri
vind organizarea producerii și 
folosirii raționale a resurselor 
de nutrețuri.

Proiectul de lege elaborat din 
Inițiativa și sub directa condu
cere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele țării, re
prezintă o nouă dovadă a preo- 
cțfpării permanente a conduce
rii partidului și statului nostru 
pentru stabilirea căilor de în
făptuire a programului de dez
voltare a agriculturii stabilit de 
Congresul al Xlî-lea, în vede
rea valorificării cit mai depli
ne a resurselor de care dispun 
toate sectoarele agriculturii 
pentru sporirea producției ve
getale și animale.

Proiectul de Lege privind or
ganizarea producerii și folosirii 
raționale a resurselor de nutre
țuri a izvorît din necesitatea 
îndeplinirii prevederilor progra
mului de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare, de 
creștere substanțială a produc
ției zootehnice in acest cinci
nal, prin realizarea efectivelor 
de .animale la. toate speciile, a- 
sigtirarea producției de ftiraje 
necesare, utilizarea acestora în 
condiții de maximă eficiență e-

Mult stimate tovarășe secretar 
general, președinte al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși deputați,
Comisiile permanente de spe

cialitate ale Marii Adunări Na
ționale, analizind proiectul de 
Lege privind organizarea pro
ducerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri, consta
tă că prevederile pe care le 
conține se înscriu in cadrul 
amplului program al partidului 
nostru de înfăptuire a unei 
profunde revoluții agrare, al 
prețioaselor inițiative ale se
cretarului său general, pre
ședintele Republicii Socialiste 

de retribuire, bazat pe princi
piul socialist al repartiției după 
cantitatea, calitatea și importan
ța socială a muncii prestate, 
precum și în funcție de rezul
tatele obținute, infăptuindu-se, 
totodată, un raport mai cores
punzător între veniturile coope
ratorilor și cele obținute de oa
menii muncii din alte ramuri de 
activitate.

Din noua reglementare rezul
tă, de asemenea, orientarea ei 
spre soluții care să asigure co
interesarea materială a coope
ratorilor în folosirea deplină a 
bazei tehnico-materiale, execu
tarea la timp și in bune condi
ții a tuturor lucrărilor agricole 
și obținerea unei producții ri

prezentată de tovarășul ION TEȘU

tu- 
de 
tă
ier

conomică și, pe această bază, 
satisfacerea în mai bune condi
ții a aprovizionării populației 
cu produse animale și a altor 
nevoi ale economiei naționale.

De asemenea, proiectul de 
le°e are la bază experiența În
delungată, tradiția crescătorilor 
de animale privind folosirea 
turor resurselor de furaje 
care dispunem in condițiile 
rii noastre și administrarea 
judicioasă in hrana animalelor, 
experiență la care se referea, pe 
bună dreptate, tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Comitetu
lui Central al partidului nostru.

în scopul sporirii continue a 
producției zootehnice și folosi
rii acesteia In concordanță cu 
prevederile programului privind 
autoconducerea și autoaprovi
zionarea teritorială, proiectul de 
lege prevede obligațiile unități
lor agricole de stat și coopera
tiste, ale tuturor producătorilor 
agricoli de a realiza integral 

_ sarcinile de creștere a anima
lelor și de acoperire în totali
tate, din resurse proprii, a ne
cesarului de nutrețuri pentru 
întregul efectiv de animale pe 
care le dețin.

în același tlrhp, proiectul de 
lege prevede sarcinile Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, precum și ale co
mitetelor și birourilor execu
tive ale consiliilor populare de 
a se preocupa de obținerea de 
nutrețuri în cantități sporite pe 
toate suprafețele de teren pre
văzute pentru furaje, inclusiv 
pe cele destinate culturilor suc
cesive.

Pentru folosirea cu randament 
ridicat a tuturor suprafețelor 
destinate producerii furajelor, 
unitățile agricole au obligația să 
stabilească structuri .corespun
zătoare de culturi, de tnaită 
productivitate și cu un conți
nut ridicat de substanțe nutri

Raportul comisiilor permanente ale MÂN. 
prezentat de deputatul VASILE BĂRBULESCU
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și orientărilor reie
șite din magistralele sale cu- 
vintări, intre care și cuvintarea 
Ia recenta plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român vizind direcțiile 
dezvoltării agriculturii noastre 
socialiste.

Promovind o nouă concepție 
cu privire la asigurarea și uti
lizarea rațională a furajelor in 
zootehnie, proiectul de lege si
tuează pe primul plan al pre
vederilor sale criteriul eficien
ței biologice și economice. Pro
iectul pune, pe de altă parte, 

dicate. în acest cadru, aplicarea 
acordului global, ca formă prin
cipală de retribuire, va contribui 
substanțial la întărirea' spiritu
lui de muncă colectivă, a disci
plinei și răspunderii formațiilor 
de muncă și a membrilor ,lor. 
Prin legarea retribuirii persona
lului tehnic, de conducere șl ad
ministrativ de activitatea direct 
productivă și de ciștigul net al 
cooperatorilor se va realiza co
interesarea acestora în obținerea 
unei producții ridicate.

Expresie a concepției științi
fice a partidului și statului nos
tru privind organizarea retribui
rii muncii în toate ramurile eco
nomice, comisiile apreciază că 
noua reglementare creează ca

tive : vor fi extinse legumi
noasele, perene în cultură pură 
și in amestec cu graminee pe 
cel puțin 60 la sută din supra
fața arabilă prevăzută pentru 
ftiraje.

O atenție deosebită se acordă 
în proiectul de lege valorifică
rii superioare a pajiștilor natu- 

■ rale și cultivate, in care scop 
toți deținătorii sint obligați să 
asigure executarea Întregului 
comolex de lucrări centru obți
nerea unei producții sporite de 
masă verde la hectar, organi
zarea tarlalizării acestora 
șunarea lor prin rotație, 
rioadele optime.

Semințele necesare 
toate culturile furajere. Inclusiv 

' a celor pentru îmbunătățirea 
pajiștilor, se vor realiza pe 
bază de programe unitare întoc
mite pe județe, sub răspunde
rea Ministerului Agriculturii și . 
Industriei Alimentare și a Aca
demiei de științe agricole și 
silvice.

Proiectul de lege obligă uni
tățile agricole socialiste să re
colteze intreaga cantitate de fu
raje grosiere — paie, coceni, 
vrejuri etc — precum și cele
lalte subproduse vegetale ce 
pot fi utilizate in furajarea a- 
nimalelor, asigurind prin mă- ' 
suri eficiente eliminarea orică
ror pierderi la executarea lu
crărilor de strîngere, transport, 
depozitare, ca și in perioada 
conservării acestora.

Subliniind importanța cultivă
rii cu randament a tuturor te
renurilor pe care se pot 
duce furaje, proiectul de 
prevede dreptul membrilor 
peratori care contractează 
male și produse animale la 
dul de stat de a beneficia, po
trivit hotărîrii adunării gene- .________  _ ________
rale a cooperativei, cu,,p^oi^-K,rt proiecțu-
tate de suprafețe de teren pep- iui Legii privind organizarea 
tru producerea furajelor in cul
tura a doua, precum și de a-

Și pă- 
în pe-

pentru

pro
tege 
coo- 
ani- 
fon-

accentul atit pe valorificarea 
superioară și deplină a resur
selor de furaje existente in 
agricultură și în alte ramuri 
ale economiei noastre naționa
le, nit și pe fundamentarea 
științifică a furajării tuturor 
Speciilor de animale. Se are in 
vedere, totodată, crearea condi
țiilor pentru acoperirea inte
grală a nevoilor de nutrețuri 
din resurse interne.

Comisiile apreciază că siste
mul perfecționat de atribuții 
și răspunderi prevăzut in pro
iectul de lege pentru toți fac
torii implicați in luarea măsu

drul legal corespunzător pentru 
folosirea integrală și asigurarea 
stabilității forței de muncă la 
sate, creșterea calificării lucră
torilor din agricultură și a parti
cipării lor la activitatea coope
rativelor din care fac parte, ast
fel incit fondul funciar și cele
lalte mijloace de producție să 
fie puse in valoare cu maximă 
eficiență, realizindu-se pe a- 
ceastă cale cantități sporite de 
produse agricole.

Avind In vedere toate aceste 
considerații, comisiile avizează 
favorabil, In unanimitate, pro
iectul de lege și propun adop
tarea lui de către Marea Adu
nare Națională.

tribuirea de finețe pentru exe
cutarea lucrărilor necesare cu 
plata in natură.

Ministerul Agriculturii șl In
dustriei Alimentare, Academia 
de științe agricole și silvice și 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini răspund de a- 
similarea și producerea mașini
lor și instalațiilor pentru recol
tarea, transportul și pregătirea 
furajelor In bune condiții și 
la timp.

Proiectul de lege are In ve
dere o serie de măsuri care să 
ducă la folosirea rațională a fu
rajelor, obligativitatea deținăto
rilor de animale de a respecta 
cu strictețe normele de consum, 
care să asigure creșterea efi
cienței furajelor consumata. Se 
are in vedere gospodărirea ju
dicioasă a nutrețurilor concen
trate, sporirea ponderii furaje
lor de volum In structura ra
țiilor și utilizarea eficientă a 
pajiștilor naturale si cultivate.

Proiectul de lege prevede răs
punderile și. totodată, sancțiu
nile ce se vor aplica fn cazurile 
de perespectare a normelor de 
producere și 'utilizare rațională 
a tuturor resurselor da furaje.

Tovarăși deputați,
în perioada aplicări! experi

mentale. proiectul de lege a în
trunit adeziunea deplină a oa
menilor muncii din agricultură, 
care au făcut șt unele propu
neri referitoare Ia mai 
precizare și completare a 
prevederi, de care ș-a 
seama.

Avind fn vedere că prin 
ținutul său proiectul de 
corespunde scopului de perfec
ționare a cadrului juridic de 
desfășurare a activității de pro
ducere și folosire a furajelor, 
vă. rog, țoyarăși deputați, să a- 
cprdati votul dumneavoastră fa
vorabil adoptării de către Marea 

buna 
unor 
ținut

con- 
lege

producerii și folosirii raționala 
a resurselor de nutrețuri.

rilor de aplicare a dispozițiilor 
Iui creează un cadru juridic 
tot mai angajant pentru spo
rirea aportului oamenilor mun
cii la Înfăptuirea amplelor 
obiective urmărite in zootehnie.

Exprimindu-și convingerea că 
proiectul de lege supus dezba
terii publice și aplicat experi
mental va contribui la crearea 
condițiilor pentru asigurarea 
bazei furajere corespunzătoare 
și la folosirea optimă a nutre
țurilor in vederea sporirii pro
ducției zootehnice, comisiile il 
avizează favorabil, în unanimi
tate, și propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea Iui in for
ma prezentați

A1 DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
Este eu totul îmbucurător faptul 

— a spus deputatul |on Stoian “ 
că actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale se desfășoară la foarte pu
țin timp de la acea zi memorabilă de 
28 martie, incrustată adine in inima 
întregii națiuni, in care, cu opt ani in 
urmă, glorioasa eră socialistă a con
semnat in cartea de aur a istoriei 
sale momentul de aleasă sărbătoare 
națională, cind cel mai înalt for le
gislativ al țării a ales primul pre
ședinte al României in persoana 
secretarului general al partidului co
munist, revoluționarul înflăcărat, 
conducătorul politic luminat de fier
binte patriotism, cel mai stimat și 
iubit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împlinirile fără 
seamăn înscrise în acest răstimp 
ne-au arătat cu puterea faptei că 
gindirea sa, preocupările sale, acti
vitatea sa prestigioasă în fruntea 
partidului și a țării se leagă nemij
locit de voința și aspirațiile poporu
lui, de realitățile prezentului și as
pirațiile noastre cele mai Înalte de 
viitor. Este, de aceea, pentru noi — 
aleșii poporului in înaltul forum le
gislativ al țării și, prin noi, pentru 
Întregul popor — momentul solemn 
de a da glas angajării noastre pu
ternice pe drumul de muncă, de 
eforturi creatoare ce le cere edifi
carea noii societăți, sub conducerea 
partidului, in frunte cu secretarul 
său- general, căruia Ii urăm din 
adincul ființei noastre ani multi de 
viață și succese spre binele și pros
peritatea patriei noastre socialiste.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că o dovadă elocventă a preocupării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru progresul tuturor ramurilor eco
nomiei naționale o constituie și pro
iectul Legii retribuirii muncii în uni
tățile agricole cooperatiste, ce se în
scrie ca una din măsurile de cea mai 
mare importanță pentru înfăptuirea 
unei noi și profunde revoluții agra
re — obiectiv esențial stabilit de 
Congresul al Xlî-lea al Partidului 
Comunist Român.

Aplicarea tarifelor noi de retribui
re pe norme de muncă și pe unitate 
de produs sau la 1 000 lei producție 

fizică, în bani și in natură, trebuie să 
se facă corespunzător principiilor 
noului mecanism economico-finan
ciar, ale autoconducerii și autoges
tiunii economice, asigurindu-se in 
fiecare unitate un echilibru perma
nent intre venituri și' cheltuieli și 
realizarea beneficiilor planificate.- 
După un calcul estimativ, a spus 
vorbitorul, in condițiile realizării 
planului de producție, producătorii 
agricoli din județul Constanta vor 
primi suplimentar in acest an aproa
pe un miliard de lei.

După ce s-a referit pe larg la mă
surile pe care le implică aplicdrea 
legii supusă dezbaterii, vorbitorul a 
arătat că adoptarea ei de către 
Marea Adunare Națională, acum, in 
preajma aniversării a 20 de ani de 
la încheierea cooperativizării agri
culturii, capătă o semnificație deo
sebită. Ea înmănunchează sinteza ex
perienței acumulate de partidul nos
tru în organizarea și conducerea pe 
baze științifice a agriculturii coope
ratiste și răspunde cerințelor obiec
tiv determinate de continuarea, pe 
un plan superior, a procesului de 
modernizare, creștere a eficientei și 
randamentului muncii in agricultură.

Anul acesta, in luna octombrie — 
a spus în Încheiere vorbitorul — ju
dețul Constanța va sărbători 25 de 
ani de eind țăranii s-au unit in coo
perativele agricole de producție, pe
rioadă care demonstrează* cu puterea 
cifrelor justețea politicii agrare a 
Partidului Comunist Român. în acest 
an jubiliar, organizația noastră ju
dețeană de partid a lansat chemarea 
la întrecerea socialistă in, agricultură 
și sîntem hotăriți să acționăm cu 
toate forțele pentru a obține cele 
mai mari producții din istoria jude
țului, a Dobrogei.

Toți cetățenii care trăiesc și mun
cesc în circumscripția electorală 
Bechet, la fel ca intreaga țărănime 
de pe întinsul patriei — a spus de
putata Virginia Crețu ~ îtlu 
că bunăstarea este strins legată de 
rezultatele muncii fiecăruia dintre 
noi, că ea se realizează pe măsura 
creșterii producției agricole și avu
ției obștești.

Aș dori să arăt, a continuat vorbi
toarea, că. in perioada care a trecut 
de la publicarea in presă, organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare, conducerile unităților agri
cole din circumscripția electorală în 
care imi desfășor activitatea au dez
bătut pe larg cu masele de coopera
tori și mecanizatori proiectul legii, 
care este așezată pe principiile eticii 
și echității socialiste, fiindamentind 
îndatorirea morală și patriotică ce 
ne revine tuturor celor care muncim 
la sate pentru a contribui cu toate 
forțele și priceperea la sporirea pro
ducției agricole, singura sursă de 
progres a fiecărei unități și, a bună
stării noastre.

însuflețiți de inflăcăratele îndem
nuri ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe care ni le-a dat 
cu prilejul vizitei de lucru din 
septembrie anul trecut la Stațiunea 
de cercetări din Dăbuleni, coopera
torii și mecanizatorii noștri s-au an
gajat ca, în acest an, de pe nisipurile 
zburătoare de altădată să realizeze 
și să depășească planul, să obțină 
în medie la hectar, în condiții de 
irigare, cel puțin 4 400 kg griu și 
5 900 kg porumb boabe, producții 
mari de lapte și sporuri însemnate 
la creșterea in greutate a celor 
aproape 3 900 bovine pe care le 
avem în cele două complexe zoo
tehnice.

Cunoașterea ți aplicarea prevede
rilor noii legi au determinat o mai 
mare participare la muncă. întărirea 
responsabilității, a ordinii și disci
plinei față de respectarea graficelor 
de lucrări și a normelor tehnologice, 
a spus deputata, apreciind, totodată, 
că prevederea referitoare la retribui
rea lucrătorilor din zootehnie va 
asigura atragerea in acest sector a 
celor mai harnici și pricepuți coope
ratori, a altor muncitori bine pre
gătiți.

Prevederile proiectului Legii re
tribuirii muncii în unitățile agricole 
cooperatiste vor asigura realizarea 
in fapt a principiului socialist al re
partiției, stabilirea unui raport echi
tabil între veniturile lucrătorilor din 

agricultură și veniturile din celelalte 
ramuri ale economiei — a spus, in 
cuvintul său, deputatul Andrsiu 
Balint <-'a urrnare ■ aplicării nou
lui sistem de retribuire a muncii, 
veniturile membrilor cooperatori din 
C.A.P. Săcele vor putea crește în a- 
cest an, in condițiile realizării pla
nului, la 15 269 000 lei, față de 9 207 000 
lei in 1981. Prin livrările la fondul 
de stat, veniturile cooperativei noas
tre vor crește cu 20 699 000 lei. iar 
veniturile gospodăriilor personale ale 
membrilor cooperatori vor spori cu 
circa 7 600 000 lei.

O mare importanță, a continuat 
vorbitorul, o au prevederile legii po
trivit cărora veniturile cooperatorilor 
nu sint plafonate. în baza noii re
glementări am acționat cu toată» fer
mitatea pentru organizarea mai bună 
a participării la muncă a tuturor 
membrilor cooperatori și a celorlalți 
locuitori, indiferent de sectorul unde 
lucrează.

Sîntem convinși, a subliniat vorbi
torul, că legea retribuirii va repre
zenta o pirghie de stimulare a mun
cii noastre, a tuturor cooperatorilor, 
indiferent de funcția pe care o de
ținem, în obținerea de producții 
mari, care să asigure ridicarea con
tinuă a nivelului de trai. Pornind de 
la aceasta, am hoiărît să obținem în 
acest an, peste plan, cel puțin 200 kg 
griu, 150 kg orz, 1 000 kg cartofi, 
1 500 kg sfeclă pe hectar, fapt care 
ne va aduce peste un milion cinci 
sute lei venituri suplimentare 
pentru retribuirea muncii. La aces
tea se vor adăuga sumele provenite 
din zootehnie și activitățile anexe.

Referindu-se la măsurile luate in 
ultima perioadă de conducerea par
tidului privind perfecționarea acti
vității în agricultură, măsuri elabo
rate din inițiativa și cu contribuții 
hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care vizează direct dez
voltarea mai puternică a producției 
agricole, Înfăptuirea neabătută a 
programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială, Îm
bunătățirea continuă a activității 

economico-financiare a cooperative
lor agricole de producție, creșterea 
eficienței întregii agriculturi, depu
tatul petru Ene a spus în cuvin* 
tul său : Un factor deosebit de 
stimulativ in acest sens îl constituie 
proiectul Legii retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste. Dezba
terile care au avut loc pe marginea 
proiectului acestei reglementări in 
unitățile agricole cooperatiste, la ni
velul fermelor și echipelor, din ju
dețul Galați, au evidențiat justețea 
politicii partidului de perfecționare a 
formelor de retribuire a muncii în 
cooperativele agricole de producție, 
de realizare treptată a unui raport 
mai echitabil. în spiritul principiilor 
socialiste, între veniturile țărănimii 
cooperatiste si cele ale oamenilor 
muncii din industrie și alte sectoare.

Apreciind că această apropiere în
tre veniturile oamenilor muncii si 
stabilirea unui raport mai echitabil 
constituie o necesitate obiectivă a 
asigurării progresului societății noas
tre socialiste, a creării condițiilor ne
cesare dezvoltării producției agricole, 
vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că adoptarea legii și aplicarea preve
derilor* ei, dincolo de obiectivul ge
nerai — ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii cooperatiste prin creșterea 
producției agricole — va conduce la o 
mai mare stabilitate a forței de 
muncă in cooperativele agricole și 
îndeosebi a celei tinere, și va asigura 
o participare mai activă a tuturor 
oamenilor din comune Ia executarea 
lucrărilor pe întreaga durată a anului 
agricol. El a arătat, totodată, că prin 
aplicarea prevederilor sale se vor 
realiza obiectivele stabilite de Con
gresul al Xlî-lea al partidului pentru 
înfăptuirea noii revoluții agrare in 
patria noastră.

în cuvintul său, deputata Nicu- 
lina Morarii a arâtat câ preve
derile cuprinse în proiectul Legii re
tribuirii muncii în unitățile agricole 
cooperatiste au. fost primite cu viu 
interes de locuitorii satelor ialomi- 
țene, ele fiind de natură să stimule
ze puternic participarea la muncă, 

creșterea răspunderii in executarea 
lucrărilor agricole la timp și la un 
înalt nivel calitativ, pentru realiza
rea unor producții superioare, ve
getale și animale, necesare consti
tuirii fondului de stat de produse 
agroalimeiitare și autoaprovizionării 
in profil teritorial.

în continuare, vorbitoarea a apre
ciat ca deosebit de important faptul 
menționat in proiectul de lege potri
vit căruia retribuirea lucrătorilor 
din agricultura cooperatistă trebuie 
să se facă in nemijlocită legătură cu 
cantitatea și calitatea muncii pres
tate, cu producția și veniturile reali
zate, pe baza principiilor și regle
mentărilor cu caracter general apli
cabile tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii. Reține atenția — a spus 
ea — prevederea potrivit căreia ni
velul retribuției de bază in unitățile 
agricole poate fi stabilit diferențiat 
pe activități, iar in cadrul acesteia 
pe categorii și grupe de lucrări, co
respunzător gradului de complexitate 
a muncii. Apreciem că acordarea in
tegrală a retribuției membrilor coo
peratori organizați în echipe, condi
ționată numai de rezultatele proprii 
și nu de rezultatele obținute în an
samblu pe cooperativă, va duce la 
consolidarea acestei verigi organiza
torice, cu influente deosebit de fa
vorabile asupra producției și activi
tății economico-financiare a unități
lor. Apreciem că măsurile stabilite 
prin noul proiect de lege pentru lu
crătorii din zootehnie vor determina 
o substanțială creștere a cointeresării 
cooperatorilor in desfășurarea unei 
munci tot mai eficiente. Ele dau 
garanția realizării efectivelor și a 
producției animaliere planificate.

în încheiere, deputata a exprimat 
deplina aprobare față de prevederile 
Legii retribuirii muncii în unitățile 
agricole cooperatiste, precum și con
vingerea că aplicarea ei va determi
na un salt calitativ în întreaga agri
cultură, sporirea producției agricole, 
consolidarea economico-organizatori- 
că a cooperativelor agricole de pro
ducție și, pe această bază, creșterea 
nivelului de viață material și spiri
tual al cooperatorilor.

Actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale iși desfășoară lucrările la 
numai citeva zile după memorabila 
dată de 28 martie, cind s-au împli
nit opt ani de ia alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in cea mai 
înaltă și de răspundere funcție de 
stat, aceea de președinte al Repu
blicii Socialiste România, ani In care 
întregul nostru popor, sub conduce
rea partidului, a Înscris in istoria 
țării mărețe pagini de remarcabile 
împliniri — a subliniat, in prima 
parte a cuvintului său, deputatul 
Ștefan Luca. Dorim- a ®pus «U 
să exprimăm, ți de la această tnaită 
tribună, deopotrivă cu Întregul nos
tru popor, bucuria generată de con
știința că in fruntea țării se află c'el 
mai iubit fiu al patriei, a cărui 
gindire și acțiune revoluționară șe 
regăsesc in toate Înfăptuirile noastre 
menite să asigure Înaintarea țării 
pe drumul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Arătlnd că prevederile proiectului 
de lege aflat in dezbatere au fost 
primite cu un viu interes de către 
membrii cooperativei agricole Sălsig, 
unde iși desfășoară activitatea, de 
toți locuitorii satelor maramureșene, 
ca de altfel de intreaga noastră ță
rănime, "deputatul a relevat :

O deosebită importanță prezintă, 
după părerea noastră, Îndeosebi pre
vederile referitoare la organizarea șl 
retribuirea muncii în sectorul zooteh
nic din agricultura cooperatistă. 
Pentru cooperativa ^noastră. ca si 
pentru majoritatea cooperativelor 
agricole din județ, cu condiții natu
rale prielnice creșterii eficiente a 
animalelor, mai ales a bovinelor și 
ovinelor, stimularea deosebită a 
cooperatorilor din sectorul zooteh
nic, atit prin nivelul retribuției, cit 
și al pensiilor, asigură creșterea in
teresului acestora pentru ridicarea 
calificării ceruta de profesia de 
crescători de animale, permanentiza
rea lor in fermele zootehnice, ceea 
ce va influenta puternic sporirea 
producției animaliere. Deputatul s-a 
referit, de asemenea, la importanta
(Continuare in pag. a Vl-a)
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prevederii potrivit căreia cooperati
vele de producție care dețin terenuri 
izolate, greu acces'bile, ce nu se pot 
comasa și lucra mecanizat, cum este 
cazul multor cooperative din județul 
Maramureș, pot repartiza cooperato
rilor aceste terenuri pentru a fi 
cultivate pe o perioadă de 3—5 ani.

în cuvintul său, deputatul Nico
las Vereș • ar^tat ci proiectul 
Legii privind organizarea producerii 
și folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri, pus in dezbatere și spre 
adoptare in actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale, are la bază pre
țioasele indicații ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, date la Consfă
tuirea de lucru de la Comitetul Cen
tral al partidului, din ianuarie anul 
curent

Avînd In vedere sarcinile mari ce 
revin județului Mureș în sporirea 
efectivelor și a producțiilor animalie
re, ne preocupăm de îmbunătățirea 
structurii culturilor, prin creșterea 
cu 6 000 de hectare a trifolienelor, 
precum și a porumbului siloz, ovă
zului, sfeclei' și guliilor furajere.

Un real potențial în asigurarea 
bazei furajere il reprezintă in jude
țul nostru cele aproape 100 mii hec
tare de pășuni. în prezent, avem 
modernizate 30 000 de hectare de pă
șuni, de pe care, datorită lucrărilor 
de Întreținere ți fertilizare efectua
te pină acum, estimăm să obținem 
producții de peste 20 tone de iarbă 
la hectar. Anul trecut, pentru prima 
dată au fost aduse, din cimpie in 
zona de deal și de munte, 10 000 bo
vine, îndeosebi vițele de prăsilă, pe 
6 trupuri de pășune model. Rezulta
tele au fost convingătoare, obținîn- 
du-se un spor mediu zilnic de peste 
500 grame, iar la vlțelele de prăsilă 
s-au înregistrat indici superiori de 
reproducție.

Ca urmare a rezultatelor bune ob
ținute, în acest an am stabilit să fie 
aduse la pășunat în zona montană, 
din întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de produc
ție din partea de cimpie a județului,-. 
40 000 bovine, în special vițele de 
prăsilă, tineret la îngrășat ți vaci, ți 
peste 50 000 oi.

îp același timp, avînd în vedere 
sarcinile importante care revin gos
podăriilor populației prin programul 
de autoaprovizionare, și pentru acest 
sector au fost luate măsuri de asi
gurarea unei producții sporite de fu
raje ți pe pășunile și finețele aces
tora, prin fertilizări, suprainsămin- 
țări ți curățiri.

în încheiere, a spus deputatul, îmi 
exprim acordul deplin față de pro
iectul acestei legi, fiind convins că 
va contribui la îmbunătățirea acti
vității din zootehnie, iar ca deputat 
mă angajez să fac totul pentru apli
carea neabătută în viață a 
derilor legii.

Conform prevederilor
12 din Legea privind ______
producerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri, fiecare uni
tate agricolă socialistă a stabilit, 
prin planurile de cultură, suprafe
țele destinate furajelor, .... 
acopere necesarul total de substanțe 
nutritive, inclusiv furajele 
trate, asigurindu-se o structură de 
culturi care dau cele mai mari pro-. 
ducții în zona noastră.

în încheiere, a spus deputata, 
asigur forumul legislativ suprem al 
țării, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din circumscrip
ția electorală in care sînt deputată, 
alături de toți sucevenii, vor munci 
cu întreaga lor capacitate și abnega
ție pent™ aplicarea neabătută a 
hotăririlor de partid și a legilor sta
tului, contribuind astfel la edifi
carea orinduirii 
noastră patrie, 
România.

articolului 
organizarea

care să
concen-

socialiste in scumpa 
Republica Socialistă

La fel ca toți 
agricultură, împreună cu cei peste

oamenii muncii din

preve-

electo- 
oame-

colului 27 din lege privind mecani
zarea lucrărilor de producerea, re
coltarea, conservarea și pregătirea 
furajelor ar fi bine ca stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii să orga
nizeze formații specializate perma
nente, dotate corespunzător, la toate 
fermele zootehnice mari, iar pentru 
celelalte unități agricole 1—3 forma
ții specializate pe un consiliu agro
industrial, asigurind, in același timp, 
prin centrele specializate, menținerea 
jn stare de funcționare a utilajeloB 
și instalațiilor din dotarea acestora.

legii, a indicațiilor, 
sarcinilor date de

în cuvintul său, deputata floa
rea Moise 8 aratat că> Pe baza 
prevederilor 
orientărilor și
către tovarășul Nicoiae Ceaușescu, s-a 
trecut la elaborarea unui program 
județean, adaptat specificului și con
dițiilor concrete din fiecare unitate 
agricolă și localitate a județului Olt, 
avîndu-se in vedere atit efectivele 
de animale, proprietate a cooperati
velor agricole de producție și a între-

pune in cantități suficiente. Această 
concepție trebuie să asigure, așa 
cum ați indicat, tovarășe secretar 
general, redresarea zootehniei in
tr-un interval de timp cit mai scurt, 
pentru a corespunde cerințelor ac
tuale, in concordanță cu posibilitățile 
mari pe care le avem in vederea 
asigurării in bune condiții a apro
vizionării populației cu produse ani
maliere și satisfacerii altor nevoi 
ale economiei naționale.

Acționind tn acest spirit, al indi
cațiilor de. mare valoare practică ce 
ni le-ați. dat, tovarășe secretar gene
ral Nicoiae -Ceaușescu, cu prilejul 
Vizitei din toamna anului trecut in 
județul Brăila, raportez că la nive
lul județului avem un amplu și con
cret program de acțiuni și măsuri 
privind producerea și folosirea fura
jelor, conform prevederilor legii pe 
care astăzi o dezbatem, pe întregul 
cincinal, pe ani și1 pe specii de ani
male, măsuri care au început deja 
să se materializeze, să-și demonstre
ze eficiență economică.

Pe această bază, în întreprinderea

bazeiplex de suprafețe destinate 
furajere. Cu prioritate vom mobiliza 
toate forțele umane și materiale in 
vederea creșterii potențialului pro
ductiv pe cele 96 000 hectare pajiști 
naturale din administrarea consilii
lor populare, ca și pentru producerea 
semințelor destinate culturilor fu
rajere și îmbunătățirii pajiștilor. 
Vom urmări ca, in funcție de speci
ficul fiecărei zone, fiecărei parcele 
de teren, să folosim acele . culturi 
care să asigure cea mai mare pro
ducție de furaje la unitatea de su
prafață. în furajarea taurinelor și 
ovinelor, prin structura rațiilor, a- 
vem in. vedere reducerea consumu
lui de concentrate și creșterea pon
derii furajelor de volum, inclusiv a 
paielor și cocenilor, pe baza aplică
rii unor tehnologii care să asigure 
valorificarea superioară a acestora, 
în unitățile de creștere și îngrâșare 
a porcinelor, furajarea animalelor se 
va face pe baza folosirii cantităților 
normate de porumb și orz. cu umidi
tate ridicată, însilozate, precum și 
prin folosirea unor cantități însem
nate de masă verde și rădăcinoase.

Ne angajăm — a spus in încheiere 
vorbitorul — ca, pe baza succeselor 
ce le vom obține în asigurarea bazei 
furajere, să realizăm in anul 
integral efectivele de animale, 
cuperind scăderea înregistrată 
bovine și să asigurăm, totodată, gi_
tatea optimă de sacrificare a anima
lelor..

1982 
re

ia 
:reu-

a primit pe președintele Comitetului de Stat pentri 
Știință și Tehnică și al Academiei de Științe a Cube

Cetățenii circumscripției 
rale in care sint aleasă, toți 
nil muncii din județul Suceava -— 
a apus deputata Aurica Manole 
— apreciază In cel mai Înalt grad 
măsurile complexe inițiate și 
elaborate eu participarea directă a 
stimatului nostru conducător, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, pe linia 
dezvoltării și modernizării agricul
turii.

Condițiile favorabile de care dis
pune județul Suceava, conjugate cu 
sprijinul multilateral al statului și 
amplificate de tradiționala pricepere 
a oamenilor, au făcut posibilă dez
voltarea in ritm susținut a zooteh
niei, sector ce deține, in prezent, o 
pondere de peste 53 la sută in pro
ducția agricolă a județului.

După ce a arătat că 
ma recensămîntului din 
rie a.c. pe total județ 
registrat o creștere a 
lor de animale, deputata
că, deși pozitive, rezultatele obținute 
in domeniul creșterii animalelor nu 
exprimă adevăratele posibilități de 
care dispune județul nost™ pentru 
dezvoltarea zootehniei. Marile 
noastre disponibilități constau in 
valorificarea superioară a bogăției 
naturale pe care o oferă cele peste 
157 000 ha pășuni și finețe existente. 
Această suprafață se fertilizează in 
prezent cu îngrășăminte naturale și 
chimice, se efectuează curățirea, 
distrugerea mușuroaielor, se execu
tă canale de scurgere a apelor, ame
najarea adăpătorilor și adăposturi
lor pent™ sezonul de pășunat al 
animalelor.

!n ur- 
februa- 

s-a în- 
efective- 

a spus

12 000 de mecanizatori din județul 
Timiș, români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități,, a ară
tat în cuvintul său deputatul Nico
iae Doggendorf, am cu 
multă atenție prevederile legii pri
vind organizarea, producerea și fo
losirea rațională a resurselor de nu
trețuri, elaborate sub | Îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, lege care reprezintă do
vada grijii statornice a partidului și 
statului fată de soluționarea proble
melor esențiale ale agriculturii și 
care contribuie la realizarea progra
mului de autoaprovizionare cu pro
duse de origine animală.

Aplicarea prevederilor acestei legi 
va introduce in fiecare unitate agri
colă socialistă, ca și in fiecare gos
podărie individuală, un climat de 
exigență, de muncă în concordantă cu 
cele mai noi și economice tehnologii 
de producere ți utilizare a furajelor.

Sectorului de mecanizare il revin 
sarcini de mare răspundere in reali
zarea prevederilor legii pe care o 
discutăm, pentru producerea și utili
zarea furajelor pe tot parcursul anu
lui, de la pregătirea terenului, se
mănat. pină la recoltare, conservare 
ți administrarea în hrana animalelor.

în baza articolului 28 al legii. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. împreună cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini vor 
asigura asimilarea și producerea ma
șinilor și instalațiilor de recoltare, 
transport, preparare și distribuirea 
furajelor, inclusiv mașini cu tracțiune 
animală, care vor avea dimensiuni și 
capacități variate, astfel incit să 
poată fi folosite în modul cel mai 
economic in diferite zone ale țării, 
precum și asigurarea cu piese de 
schimb necesare.

Pentru producerea mașinilor com
plexe, cu o fiabilitate bună in ex
ploatare, este necesară o conlucrare 
mai efectivă între proiectare, 
țămînt, fabricație și unitățile 
cole.

Avînd in vedere prevederile

prinderilor agricole de stat, cit țl ale 
gospodăriilor populației.

în lumina prevederilor legii, noua 
concepție cu privire la furajare rfti 
este privită doar ca o schimbare de 
rații, ci ca o acțiune de înlocuire a 
practicii neeconomice de exagerare a 
consumului de concentrate in hrana 
animalelor, cu o furajare rațională, 
bazată pe utilizarea și valorificarea 
jere de care dispun județul și fie
care unitate în parte.

în cadrul consiliului unic agro
industrial Radomirești țl la coopera
tiva agricolă in care imi desfășor 
activitatea se va folosi porumbul 
știulețl insilozat, care va proveni din 
hibrizi de mare productivitate, atit 
pentru porcine, cit și pentru rațiile 
stabilite pentru bovine și ovine. De 
asemenea, se cultivă mai multă sfeclă 
furajeră și s-au majorat suprafețele 
la culturile de lucernă și trifoi pină 
la 75 la sută din cele destinate bazei 
furajere. Prepararea nutrețurilor are 
In vedere și îmbunătățirea conținutu
lui lor nutritiv, prin tratarea, pe 
baza unor procedee moderne, cu 
amoniac, hidroxid de sodiu sau adău
garea de uree, fiind mai 
late de animale.

în încheiere, doresc 
acordul total, adeziunea 
numele tuturor celor care înfăptuiesc 
noua revoluție în agricultură pe me
leagurile Oltului, față de prevederile 
legii la care m-am referit, exprimin- 
du-ne hotârîrea fermă de a nu pre
cupeți nici un efort în vederea creș
terii producțiilor animaliere, pentru 
asigurarea unei cîl mai bune apro
vizionări a popuiației și livrarea u- 
nor însemnate cantități 
agroalimentare Ia fondul

agricolă de stat Urleasca, in care 
îmi desfășor activitatea, s-au stabi
lit, prin planurile de producție, su
prafețele destinate furajelor și o 
struc.tură corespunzătoare a acesto
ra, care să asigure acbperirea nece
sarului total de substanțe nutritive, 
inclusiv furajele concentrate și o re
zervă de nutrețuri. Totodată, am sta- • ___ ____  „

—,, ?e prevede în articol optime cele
superioară a tuturor resurselor fura- ’e*e Î3 ș| U din noua lege, ca pe 1— J- ---- ----- .-..ț»:-. . aceste suprafețe să folosim hibrizi și .

soiuri de înaltă productivitate, să 
extindem suprafețele cu leguminoa
se, sfeclă furajeră și, avînd condiții 
pentru irigare, să acționăm cu toată 
hotărirea pentru insămînțarea po
rumbului cultura a doua, în vederea 
însilozării separate a știuleților și 
cocenilor.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
își exprimă incă o dată totala ade
ziune la conținutul proiectului de 
lege și se angajează să acționeze cu 
toată hotărirea și răspunderea pen
tru aplicarea fermă a tuturor pre
vederilor sale.

ușor as: mi-

să reafirm 
deplină, în

de 
de

produse 
stat.

(Urmare din pag. I)

invă-
a.gri-

arti-

Deputatul Mihalache Măr
gean “ arătat că prevederile legii 
supuse dezbaterii vizează schimbări 
ample în structura bazei furajere, 
acordînd prioritate folosirii furajelor 
fibroase, suculente si grosiere, fura
je de care agricultura noastră dis-

în cuvintul său, deputatul 

ghe Manta * spus: Le"ea pr1’ 
vind organizarea producerii și folo
sirii raționale a resurselor de nutre
țuri se înscrie armonios in cadrul 
complexului de. măsuri privind În
făptuirea noii revoluții agrare și asi
gurarea autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale, adoptate din 
inițiativa personală a tovarășului. 
Nicoiae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii. Prin acest act normativ se 
creează un cadru juridic temeinic și 
cuprinzător pentru asigurarea bazei 
furajere necesare dezvoltării zooteh
niei — una din marile bogății ale 
țării.

Pe baza prevederilor acestei legi. 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular județean Neamț a adoptat 
măsuri privind gospodărirea pajiștilor 
și organizarea pășunatului, inclusiv a 
transhumantei animalelor către zo
nele de munte, trecindu-se concomi
tent la executarea lucrărilor in corn-

Toți cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 2, Singeorz-Băi. in care 
imi exercit mandatul, precum și toți 
crescătorii de animale din județul 
Bistrița-Năsăud văd în proiectul de 
Lege privind organizarea producerii 
și folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri preocuparea permanentă 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea continuă a agriculturii, 
cu precădere a ramurii zootehnice, 
a spus deputatul Eugenia Ha- 
laszi.

Apreciez In mod deosebit preve
derile articolului 12, prin care se 
stabilește obligativitatea fiecărei 
unități de a-și asigura integral din 
resurse proprii necesarul de. furaje 

• pentru toate speciile și categoriile 
de animale.

în calitate de primar intr-o comu
nă din zona necooperativizată. apre
ciez că noua lege va contribui la 
creșterea răspunderii unităților, a 
consiliilor populare, pentru produ
cerea furajelor, și prin aceasta la 
creșterea efectivelor de animale în 
gospodăriile tuturor celor ce locuiesc 
la sate. Noua orientare privind fu
rajarea animalelor, exprimată cu deo
sebită claritate în lege, are in ve
dere și vechea tradiție românească 
a crescătorilor de animale de a va
lorifica cu maximă eficientă po
tențialul natural din fiecare zonă a 
tării. în acest context, avînd în 
vedere structura efectivelor de ani
male din județul nostru, în cadrul 
căreia predomină taurinele și ovi
nele, care pot valorifica în condiții 
\ ‘ ‘ : peste 160 000 ha de

pajiști naturale, un loc important în 
activitatea noastră l-au ocupat și il 
ocupă problemele privind amenaja
rea și îmbunătățirea acestora.

în lumina noilor orientări privind 
furajarea animalelor și valorificarea 
mai deplină a resurselor existente, 
complexelor de taurine și ovine le-a 
fost repartizată o suprafață de peste 
3 000 ha pășuni naturale, stabiiin- 
du-se pentru fiecare unitate program 
de pășunat și folosire rațională a 
suprafețelor atribuite. De asemenea, 
din fondul forestier a fost reparti
zată suprafața de peste 17 000 ha 
pentru pășunat animalele atit pro
prietatea unităților socialiste, cit și a 
gospodăriilor populației. S-au extins 
suprafețele de culturi furajere pe 
cai-e vom cultiva plante de nutreț 
de mare .randament, cu valoare nu
tritivă ridicată, urmărind extinderea 
in cultură a leguminoaselor, guliei și 
sfeclei furajere.

Are mare ecou In rindurile crescă
torilor de animale prevederea din 
lege cu privire la producerea de 
mașini și utilaje de capacitate mică, 
adaptate condițiilor specifice de creș
tere - și exploatarea animalelor din 
diferite zone ale țării. Așteptăm ca 
unitățile producătoare să ne pună la 
dispoziție cit mai grabnic aceste 
mașini, de care, noi, crescătorii de 
animale din zona de deal și 
avem atita nevoie.

In încheiere, imi exprim 
nea deplină la prevederile 
tulul de lege pe care îl aprob și II 
voi vota cu toată convingerea.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
mînistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a primit, joi după- 
amiază, pe prof. Wilfredo Torres, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică și al Aca
demiei de Științe a Cubei, care face 
o vizită in țara noastră.

A fost prezent Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică șj al Aca
demiei de Științe a Cubei a trans
mis. din partea tovarășului Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cuba, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Cuba, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
conducerii de partid și a guvernu
lui cubanez, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
conducerii de partid și de stat a ță
rii noastre, un salut prietenesc, iar 
poporului român urări de fericire și 
prosperitate.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis, din partea to
varășului Nicoiae Ceaușescu. a sa 
personal, a conducerii de partid și 
de stat a țării noastre, tovarășului 
Fidel Castro, conducerii de partid și 
guvernului cubanez un salut priete
nesc și cele mai bune urări, iar po
porului cubanez progres și bunăstare.

Tovarășul Wilfredo Torres a re
levat deosebita satisfacție de a se 
reîntîlni cu acad. dr. ing. Elena

Ceaușescu.. personalitate cunoscut 
și apreciata pe plan internaționa 
pentru bogata sa activitate pe tărir 
politic și științific. El a sublinia 
de asemenea, impresia deosebită p 
care i-au făcut-o realizările obținut 
de țara noastră in domeniul cercetă 
rii științifice și dezvoltării tehno 
logice.

In cadrul întrevederii, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească 
s-a făcut un schimb de păreri e 
privire la preocupările actuale si d 
perspectivă in domeniul cercetări 
științifice din România ți Cubs 
apreciindu-se că succesele înregis 
trate de oamenii de știință din ță 
rile noastre, experiența acumulat 
oferă condiții pentru o mai larg 
conlucrare, menită să contribuie 1 
dezvoltarea economiilor celor dou 
țări. S-a subliniat 
rare se înscrie în 
relații statornicite 
poarele noastre.

Cu acest prilej, 
rința reciprocă de _ 
fica colaborarea bilaterală în pune 
rea în valoare a noi surse de ener 
gie. in chimie, medicină, industrii 
extractivă, construcții de mașini 
agricultură și în alte domenii de in 
teres reciproc, de a amplifica con 
lucrarea dintre Oamenii de științi 
români și cubanezi cu convingere; 
că aceasta contribuie la evoluția con' 
tinuă a relațiilor de prietenie ro 
mând-cubaheze, servește cauzei no1 
bile a progresului, libertății,. inde
pendenței și păcii în lume.

că această colabo 
contextul bunelo 
între țările și po
s-a exprimat, do 
a lărgi și diverși

munte,

adeziu- 
proiec-

Cronica zilei
&

proclamării 
însărcinatul 
acestei țâri 
Mohammad 

joi la

Cu prilejul aniversării 
Republicii Islamice Iran, 
cu afaceri ad-interim al 
la București, Seyed 
Hassan Ayatollahi. a oferit 
amiază o recepție.

Au participat loan Florea, .minis
trul edonomiei forestiere și materia
lelor de construcții, Gheorghe Vlad, 
ministrul petrolului. Marin Capisizu. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, membri ai 
conducerii altor ministere și institu
ții centrale, oameni de artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină- 
. tatea și Asociației de prietenie ro- 

mâno-finlandeză, joi s-a deschis in

Capitală, la Casa de cultură i 
I.R.R.C.S., expoziția „Arhitecturi 
populară din Finlanda". Pușă la dis
poziție de Asociația de prieteni» 
Finlanda-România, expoziția reunești 
imagini grafice și fotografice dir 
diferite zolie etnografice ale Finlan
dei, relevante pentru stilul arhitectu
rii populare locale, indisolubil lega 
de ocupațiile locuitorilor și natur;

. specifică acestei țări.
La deschidere a luat cuvîntu' 

prof. dr. Gheorghe Focșa, membru â 
Comitetului de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-finiandeză 
care a subliniat aspecte definitorii 
ale creației populare finlandeze.

Au luat parte membri al conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-finlandeză, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezențl Olli 
ambasadorul Finlandei la 
și membri ai ambasadei.

Bergman, 
București,

(Agerpres)
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toare la tragerea la sorți lunară 
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al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu- 

în continuare, Marea Adunare Na- lui Național al Agriculturii, Industriei 
țlonală a adoptat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

Îs Proiectul legii retribuirii muncii 
în unitățile agricole cooperatiste.

2. Proiectul de lege privind organi
zarea producerii și folosirii rațio
nale a resurselor de nutrețun-

3. Proiectul de lege privind protec
ția plantelor cultivate și a pădurilor 
ți regimul pesticidelor.

4. Proiectul de lege privind asigu
rarea calității produselor și servicii
lor destinate obiectivelor ți instala
țiilor nucleare.

5. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La primul punct de pe ordinea de 
zi, tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar

Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, a prezentat expunerea 
la proiectul legii retribuirii munca 
în unitățile agricole cooperatiste.

Tovarășul Ion Catrinescu, președin
tele Comisiei pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor a 
Marii Adunări Naționale, a prezentat 
raportul comisiilor permanente care 
au avizat favorabil acest proiect de 
lege.

Pe marginea proiectului de lege au 
luat cuvintul tovarășii : Ion Stoian, 
Virginia Crețu, Andreiu Balint, Petru 
Ene, Niculina Moraru, Ștefan Luca.

După discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a votat in unani
mitate Legea retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste, act 
normativ menit să stimuleze inte

resul țărănimii cooperatiste în spo
rirea producției agricole, valorificarea 
mai eficientă a resurselor de pro
ducție, cit și creșterea responsabili
tății colective a membrilor coopera
tori față de rezultatele muncii lor.

Trecîndu-se la următorul punct, to
varășul Ion Tesu, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, a pre
zentat expunerea asupra proiectului 
de lege privind organizarea produ
cerii și folosirii taționale a resurse
lor de nutrețuri, iar tovarășul Vasile 
Bărbulescu, vicepreședinte al Comi
siei pentru agricultură, silvicultură si 
gospodărirea apelor, a prezentat 
raportul comisiilor permanente care 
și-au exprimat acordul cu noul pro
iect de lege.

în legătură cu prevederile noului 
act normativ. în cadrul sesiunii au 
luat cuvintul deputății : Nicoiae Ve- 
reș. Aurica Manole, Nicolâe Dog-

gendorf, Floarea Moise, Mihalache 
Mărgean, Gheorghe Manta, Eugenia 
Haiaszi.

La încheierea discuției pe articole, 
Marea Adunare Națională a adoptat 
în unanimitate Legea privind orga
nizarea producerii și folosirii rațio
nale a resurselor de nutrețuri.

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății au aprobat 
completarea ordinii de zi a sesiunii 
cu următorul punct :

— Propunerea de revocare a unui 
deputat în Marea Adunare Na
țională.

în continuare, tovarășul Ion Sirbu. 
președintele Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei comisii in 
legătură cu propunerea de revocare 
a deputatului Carol Ftascko. din 
circumscripția electorală . nr. 5 
Tășnad, județul Satu Mare, pre
ședintele cooperativei agricole de

producție Dobra, județul Satu Mare, 
care s-a făcut vinovat de săvirșirea 
unor fapte ilegale, contrare legilor și 
principiilor eticii și echității socia
liste.

Marea Adunare Națională a apro
bat cu unanimitate de voturi pro
punerea făcută.

Deputății au fost, apoi, informați 
că proiectele de legi înscrise la ur
mătoarele puncte de pe ordinea de 
zi a sesiunii urmează să fie exami
nate de comisiile permanente de 
specialitate ale M.A.N., după care 
vor fi supuse forului legislativ su
prem al țării spre- dezbatere și apro
bare, într-o altă ședință a actualei 
sesiuni.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a declarat închise lucrările 
primei părți a sesiunii, data reluării 
acestora in plen urmînd să fie 
anunțată ulterior.
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1 481308 / 50 000
1 6488736 50 000
1 2054143 50 000
1 5667175 40 000
1 3868286 40 000
l 5817657 40 000
1 5525675 40 000
1 4293811 30 000
1 6298212 30 000
1 1807826 30 000
1 4002045 30 000
1 484090 30 000
1 2265027 20 000
1 5939350 20 000
1 3374787 20 000
1 6721811 20 000
1 817361 20 000
1 , 471Î3546

Terminația 
libretului 
ciștigător

20 000

69 13486 10 000
69 89805 10 000
69 28819 10 000
69 ’ 21729 10 000
69 95531 5 000
69 63550 5 000
69 76727 5 000
69 13697 5 000
69 58483 5 000
69 49929 5 000
69 18519 5 000

684 0034 2 000
684 4976 2 000
684 3607 2 000
684 7878 2 000
684 8740 2 000
684 6184 l 000
684 5468 1 000
684 5470 1 000
684 1121 1 000
684 9512 1 000
684 9919 1 000

6 840 025 500
15 141 ciștiguri în valoare totală 
de lei 20119 000

Cîștigunle se acordă integral titu
larilor libretelor de feconomii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea ciști- 
gului ; dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va
loarea ciștigului, se acordă un ciștig 
de 10 ori mai mare decit soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele 
cu sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de ciștig.
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1 44313 146 50 000 t
1 59347 08 50 000
1 07753 06 40 000
1 15350 121 40 000
1 60807 129 40 000
1 87217 119 30 000
1 08675 66 30 000
1. 30083 92 30 000
1 86453 42 30 000
1 11403 108 25 000
1 54172 03 25 000
1 30452 132 25 000
1 09385 145 25 000
1 33842 50 25 000
1 35365 75 20 000
1 63218 59 20 000
1 86001 1 30 20 000
1 58689 105 20 000
1 64436 63 20 000
1 49792 112 20 000 j
1 10194 51 15 000
1 48759 107 15 000
1 08937 44 15 000
1 64067 58
1 77971 76
1 23954 10 15 000
1 45252

Ter
mina
ția se
riei o- 
bliga- 
tiuni-
4 lor

144 15 000
;,s

100 523 85 5 000
100 679 19 3 000
100 027 76 3 000

1 000 24 148 1 000
1 000 60 72 800
1 000 19 77 800
1 000 47 48 800
1 000 59 14 800
1 000 97 139 800
1 000 67 147 800
1 000 29 148 800
1 000 66 124 800
1 000 90 114 800
1 000 18 72 800
11 327 TOTAL : 10 790 000
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(Zilele rilmulul me- 
— 16; 18; 20.
Fairfax : SCALA 

11,30; 13,30; 15,45;

■ Voiam să fiu prima : CENTRAL 
(14 12 34) — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18; 
20.
■ Fumul patriei : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,39; 17,45;
20.
■ Fata mexicană 
xlcan) : STUDIO
■ Milioanele lui 
(11 03 72) — 9,30;
18; 20.
■ Destinația Mahmudla : VICTORIA
(16 28 79) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
■ Școala curajului (III) : SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30; 13; 
17,15; 29.

■ Comoara din lacul de argint t
FESTIVAL (15 63 84) — 8; 10,30; 13;
15,30; 18; 20,30.
■ Angela merge ma! departe : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Destine romantice : DACIA 
(50 35 94) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
■ Grăbește-te încet : FERENTARI 
(80 49 85) ~ 15,30; 17,30; 19,30. COS
MOS (27 54 95)- — 15,30; 17.30; 19,30.
■ Semnul șarpelui: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14, PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Non stop : VIITORUL (11 48 03) -r 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Iubește, iubește, dar nu-țl pierde 
capul: BUZEȘTI (50 43 58) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
■ Un glonte rătăcit : LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20.
■ Prietenii: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 18; 20.

■ Bărbații: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Umbrele trecutului : POPULAR 
(33 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Cei șapte fantastici : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
------ BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;

-----  15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

■ 20,15, buv
11,15; 13,30;
(54 31 70) —
20,15. '
■ Intllnire
FARUL (15
19,30.
■ 36 de ore : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
■ Program de desene animate ; DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 12,39; 14.
■ De la 9 la 5 : DOINA — 16; 18; 29.
■ Vocile î EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,--------------
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
20,15.
■ Doamna cu cățelul :
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20,15.

de gradul trei : LUCEA-
87 67) — 9; 11,30; 14; 17;

MODERN 
15,45; 18;

EFORIE
18;

■ Europenii : COTROCENI (49 48 48)
— 15.30; 17,30;'19,30.
■ Incident la graniță : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Super polițistul: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
■ Polițistul ghinionist : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
■ Omul puma s GLORIA (47 46 75) ~ 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
■ Toate mi se Inttmplă numai mie :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
' ’ MUNCA (21 50 97) —

19.
FLACARA (20 33 40)

teatre

13.45; 18; 20.15, 
9; lt; 13; 15; 17;
■ Despărțirea :
— 10; 13; 16; 19.
■ Numele meu
SUL (23 94 10) —

e iubire : PROGRE-
16; 19,

■ Teatrul Național (sala mică, 
14 7171) ; Examenul — 19.30; (sala 
Atelier) : Act venețlan — 19,30.
■ Filarmonica „George Enescu“ 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Andrei Csaba — 19,30.
H Opera Română (13 18 57) 
Butterfly — 19.
■ Teatrul de operetă 
Contesa Maritza — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Mobilă și durere — 19,30; 
dina Icoanei, 12 44 16) 
19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 19,30.

: Madame

Bulandra" 
14 75 46) : 

(sala Gră- 
Furtuna —

■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sentimental tango — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Karamazovii — 18.30; (sală 
Studio) : Omul care tace minuni — 
19.
■ Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : A cincea lebădă
■ Teatrul satiric-muzlcal
se" :— . ’ :
Tănase — 19,30; . (sala
50 58 65): Frumosul din pădurea 
păcită... — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : De la lume adunate
■ Teatrul „Ion Vasllescu" 
Varietăți — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" 
Albă ca zăpada și cei 7

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciștigă
toare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și 
C.E;C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

agențiile

- 19,30.
„C. Tăna- 

(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui 
Victoria, 

ză-

17,30.
■ Teatrul „Țăndărică' 
Ninlgra și Allgru — 17.

19.
(12 27 45) :

(30 26 55) : 
pitici —

(15 23 77) J

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna mar
tie 1982 au ieșit următoarele combi
nații de litere :

N.G.L. : Q.J.U. ; N.N.Y ! X.Q.H. ; 
L.K.V. ; F.R.Y. ; I.E.H. ; G.P.C.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere inscrfse in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pent™ a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de r,amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele da asigurare la termenele 
stabilite.
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

cu privire la realizarea programului de producere a energiei 
în cincinalul 1981-1985 și dezvoltarea bazei energetice 

a țării pină în 1990
Plenara Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, întrunită în ziua de 31 
martie 1982, a analizat și dezbătut măsu
rile și sarcinile privitoare la realizarea pro
gramului de producere a energiei in cinci
nalul 1981—1985 și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pină In 1990.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român ișl însușește pe deplin orientările și 
aprecierile formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
privind modul în care se realizează progra
mul de producere a energiei și căile de dez
voltare mai puternică a bazei energetice a 
țării în actualul cincinal și în continuare 
pină la sfîrșitul actualului deceniu. Plenara 
a dat. și cu acest prilej, o inaltă apreciere 
contribuției hotâritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea 
întregii politici energetice a tării, care por
nește de la necesitatea de a asigura creș
terea puternică și buna gospodărire a tutu
ror resurselor energetice in vederea pro- 

iltilateral al economiei naționale, 
ntinue a avuției socialiste și 
e această bază, a nivelului de 
11 și spiritual al întregului nos-

■rientări și aprecieri exprimă 
xiuparea deosebite și permanen- 
pluționarea uneia dintre proble- 
mentale ale dezvoltării econo- 
î naționale, ale înfăptuirii pro- 
■ edificare a societății socialiste 
dezvoltate, problemă ce capătă 

de excepțională în condițiile 
agravării crizei economice mondiale, a cri
zei energetice și de materii prime.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român apreciază că măsurile și orientările 
prezentate in cadrul plenarei, din inițiativa 
și la propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se încadrează si dezvoltă pe o 
treaptă superioară prevederile' cuprinse in 
„Programul-directivă de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei pe perioada 
1981—1990 și orientările principale pină in 
anul 2000", adoptat de Congresul al XII- 
lea al partidului — program care prevede 
creșterea resurselor energetice, extinderea 
și perfecționarea sistemului electroenerge- 
tlc național, reducerea continuă a consumu
rilor de energie in toate domeniile de ac
tivitate, astfel incit pină la sfîrșitul actua
lului deceniu România să devină indepen
dentă din punct de vedere energetic.

Realizarea acestor obiective va asigura o 
puternică bază pentru dezvoltarea în con- ’ 
tinuare intr-un ritm susținut a tuturor ra
murilor economiei naționale, pentru satis
facerea’cerințelor progresului continuu al 
societății românești, pentru întărirea conti
nuă a patriei, a independenței și suvera
nității ei naționale.

Ținând seama de'cerlnțele ecbfiomi^ na
ționale, de implicațiile crizei energetice pe 
■plan mondial, plenara apreciază că sint ne
cesare măsuri pentru extinderea și per
fecționarea sistemului electroenergetic na
țional, devansarea realizării de centrale, 
electrice pe cărbuni, valorificarea potenția
lului hidraulic, introducerea în balanța 
energetică a energiei nucleare și a noilor 
resurse de energie și diminuarea folosirii 
hidrocarburilor.

în acest scop, Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român hotă
răște următoarele :

I. Cu privire la dezvoltarea 
sistemului energetic în perioada 

1982-1990
1. Pornind de la orientările date de tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ăl Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, se va 
asigura creșterea producției de energie 
electrică de la 74,1 miliarde kWh in 1982 la 
82.5 miliarde kWh in 1985 și la 110 miliarde 
kWh in 1990.

în acest scop se stabilesc următoarele 
obiective :

a) Puterea produsă în centralele pe căr
bune , va ajunge la 5 000—5 500 MW la sfîr
șitul anului 1982 : 6 000—6 500 MW în 1983 ; 
7 000—7 500 MW in 1984 ; 8 000 MW în 1985 
și 10 000 MW in 1990. în hidrocentrale pu
terea instalată va trebui să sporească de la 
3 860 MW in 1982 la 6 000 MW în 1985 și la 
peste 9 300 MW in 1990, prin valorificarea 
în mai mare măsură a cursurilor de apă ; 
pină la sfîrșitul anului 1985 vor fi amena
jate cel puțin 525 microhidrocentrale.

b) în actualul cincinal se va instala o 
putere nouă, de 7 920 MW, din care circa
2 500 MW in centrale hidroelectrice și 5 420 
MW in termocentrale funcționind pe căr
bune, . sisturi și resurse refolosibile, și 9 850 
MW în perioada 1986—1990. Toate centra
lele termoelectrice noi se vor , realiza ca 
centrale de termoficare pentru a produce 
combinat energie electrică și termică.

c) Se va accelera îndeplinirea programu
lui de dezvoltare a energeticii nucleare 
prin extinderea lucrărilor de construcții și 
amplificarea puterii instalate în centralele 
nuclearo-electrice. Puterea instalată în cen
tralele nucleare va fi de 4 500 MW în 1990, 
urmînd .să ajungă la 9600 MW în 1995. 
Centrala de la Cernavodă va fi dotată cu
3 grupuri de cite 660 MW. în loc de 4 gru
puri, cit s-a prevăzut inițial. în Moldova 
urmează a se realiza o centrală nuclearo- 
electrică cu 3 grupuri de cite 1 000 MW, din 
care un grup va fi pus in funcțiune pină 
în 1990. în Transilvania se va amplasa cea 
de-a treia centrală, similară cu cea de la 
Cernavodă, ale cărei lucrări de construcții 
vor Începe cel mai tirziu în 1984. urmînd 
ca unul sau două grupuri să fie puse în 
funcțiune pină in 1990.

d) Se vor intensifica cercetările și lucră
rile de investiții în vederea creșterii apor
tului surselor noi de energie în balanța 
energetică. Pe această bază se, prevede. ca. 
noile surse de energie să producă o energie 
electrică sau termică în echivalent de 5.5

‘milioane tone'combustibil conventional in 
-1985 și 7—10 milioane tone în . 1990.

2. Comitetul Central consideră că Înfăp
tuirea acestor obiective pină la sfirșitul 
deceniului in curs va asigura importante 
schimbări in structura puterilor instalate 
și a energiei electrice produse în centralele 
din țara noastră, reducindu-se Ia minimum 
necesar hidrocarburile. Structurile produc
ției de energie electrică și a puterii insta
late vor evolua după cum urmează :

1982 1985 1990

Total P°nd^e
la suta

Total ?°nd!r-e 
la suta

Total P°nde5.e 
la suta

1. Producția de energie 
electrică — total

R.S.R. — mH. kWh 74 100 100 82 500 100 110 000 100
din care : 

a) Autoproducătorl 3 800 5,2 3 900 3,8 4 000 3.6
b) Centrale M.E.E. 70 300 94.8 78 600 95,2 106 000 96.4

din acestea : 
— în hidrocentrale 12 900 17.4 17 500 21,2 26 400 24.0
— in centrale nuclearo- 

electrice 25 000 22,7
— pe bază de cărbune 24 030 32,4 39 200 47,5 48 400 44.0

ne bază de hidrocar-
31 820 42,9 20 100 24.3 5 000 4,6

' «nergetice 
surse

1550 2.1 1800 2,2 5 200 4,7
.late in 
ctrice ale 
(MW) 17 232 100 22 616 100 32 467 100

entrate 3 861 22,4 «000 25,9 9 357 28,8
ale nuclearo-

v e 1 4 500 14,0
— în centrale pe căr

bune și șisturi bitu
minoase 7 261 42,1 10 651 47,1 12 500 38,5

II. Cu privire la dezvoltarea 
producției de cărbune 

în perioada 1981—1990
1. Plenara Comitetului Central al P.C.R. 

hotărăște ca in vederea asigurării canti
tăților de cărbune pentru producția de 
energie electrică și acoperirea celorlalte 
consumuri din economie, producția de căr
bune să crească de la 44 milioane tone, 
cit prevede planul in 1982, ,1a 87 milioana 
tone în 1985.

Se va incepe în actualul cincinal, exploa
tarea zăcămintelor de șisturi bituminoase; 
in 1985 vor fi folosite pentru producerea 
de energie electrică 10 milioane tone șis
turi bituminoase.

în perioada 1981—1985 producția de lig
nit și cărbune brun, va fi de circa 256 mi
lioane tone, de peste 2,3 ori mai mare de- 
cit cea din cincinalul 1976—1980. în anul 
1982 se va obține suplimentar față de pre
vederile planului o. cantitate de 4 milioane 
tone cărbune, din care 3,4 milioane tone 
din carieră ; ponderea principală o vor de
ține combinatele miniere, Rovinari și Mo- 
tru din bazinul Gorj, care trebuie să ex
tragă suplimentar peste 3 milioane tone, 
revenindu-le pe total sarcina de a realiza 
peste trei sferturi din producția de lignit 
■ țării. La nivelul anului 1985, din princi
palele bazine de lignit se vor extrage : 
55 milioane tone în Gorj ; aproape 6 mili
oane tone in Mehedinți ; peste 7 milioane 
tone în bazinele carbonifere din județul 
Vilcea și din Muntenia ; peste 5 milioane 
tone in Transilvania.

2. în vederea creșterii accentuate a pro
ducției de cărbune, în perioada 1982—1985 
se vor executa importante lucrări pentru 
asigurarea capacităților de extracție din 
cariere. în acest cadru se prevede ca vo
lumul de descopertă în bazinul Gorj să fie 
In 1985 de peste 3,6 ori mai mare decit cel 
. ^alizat in 1981.

Volume’i nportante urmează să fie reali
zate, de asemenea, la lucrările de deschi
dere și pregătire în subteran ; numai in

anul 1982 vor trebui executați 222 km, cu 
58 km mai mult decit in 1981.

3. Se va asigura intensificarea lucrărilor 
de cercetare geologică și tehnologică pen
tru punerea in evidentă de noi rezerve de 
cărbune, care să asigure compensarea 
consumului de rezerve din această peri
oadă, precum și pregătirea pentru intro
ducerea in exploatare a unor noi zone pro
ductive. în cincinalul 1981—1985, față de 
un consum de 348 milioane tone, fondul 
de rezerve de cărbune va spori cu 425 mi
lioane tone, acest ritm de creștere men- 
ținindu-se și în perioada cincinalului 6r- 
mător. Prin finalizarea lucrărilor de cer
cetare geologica și tehnologică, in perioada 
1982—1985 vor fi predate pentru introdu
cerea in circuitul economic 13 obiective 
noi de huilă și 22 obiective de lignit și 
cărbune brun.

O atenție deosebită se va acorda și în 
perspectivă creșterii rezervelor de cărbune 
pentru a se asigura ca cea mai mare parte 
din producția de energie să fie realizată 
prin folosirea acestui combustibil.

Rezervele industriale de cărbune utiliza
bile cu metodele folosite în prezent con
duc la un grad de asigurare, la nivelul 
consumului anului 1990, de peste 30 de ani. 
Pe lingă rezervele industriale, în subsolul 
țării sînt identificate mari rezerve geolo
gice prin a căror valorificare se va putea 
obține un grad de asigurare cu cărbune 
de aproximativ 100 de ani.

Pentru valorificarea acestor zăcăminte 
este necesară lărgirea cercetării geologice 
și elaborarea de noi tehnologii de extracție 
a cărbunilor de la mare adincime și în 
condiții hidrogeologice mai grele.

4. în scopul realizării obiectivelor prevă
zute pentru perioada 1982—1990 se vor lua 
măsuri de devansare față de sarcinile din 
cincinal a unor eforturi de investiții și de 
dotare, precum și de suplimentare a forței 
de muncă.

O atenție deosebită se va acorda extin
derii suprafețelor productive din bazinul 
Olteniei și Munteniei de Nord (zona 
Cimpulung), precum și pregătirii pentru

introducerea tn exploatare a unor peri
metre noi cu condiții geologice-miniere 
mai grele în Oltenia (zonele Ișalnița, Pru- 
nișor), Muntenia de Sud (zona București), 
Banat (bazinele Lugoj și Caransebeș) și 
Transilvania de Nord-Vest (bazinele Bo- 
rod și Roșiori — Oradea).

* Totodată, se impune ca Ministerul Geo
logiei să extindă lucrările de cercetare in 
toate zonele țării pentru promovarea de 
noi rezerve, iar Ministerul Minelor să in
tensifice cercetările în vederea stabilirii 
condițiilor tehnice pentru a crește gradul 
de extracție și valorificare a rezervelor de 
cărbune de care dispunem.

III. Cu privire la creșterea 
rolului cercetării științifice 

și al noilor tehnologii 
la realizarea programului 
de producere a energiei

1. în vederea realizării programului 
de producere a energiei in cincinalul 1981— 
1985 și a dezvoltării bazei energetice pină în 
1990, Plenara C.C. al P.C.R. hotărăște să fie 
intensificată activitatea de cercetare științi
fică. dezvoltare tehnologică și promovare a 
progresului tehnic, atit in domeniul pro
ducției de energie, cit și al utilizării acesteia 
cu o înaltă eficiență economică. Principa
lul efort al cercetării va trebui orientat in 
direcția creșterii producției de energie din 
sursele clasice — cărbuni, hidroenergia și 
energia nucleară.

2. în domeniul cărbunilor, cercetările 
vor fi concentrate în principal pe :

— extinderea aplicării tehnologiei de ex
tracție din abataje dotate cu complexe 
mecanizate de susținere ;

— stabilirea de noi metode și perfec
ționarea tehnologiilor de exploatare pentru 
straturile'* groase, subțiri și foarte subțiri 
de huilă, precum și pentru straturile de 
lignit cu grosime sub 2.0 M ; 2,0—3,5 M și 
peste 3,5 IVI ;

-- stabilirea tehnologiilor de valorificare 
complexă a iazurilor și slamurilor de la 
Uzinele de preparare din Valea Jiului ;

— valorificarea rezervelor de huilă imo
bilizate in pilierii de protecție ;

— elaborarea tehnologiilor de exploatare, 
inclusiv prin gazeificarea subterană, a re
zervelor de cărbune situate in condiții 
geologico-miniere grele și foarte grele.

3. în domeniul amenajării potenția
lului hidroenergetic se va pune accen
tul pe optimizarea schemelor de amenajare 
complexă hidroenergetică a cursurilor de 
apă, incluzînd. Pe lingă . hidrocentralele 
mari, și amenajarea a peste 1 500 micro
hidrocentrale pină la finele acestui deceniu, 
precum și„ a hidrocentralelor . cu pompaj 
pentru acoperirea vîrfurilor de sarcină. Se 
vor dezvolta, totodată, serii tipizate de 
utilaje de execuție, precum și aparatura 
de măsură si . control.

4. în domeniul energeticii nucleare se 
va urmări, in primul rind, realizarea la 
termen și la nivelul de calitate corespun
zător a obiectivelor din programele spe
ciale de materiale nucleare, moderatori, 
combustibili nucleari, echipamente pentru 
partea nucleară și partea clasică a obiecti
vului nuclearo-electric de la Cernavodă, 
în vederea garantării intrării sale în func
țiune la termenul stabilit. Totodată, se 
va accelera programul de cercetare și ingi
nerie pentru asigurarea din timp a insta
lării capacităților planificate pină la sfirși
tul deceniului actual.

5. în cursul actualului deceniu va 
crește aportul surselor noi și refolosibile 
de energie la acoperirea necesarului eco
nomiei prin Intensificarea lucrărilor de\ 
cercetare și dezvoltare tehnologică și abor--' 
darea de noi direcții de cercetare în acest 
domeniu, precum și prin accelerarea exe
cuției investițiilor pe baza experienței teh- 
nico-științifice și economice obținute în 
cincinalul precedent.

O atenție deosebită șe va acorda valori
ficării energiei solare, geotermale, a ener
giei vîntului, a biogazițlui, biomasei. a 
energiei produse din deșeuri menajere și 
industriale și a altor surse.

Pentru realizarea aportului prevăzut al 
resurselor noi și refolosibile, sarcini deo
sebite revin ministerelor economice și ce
lorlalte organe centrale, precum și con
siliilor populare, care vor trebui să se preo
cupe îndeaproape de inventarierea aces
tora, realizarea capacităților și soluțiilor de 
valorificare, de asigurarea echipamentelor 
și utilajelor specifice etc.

6. în mod deosebit. în actualul cincinal, 
cercetarea și ingineria tehnologică, con- 
lucrînd strîns cu unitățile producătoare, va 
trebui să asigure :

— elaborarea de soluții economice pentru 
înlocuirea hidrocarburilor de adaos folosite 
la menținerea flăcării in cazanele cu com
bustibili solizi ale termocentralelor ;

— stabilirea soluțiilor economice de tre
cere a termocentralelor, cu combustibili li
chizi șl gaze la funcționarea pe combusti
bili solizi ;

— extinderea soluțiilor de amenajare 
tehnică a centralelor electrice pentru pro
ducția combinată de energie electrică și 
căldură; stabilirea materialelor, echipamen
telor și soluțiilor pentru transportul căldu
rii la distanțe mari ;

— cercetarea problemelor pe care le 
ridică reducerea în continuare a pierderilor 
de energie electrică în rețele și a gazelor 
în sistemele de distribuire ;

— conceperea, proiectarea, asimilarea și 
generalizarea în diverse sectoare de folo
sință a unor receptori de energie electrică 
cu randamente ridicate și consumuri re
duse ;

— stabilirea și aplicarea generalizată în 
practică a unor soluții de recuperare a 
energiei utilizate în sectoarele de consum 
(căldura gazelor, lichidelor, semifabricatelor 
și fabricatelor fierbinți, apa și aerul caid 
tehnologic uzate, deșeurile materiale cu 
valoare energetică), inclusiv prin folosirea 
largă a pompelor și recuperatoarelor de 
căldură.

IV. Cu privire la îmbunătățirea 
conducerii sectorului energetic, 

la reducerea consumurilor 
și lichidarea pierderilor 

de energie
1. în vederea realizării sarcinilor ce 

revin Ministerului Energiei Electrice pen
tru creșterea puterii instalate în sistemul 
național și îmbunătățirea gradului de uti
lizare a acestuia. Plenara C.C. al P.C.R. 
hotărăște să se acționeze, în principal, 
pentru :

— creșterea capacității trusturilor de 
construcții-montaj, asigurarea bazei mate
riale și a dotărilor acestora cu utilaje de 
mare productivitate ;

— atragerea și stabilizarea forței de 
muncă la termocentralele pe cărbune, în
deosebi la Rovinari, Turceni și Anina, 
precum și la șantierele de construcții 
hidroenergetice ;

— asimilarea în producția internă pen
tru agregatele din termocentrale a pieselor 
de schimb și subansamblelor care pină in 
prezent s-au adus din import-vest, precum 
și a unor utilaje de mare productivitate 
pentru lucrările de construcții-montaj ;

— extinderea conducerii prin calculator 
a proceselor tehnologice din centrale și re
țele electrice, cu accent pe controlul mersu
lui economic și pe sporirea siguranței în 
funcționare.

2. în vederea creșterii producției de 
energie electrică în centralele pe cărbune, 
Ministerul Energiei Electrice va lua urmă
toarele măsuri :

— ridicarea nivelului de exploatare a in
stalațiilor energetice prin supravegherea 
și întreținerea calificată a acestora ; creș
terea operativității de intervenție in reme
dierea unor defecțiuni prin organizarea de 
echipe suplimentare de intervenție, in ve
derea sporirii simțitoare a gradului de uti
lizare a puterii instalate ;

—reducerea adaosului de păcură la ca
zanele de 1 035 tone abur/h, prin extinde
rea lucrărilor de îmbunătățire a arderii 
realizate la blocul nr. 6 Rovinari ;

— creșterea fiabilității echipamentelor 
grupurilor energetice de 330 MW și 50 MW, 
folosi ndu-se colective comune de specia
liști ai Ministerului Energiei Electrice, Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerului Industriei de Mașini- 
Unelte. Electrotehnică și Electronică, pe 
categorii de agregate ;

— executarea reparațiilor la toate grupu
rile energetice mari în condițiile scurtării 
duratei de staționare, concomitent cu îm
bunătățirea calității lucrărilor ;

— dezvoltarea și îmbunătățirea gospodă
riilor de cărbune la termocentrale, astfel 
ca alimentarea grupurilor să se facă în 
mod continuu Ia nivelul capacităților tn 
funcțiune ; asigurarea stocurilor la termo
centrale pe timp de 30 zile la începutul 
iernii ;

— controlul operativ al calității cărbuni
lor și aplicarea de tehnologii de îmbogățire 
a ligniților și șisturilor bituminoase ;

— perfecționarea pregătirii profesionale 
a personalului, a instruirii la locul de mun
că și a asistenți tehnice pe schimburi, 
întărirea' ordinii și disciplinei m muncă.

3. Pentru Înfăptuirea programului de 
energetică nucleară se va asigura partici
parea tuturor ramurilor economiei națio
nale, cărora le revine sarcina realizării 
capacităților de producție, a materialelor 
speciale, echipamentelor, combustibilului 
nuclear și apei grele.

4. Paralel cu măsurile stabilite pentru 
sporirea producției de energie electrică, la 
toate nivelurile activității economice va 
trebui să se acorde o atenție deosebită folo
sirii cu eficianță maximă a resurselor 
energetice, reducerii , consumurilor. Toate 
ministerele, toate centralele și întreprin
derile vor trebui să acorde cea mai mare 
atenție reducerii consumului de energie, sub 
toate formele, respectării riguroase a nor
melor de consum, aplicării de măsuri 
ferme de eliminare a risipei și pierderildr 
de combustibili și energie.

Tinind seama că și in acest an o serie 
de întreprinderi depășesc normele de con
sum, se vor lua măsuri hotărîte pentru 
modernizarea tehnologiilor existente și ra> 
ționalizarea fluxurilor de producție, pen
tru creșterea continuă a randamentelor de 
utilizare și recuperarea integrală a resurse
lor energetice, termice și combustibile re
zultate din procesele de fabricație. De ase
menea, va trebui să se acționeze în mod 
concret pentru înlocuirea formelor superi
oare de energie. în special a produselor 
petroliere, cu resurse de calitate inferioară, 
Îndeosebi lignit.

5. în vederea realizării riguroase a pre
vederilor programului, Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca ministerele și cele
lalte organe centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, comi
tetele executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București să 
asigure toate condițiile necesare pentru 
buna desfășurare a activității in industria 
carboniferă și petrolieră, precum și in sis
temul electroenergetic național, pentru gos
podărirea cu maximum de eficiență a în
tregului potențial energetic. Consiliile oa
menilor muncii din unitățile constructoare 
de mașini, metalurgie, chimie și alte 
ramuri vor asigura la termenele stabilite 
mașinile, utilajele, echipamentele, instala
țiile, aparatura de măsură și control, mate
rialele necesare realizării prevederilor din 
program.

în toate ramurile economiei șl ale indus
triei se va acționa cu holărire pentru apli
carea măsurilor stabilite privind utilizarea 
și valorificarea cu randament maxim a re
surselor energetice, pentru reducerea con
tinuă a consumurilor și economisirea strictă 
a energiei electrice și a combustibililor.

★
Plenara Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român apreciază că măsurile cu
prinse in prezenta holărire vor asigura dez
voltarea puternică a bazei energetice a 
țării, corespunzător cerințelor și necesită
ților sporite ale economiei noastre națio
nale, marcind o etapă importantă pe dru
mul înfăptuirii obiectivului strategic stabi
lit de Congresul al Xll-lea al partidului 
privind asigurarea, în acest domeniu, a in
dependenței energetice a țării.

Plenara își exprimă convingerea că or
ganele și organizațiile de partid vor face 
totul pentru a asigura unirea și mobili
zarea largă a inițiativei și eforturilor oa
menilor muncii din toate ramurile econo
miei naționale, care contribuie la dezvol
tarea bazei energetice a țării — și, in pri
mul rind, a puternicului detașament al 
minerilor și energeticienilor — aslgurind 
îndeplinirea exemplară a tuturor obiective
lor și prevederilor prezentei hotăriri.

Realizarea programului de producere a 
energiei în cincinalul 1981—1985 și dezvol
tarea bazei energetice a țării pină în 1990 
vor asigura condiții pentru progresul sus
ținut și multilateral al economiei naționa
le, pentru sporirea producției și a venitu
lui național — temelia sănătoasă și sigură 
a creșterii nivelului de trai și civilizație 
fel întregului nostru popor, țelul și scopul 
suprem ale politicii Partidului Comunist 
Român.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Walid Joumblatt,
președintele Partidului Socialist Progresist din Liban

(Urmare din pag. I)
ședințele Nicolae Ceaușescu 
pentru triumful cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării tn 
Europa și in întreaga lume.

Salutindu-1 pe oaspete, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că vizita sa in țara 
noastră reprezintă o mărturie 
a bunelor raporturi de priete
nie ce s-au stabilit și se dez
voltă intre P.C.R. și P.S.P.L., 
între România și Liban.

în timpul convorbirii s-a 
Drocedat la un schimb de pă
reri cu privire la activitatea 
si preocupările celor două 
partide, la perspectivele dez
voltării relațiilor dintre aces
tea. manifestîndu-se dorința 
comună de a intensifica aces
te raporturi, în interesul celor 
două țări și popoare, al cau
zei păcii și progresului, al

destinderii, securității, inde
pendenței naționale și colabo
rării in Întreaga lume.

Au fost abordate, de ase
menea, unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale 
și îndeosebi privind evoluția 
situației din Orientul Mijlo
ciu. S-a relevat necesitatea 
de a se ajunge la o regle
mentare globală a situației 
din această zonă, care să ducă 
la instaurarea unei păci juste 
și trainice, bazată pe retra
gerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate tn 
urma războiului din 1967, re
zolvarea problemei poporului 
palestinian pe baza dreptului 
său la autodeterminare, in
clusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent.

S-a relevat însemnătatea 
organizării unei conferințe 
Internationale consacrate 
Orientului Mijlociu cu parti

ciparea tuturor țărilor inte- . 
resate. inclusiv a O.E.P., a 
altor state care pot să con
tribuie la soluționarea justă 
și durabilă a situației din 
zonă.
\ în timpul întrevederii s-a 
relevat, de asemenea, necesi
tatea rezolvării problemelor 
din Liban, respectării. inde- 
pfendenței și integrității teri
toriale ale acestui stat. înțe
legerii și cooperării tuturor 
forțelor politice din țară pen
tru asigurarea unui climat de 
pace și liniște, de conlucrare 
și conviețuire intre toți ce
tățenii tării, pentru ca po
porul libanez să-și poată 
consacra eforturile dezvoltă
rii pașnice, conform aspira
țiilor sale de păce, progres 
și bunăstare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Delegația parlamentară din Republica Zimbabwe
(Urmare din pag. I)

La începutul întrevederii 
s-a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea to
varășului Canaan Sodindo 
Banana, președintele Repu
blicii Zimbabwe, și a tovară
șului Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Fron
tul Patriotic, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, iar 
poporului român urări de 
prosperitate și bunăstare.

Exprimind întreaga gra
titudine pentru întrevederea 
acordată, conducătorul dele
gației a dat o inaltă apreciere 
rezultatelor remarcabile ob
ținute de poporul român in 
edificarea noii societăți, 
arătînd că este puternic im
presionat de modul în care 
sînt puse în valoare resur
sele naturale și umane ale 
țării, în scopul creșterii 
continue a bunăstării între
gului popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru sentimen
tele exprimate și a adresat, 
la rîndul său, tovarășilor 
Canaan Sodindo Banana și 
Robert Mugabe salutul său 
călduros și cele mai bune 
urări, iar poporului din Zim
babwe succese tot mai mari 
in . . activitatea , ; copsacrață, 
dezvoltării economice și so

ciale a patriei, edificării noii 
societăți.

în cadrul Întrevederii au 
fost evocate cu satisfacție 
bunele raporturi româno- 
zimbabweene de solidaritate 
și colaborare activă statorni
cite încă din anii luptei gre
le duse de poporul zimbab- 
wean pentru lichidarea do
minației coloniale și obți
nerea independentei națio
nale. S-a subliniat că aceste 
relații s-au consolidat și dez
voltat la un nivel superior 
după proclamarea Republicii 
Zimbabwe, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte sfere de 
activitate. în acest context, 
s-a manifestat dorința co
mună de a imprima un curs 
mereu ascendent și de a da 
un conținut tot mai bogat 
colaborării bilaterale. în spi
ritul înțelegerilor și hotărâ
rilor la nivel Înalt româno- 
zimbabweene, corespunzător 
cerințelor și programelor de 
dezvoltare economico-socia- 
lă independentă ale celor 
două țări.

Au fost abordate, de ase
menea, unele aspecte ale si
tuației politice internaționa
le, o atenție deosebită acor- 
dîndu-se problemelor care 
preocupă în mod deosebit 
popoarele din Europa și Afri
ca. S-a relevat, și cu acest 
prilej, noua semnificație a 
.victoriei poporului zimbri-, 
wean, exprimîndurse îricre-.... •*•*’ i&'ift' - r-TCM h
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derea că ea va însufleți lup
tat popoarelor încă oprimate 
din Africa, care ișl afirmă tot 
mai puternic voința de a se 
dezvolta liber, de sine stă
tător, de a dispune de pro
priile destine.

A fost reafirmat sprijinul 
țărilor noastre cu lupta po
porului namibian pentru do- 
bindirea independentei depli
ne, pentru asigurarea dreptu
lui său de a-și alege liber 
calea dezvoltării viitoare, 
fără nici un amestec din 
afară, conform aspirațiilor si 
intereselor sale legitime, s-a 
exprimat hotărârea de a mi
lita susținut pentru lichida
rea' politicii de discriminare 
rasială și apartheid in Afri
ca de Sud. S-a relevat, de 
asemenea, necesitatea lichi
dării subdezvoltării, a deca
lajelor economice dintre sta
te, înfăptuirii unei noi or
dini economics internațio
nale.

în timpul întrevederii s-a 
relevat, totodată, rolul deo
sebit ce revine parlamentari
lor din întreaga lume în in
staurarea unui climat de 
pace, securitate șl cooperare 
îp Europa, in Africa și în 
întreagă lume, in Înfăptuirea 
Idealurilor de libertate, inde
pendență și progres ale tutu
ror popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat 
Inir-o atmosferă da caldă 
prietenie, innnnu; «ia

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț. 

prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, in vizită

protocolară de prezentare, pe Cu acest prilej, a avut Ioc 
noul ambasador al Republi- o convorbire, care s-a desfă- 
cii Indonezia Ia București, șurat într-o atmosferă cor- 
Mohamad Ismaeni. dială.

Vizita delegației parlamentare din Republica Zimbabwe
Joi, în cea de-a doua zi a 

vizitei la. Brașov, membrii 
delegației' parlamentare din 
Republica Zimbabwe, con
dusă de Didymus Noel 
Edwin Mutasa, președintele 
Camerei Adunării, au fost 
oaspeții constructorilor de 
mașini de la întreprinderile 
de autocamioane și tractoare.

în cele două mari unități 
industriale, ei au luat cunoș
tință de realizările obținute

de colectivele de muncă de 
aici, au apreciat gradul ri
dicat de automatizare și me
canizare a proceselor de 
producție, nivelul tehnic al 
produselor, exprimindu-și 
încrederea In posibilitățile de 
cooperare dintre cele două 
țări în domeniul construcți
ilor de mașini. Au fost vizi
tate, de asemenea, cartiere, 
monumente istorice și de 
artă, precum și obiective tu

ristice din stațiunea turistică 
Poiana Brașov.

Delegația a fost însoțită 
de Mihai Drăgănescu. depu
tat în M.A.N., precum și de 
Misheck Chenyika Hove. În
sărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Zim
babwe la București.

în onoarea parlamentari
lor zimbabweeni. Consiliul 
popular al județului Brașov 
a oferit un dejun.

Hotelul „Alutus” din Rm. 
Vilcea

Foto : Gh. Vințilă

COMUNICAT
Ministerul Transporturilor 

și Telecomunicațiilor aduce 
la cunoștința celor interesați 
că de Ia data de 1 aprilie 1982 
se aplică noi tarife pentru 
serviciile poștale, telegrafice 
telefonice și telex.

Noile tarife pentru aceste 
servicii sint afișate la toate 
oficiile de poștă și telecomu
nicații din țară, de la care se 
pot obține informații supli- 

, mentare.luna cărții în întreprinderi și instiinții"M

A VII-a ediție a „Lunii 
cărții în întreprinderi și in
stituții" a fost inaugurată, 
joi, in întreaga țară. Orga
nizată de Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Uniu
nea scriitorilor, manifesta
rea se desfășoară in acest an 
sub genericul „Cartea tn 
sprijinul formării conștiinței 
socialiste, perfecționării pre
gătirii profesionale a oame
nilor muncii, mesaj de prie
tenie, pace și progres".

Deschiderea la nivel repu
blican a „lunii" a avut loc în 
mai multe centre din țară, 
în Capitală, la clubul între
prinderii „Tricodava", in 
prezența a numeroși oameni 
ai muncii, manifestarea 
inaugurală a avut drept temă 
„Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu instrument inesti
mabil în educarea și forma
rea omului nou". Au fost 
prezentate apoi cîteva recen
te lucrări apărute în edituri
le politică și tehnică, după 
care a fost urmărită o șe- 
'zătoare literară realizată cu 
concursul unor artiști ama
tori ai întreprinderii.

„Luna cărții în Întreprin
deri și instituții" a mai pro
gramat în prima sa zi, in 
Capitală, întîlniri cu cititorii 
la întreprinderea „Danubia
na" și întreprinderea de e- 
lectronică industrială.

Pe parcursul întregii luni 
vor fi organizate astfel di
rect la locul de muncă. în 
întreprinderi și instituții, 
dezbateri pe marginea unor 
serii și colecții editoriale din 
domeniul literaturii social- 
polltice, științifice, tehnice, 
beletristice, de artă, acțiuni 
consacrate educării materia- 
list-științifice a maselor, 
consfătuiri destinate perfec
ționării cunoștințelor profe
sionale.

„Luna cărții In întreprin
deri și instituții" a fost mar
cată în deschidere și prin 
manifestările organizate, joi, 
la clubul întreprinderii de 
rulmenți Bîrlad, clubul în
treprinderii de utilaj greu 
„Progresul" — Brăila. Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Gheorgheni și clubul între
prinderii de exploatare mi
nieră din orașul Motru.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• în turneul de baraj de 

la Budapesta, pentru califi
carea a doi jucători la „in
terzonalele" campionatului 
mondial de șah, după 4 
runde conduce Pinter (Un
garia) cu 2,5 puncte, urmat 
de Florin Gheorghiu (Româ
nia) și Sznapik (Polonia) — 
cite 2 puncte, Lukacs (Unga
ria) 1,5 puncte. în turul 
patru Gheorghiu a remizat 
cu Sznapik, egalitatea fiind 
consemnată șl in partida 
Pinter — Lukacs.

• Concursul masculin de
gimnastică de Ia Riga a fost 
cîștigat de sovieticul Alek
sandr Pogorelov, care a rea
lizat Ia individual compus 
57,9 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ian Iu- 
șan (R.P. Chineză) — 57,55 
puncte și Stepan Marținkiv 
(U.R.S.S.) — 57,4 puncte.
Gimnastul român Levente 
Molnar a totalizat 55,65 
puncte.
• în turneul internațional 

feminin de volei de la

Volgograd, reprezentativa 
U.R.S.S. a Întrecut cu 3—1 
(15—6, 15—13, 10—15, 15—10) 
selecționata Cubei, dețină
toarea titlului mondial,

® Campionatul masculin 
de baschet al S.U.A. a fost 
cîștigat la actuala ediție de 
echipa Universității Caro
lina de Nord, care, in finala 
disputată la New Orleans în 
prezența a 60 000 de specta
tori, a învins cu scorul de 
63—62 (31—32) formația
Georgetown.
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' Tovarășului GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Partidului Socialist Democratic Italian

Realegerea dumneavoastră In funcția de președinte al Partidului Socia
list Democratic Italian imi oferă prilejul plăcut de a vă adresa caide felici
tări și cele mai bune urări de succes in activitatea dumneavoastră.

Îmi exprim satisfacția față de bunele relații de prietenie și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Democratic 
Italian, avînd convingerea că ele se vor dezvolta, în continuare, în spiritul 
stimei și respectului reciproc, in interesul celor două partide, al popoarelor 
român și italian, al cauzei păcii, destinderii, securițății și independenței na
ționale, colaborării și cooperării intre națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

hanoi. Tovarășul Le Duan s-a întilnit
---------------------- 5

cu conducătorul delegației P.C.R.

Tovarășului PIETRO LONGO
Secretar general al Partidului Socialist Democratic Italian

>
Cu ocazia realegerii în funcția de secretar general al Partidului Socia

list Democratic Italian, am plăcerea să vă adresez calde felicitări și urări 
de noi succese în activitatea dumneavoastră.

Reamintindu-mi cu satisfacție de convorbirile purtate in cursul vizitei 
dumneavoastră în România, reafirm și cu acest prilej convingerea că bunele 
relații de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Democratic Italian vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul 
celor două partide, al popoarelor român și italian, al cauzei păcii, destin
derii, securității in Europa și in lume, al progresului și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

HANOI 1 (Agerpres). — Tovară
șul Le Duan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, s-a în- 
tilnit cu conducătorul delegației 
P.C.R. , tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. . care â 
participat la lucrările celui de-al 
V-lea Congres al P.C.Vy

Din partea tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele’ Republicii Socialiste România, 
au fost transmise tovarășului Le 
Duan felicitări cu prilejul realegerii

în funcția de secretar general al 
C.C. al P.C.. din Vietnam, iar po
porului vietnamez deplin succes în 
realizarea hotărîrilor adoptate de 
cel de-al V-lea Congres al P.C.V.

Mulțumind pentru felicitări și 
urări, tovarășul Le Duan a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai siheere mulțu-; 
miri, precum și ' dorința P.C. din 
Vietnam, a R,S. Vietnam de a dez
volta în continuare relațiile de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

BERNA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Doresc să vă adresez sincerele mele mulțumiri pentru amabilul mesaj 

de felicitare transmis cu prilejul aniversării independenței Republicii Popu
lare Bangladesh.

La rindul meu vă adresez aceleași amabile sentimente.
Sint convins că legăturile strinse de prietenie și cooperare existente at.it 

de fericit între țările noastre se vor dezvolta și adinei tot mai mult in viitor, 
iar popoarele noastre vor continua să lucreze împreună pentru cauza păcii 
și progresului

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, viață lungă și fericire, iar 
poporului român prieten pace, progres și prosperitate.

Vă rog să acceptați. Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni 
și caldele mele salutări personale.

General-locotenent HOSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Administrator șef al Legii Marțiale 

ți Comandant suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Bangladesh

Președintele Confederației Elvețiene 
l-a primit pe ambasadorul român

BERNA 1 (Agerpres). — Președin
tele Confederației Elvețiene, dr. 
Fritz Honegger, l-a primit, la 1 apri
lie, pe Mircea Malița, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Elveția, cu ocazia încheierii misiunii 
sale in această țară.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost transmise șefului 
statului elvețian un salut cordial,, 
urări de prosperitate și pace pentru

poporul elvețian, precum și dorința 
dezvoltării relațiilor pe multiple 
planuri intre România și Elveția.

Dr. .Fritz Honegger a exprimat 
urările cele mai'cordiale președinte
lui Nicolae Ceaușescu și poporului 
român. Președintele Confederației 
Elvețiene a subliniat convingerea că 
raporturile prietenești româno-elve- 
țiene vor cunoaște o dezvoltare fruc
tuoasă și în viitor.

NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate consacrate 

examinării plingerii 
Republicii Nicaragua

NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager
pres). ,— In cadrul dezbaterilor 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
consacrate examinării plingerii Re
publicii Nicaragua cu privire la 
amenințarea unei intervenții străi
ne, desfășurate miercuri după- 
amiază, reprezentantul permanent 
al acestei țări, Javier Chamorro ■ 
Moră, a adresat președintelui con
siliului o scrisoare în care se arată 
că Statele Unite, prin poziția lor, 
încearcă să submineze țelurile și 
caracterul revoluției dțn Nicaragua, 
în scrisoare — precizează agenția 
Associated Press — reprezentantul 
nicaraguan arată că S.U.A. urmează 
o politică similară celei adoptate 
în trecut cu prilejul intervențiilor 
in, Guatemala, Cuba sau Republica 
Dominicană.

în cursul dezbaterilor, reprezen- < 
tanții a patru state membre neper
manente ale consiliului — Zair, Ir
landa, Japonia și .Uganda — s-au 
pronunțat pentru o reglementare 
negociată a diferendului dintre 
S.U.A. și Nicaragua și au exprimat 
satisfacția fată de eforturile de me
diere depuse de Mexic.

CONSFĂTUIREA SECRETARILOR COMITETELOR CENTRALE 
ALE PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI 

DIN UNELE TARI SOCIALISTE

Manifestare omagială la Beijing
cu prilejul centenarului Nicolae Titulescu

Vizita secretarului general al Ligii Statelor Arabe
Joi a sosit în Capitală secretarul 

general al Ligii Statelor Arabe, 
Chedli Klibi, însoțit de Adnan Om- 
rane, secretar general adjunct al 
Ligii, care, Ia invitația ministrului 
afacerilor externe, face o vizită in 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului.

Au fost prezenți șef! de misiuni 
diplomatice din țări arabe acreditați 
la București, precum și reprezentan
tul permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei în țara noastră.

★
In aceeași zi, la Ministerul Afa

cerilor Externe au avut loc convor
biri intre tovarășul Ștefan Andrei și 
Chedli Klibi.

în cadrul întrevederii a fost re
levată cu satisfacție'evoluția poziti
vă a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și țările arabe 
și a fost subliniată dorința de a ex

tinde aceste raporturi de conlucra
re. atît pe plan politic, cit și în' do
meniile economic, țehnico-științific 
și cultural, in avantajul țărilor și 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme ale vieții politice in
ternaționale, îndeosebi cele legate de 
situația din Orientul Mijlociu. în 
context s-a reliefat necesitatea de 
a se acționa pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a con
flictului din zonă, care să ducă . la 
stabilirea unei păci globale, juste și 
durabile, pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate, re
zolvării problemei poporului palesti
nian. inclusiv Ia crearea unui stat 
propriu, independent. ‘

A participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

A luat parte Adnan Omrane, se
cretar general adjunct al Ligii Sta
telor Arabe.

(Agerpres)

Vizita ministrului comunicațiilor din Grecia

BEIJING 1 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
împlinirea a 100 de ani de la naș
terea lui Nicolae Titulescu, la Bei
jing a fost organizată o amplă ma
nifestare omagială, sub auspi
ciile Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea și 
Asociației de prietenie China — 
România. Au luat parte Wang 

’ Bingna'h, președintele Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea, Zhong Xidong, adjunct 
al ministrului . afacerilor externe, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Academiei de știin
țe sociale și ai altor organizații, ai 
organelor centrale de presă chine
ze, un numeros public.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, tovarășul Wang Bingnan a 
arătat, printre altele, că marele di
plomat și om de stat român Nicolae 
Titulescu a susținut dreptatea, 
împotrivindu-se războiului, a a- 
părat pacea, pe care o considera 
ca dreptul sfint al popoarelor, s-a 
pronunțat pentru eliminarea forței 
și a amenințării cu fprța din viața 
internațională, jjehtru dfețîttil fie- 
cărui popor de a fi stăpin pe soar
ta sa.

Astăzi — a relevat vorbitorul — 
constatăm cu bucurie că poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pre
luat și dezvoltat tradițiile revolu

ționare, repurtînd succese gran
dioasa in construcția socialismului, 
in apărarea independenței naționa
le și a suveranității de stat, in 
lupta pentru promovarea principii
lor neamestecului în treburile in
terne, egalității in drepturi și avan
tajului reciproc.

In ultimii ani, relațiile de prie
tenie și colaborare tradiționale din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre — a spus vorbitorul — au 
cunoscut o dezvoltare puternică. In 
viitorul apropiat, prietenul stimat 
al poporului chinez, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vi
zită oficială de prietenie in China. 
Sîntem ferm convinși că această 
vizită va face ca prietenia dintre 
popoarele și țările noastre să se 
dezvolte și să se intărească și mai 
mult. s

Personalitatea lui Nicolae Titu
lescu a fost evocată, de asemenea, 
de ambasadorul român, Florea Du
mitrescu, care a evocat, totoda
tă și relațiile româno-chineze de 
strinsă prietenie șl colaborare.

Participanții Ia manifestare au 
vizionat apoi o expoziție de foto
grafii redînd aspecte și imagini dia 
viața și activitatea lui Nicolae Ti
tulescu.

SOFIA: Sesiunea 
Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 1 (Agerpres). — La Sofia 
au luat sfirșit lucrările sesiunii Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria. De
putății — relatează agenția B.T.A. — 
au dezbătut o serie de proiecte vi- 
zînd perfecționarea în continuare a 
legislației țării și âu adoptat legea 
cu privire la modificarea și comple
tarea Codului penal, a Codului de 
procedură penală și legea cu privire 
la executarea pedepselor. Au fost, de 
asemenea, ascultate dări de seamă 
asupra îndeplinirii programului con
strucției de locuințe și au fost trasa
te sarcini concrete în vederea lichi
dării deficiențelor în acest domeniu, 
înregistrate anul trecut, transmite 
agenția B.T.A.

BONN : Reuniunea 
Biroului Internaționalei 

Socialiste
BONN 1 (Agerpres). — La Bonn 

au început, joi, lucrările reuniunii de 
două zile a Biroului Internaționalei 
Socialiste. , Pe agenda de dezbateri 
sint înscrise, cu prioritate, relațiile 
Est-Vest, dezarmarea și evoluția si
tuației din America Centrală, in spe
cial din Salvador și Nicaragua — 
informează agenția France Presse.

Lucrările reuniunii au fost deschi
se de Willy Brandt, președin
tele Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., președintele Internaționa
lei Socialiste. La reuniune parti
cipă' liderii partidelor socialiste și 
social-democrate din 25 de țări.

în zilele de 30 martie — 1 aprilie 
1982. a avut loc la Praga o consfă
tuire a secretarilor cu problemele or-

■ ganizatorice ai comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste.

La consfătuire au participat repre
zentanți ai' Partidului Comunist Bul
gar, Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Comunist din 
Cuba, Partidului Socialist Unit din 
Germania, Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Partidului 
Comunist Român, Partidului Munci-, 
toresc Socialist Ungar, Partidului Co- 

, munist al Uniunii' Sovietice, Partidu
lui Comunist din Vietnam.

Din partea Partidului Comunist 
Român a participat tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cursul întilnirii a avut loc un 
larg schimb de experiență privind 
.activitatea desfășurată de fiecare 
partid pentru creșterea rolului orga
nizațiilor de bază în înfăptuirea po
liticii partidului, pentru sporirea in
fluenței lor in viața și activitatea co
lectivelor de muncă, în realizarea 

. sarcinilor econdmico-sociale trasate 
de congresele partidelor lor.

La consfătuire a fost exprimată 
părerea unanimă că înfăptuirea de
plină și cu succes a rolului conducă
tor al partidelor frățești in societa
te, în edificarea socialismului și co
munismului depinde de eficiența cu 
care • acționează organizațiile lor de 
bază. în spiritul de înaltă combati
vitate a acestora constă izvorul for
ței și autorității partidului, cheză
șie importantă a trăiniciei influenței

■ sale în popor, realizarea liniei sale 
politice generale, elaborate de sine 
stătător, ținînd seama de condițiile 
concrete și particularitățile din țara 
proprie și pe baza aplicării creatoare 
a teoriei revoluționare. A întări or
ganizațiile de bază ale partidului, a 
intensifica activitatea lor — s-a sub
liniat la consfătuire — înseamnă a 
întări baza partidului, legăturile sale 
cu masele. In cuvîntările la reuniu-' 
ne s-a arătat că îmbunătățirea con
tinuă a activității organizațiilor de 
bază ale partidului capătă o mare 
însemnătate, îndeosebi in legătură 
cu noile și marile sarcini, trasate de 
congresele partidelor frățești care, in 
prezent, sînt transpuse în viață de 
către popoarele țărilor socialiste.

Participanții la consfătuire au efec
tuat un schimb de informații cu pri
vire la modul în care se rezolvă in 
practică, în cadrul fiecărui partid, 
problemele întăririi organizatorice și 
politice, ale perfecționării activității 
organizațiilor de bază, creșterii ro
lului lor în înfăptuirea politicii eco
nomice și sociale, în construcția eco

nomică și culturală. O mare atenție 
s-a acordat creșterii răspunderii or
ganizațiilor de bază ale partidului, 
a comuniștilor, pentru educația po- 
litico-ideologică a maseloi, pentru 
crearea unui climat moral-politic să
nătos in colectivele de muncă.

La consfătuire s-a subliniat că, prin 
activitatea lor, organizațiile de bază 
ale partidului sint chemate să con
tribuie tot mai mult la dezvoltarea 
spiritului de răspundere in muncă și 
pe plan social al oamenilor muncii, 
să-i unească strîns pe o profundă 
bază' ideologică pe principiile vieții 
de colectiv și întrajutorării tovără
șești. în acest sens, in cuvîntări s-au 
făcut referiri la modul in care orga
nizațiile de partid își îndeplinesc 
funcțiile de nucleu politic al colecti
velor de muncă, de îndrumare a ac
tivității organizațiilor sindicale, de 
tineret și a altor organizații de masă, 
contribuie la atragerea oamenilor 
muncii pentru a participa la condu
cerea producției, a treburilor de stat 
și sociale. A fost evidențiată însem
nătatea deosebită a activității orga
nelor și organizațiilor de partid în 

• educarea oamenilor muncii în spiri
tul patriotismului socialist și solida
rității internaționale, in dezvoltarea 
și adincirea relațiilor de prietenie, 
a colaborării dintre partidele și ță
rile frățești in diferite domenii, în 
lupta peniru pace și progres social.

Un Ioc important în cadrul activi
tăților la reuniune a fost rezervat 
problemelor actuale ale vieții inter
ne de partid în organizațiile de bal. 
S-a mențicnat că lor le revine un r 
deosebit n îmbunătățirea compc„., 
ției calitative și in asigurarea unit 
tății ideologice și organizatorice k 
rindurilor partidului, în creșterea ro
lului membrilor de partid. în viața 
soc'etăt.iî. ne baza dezvoltării demo
crației interne de partid și a întări
rii disciplinei de partid.

Au fost abordate pe larg proble
mele perfecționării structurii organi
zațiilor de baza ale partidului. In 
scopul intensificării muncii în mase, 
al creșterii influenței partidului in 
toate sectoarele construcției econo
mice, culturale, de stat. A fost înfă
țișată pe larg activitatea practică 
de conducere de către organele 
de partid superioare a organizațiilor 
de bază, a muncii cu organele de 
conducere alese. S-a subliniat, că Îm
bunătățirea continuă a conducerii 
comitetelor de partid și a birourilor 
organizațiilor de bază constituie o 
condiție foarte importantă a inten
sificării activității și creșterii com
bativității verigilor inferioare, a tu
turor membrilor partidului.

Consfătuirea de la Praga s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, in spiritul egalității in drepturi, 
solidarității internaționale și înțele
gerii reciproce.

Tovarășul Gustav Husak a primit pe șefii delegațiilor 
participante la consfătuirea de la Praga

La invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, ministrul 
comunicațiilor din Grecia, Evanghe- 
los Yiannopoulos, a efectuat o vi
zită în țara noastră, în perioada 
27 martie — 1 aprilie a.c.

Cu această ocazie au avut loc !n- 
tîlniri și discuții cu loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Petrescu, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, președin
tele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală de Coo
perare economică, industrială și 
tehnică româno-elenă, Vasile Bulu
cea, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, și Dumitru Bejan,. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, in ca
drul cărora au fost abordate pro
bleme legate de dezvoltarea In con

tinuare a relațiilor, de cooperare eco
nomică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Elenă. Con
vorbirile s-au desfășurat în spiritul 
acordurilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul vizitelor la nivel înalt, 
pentru diversificarea și adincirea a- 
cestor relații in domenii de interes 
reciproc.

Miniștrii loan Avram și Evanghe- 
los Yiannopoulos au semnat, joi, un 
aide-memoire, care stabilește noi 
posibilități de dezvoltare a colabo
rării și cooperării româno-elene.

A fost prezent Michel Cottakis, 
ambasadorul Greciei la București.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat întreprinderi con
structoare de mașini din București 
și Brașov, precum și metroul bucu- 
reștean.

(Agerpres)

Convorbiri economice româno-bulgare
în zilele de 31 martie și 1 apri

lie a.c. s-au desfășurat la București 
lucrările primei sesiuni a Comisie: 
tehnice româno-bulgare pentru me
canizarea complexă a agriculturii.

Cele două delegații au stabilit, cu 
acest prilej, programul de lucru pri
vind sistema de mașini agricole, re
ducerea substanțială a consumurilor 
energetice și creșterea productivității 
muncii în mecanizarea complexă a 
lucrărilor agricole. Totodată, au fost 
stabilite măsurile de cooperare și 
specializare in producție în vederea 
realizării sistemei de mașini agri
cole, pentru asigurarea necesarului 
celor două țări și pentru livrări pe 
terțe piețe. A fost întocmit progra

mul de lucru al comisiei pentru pe
rioada 1982—1985.

Conducătorii celor două delegații 
— Gheorghe Manciu, secretar de 
stat In Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, și Nicolai Țo- 
nev, vicepreședinte al Uniunii Na
ționale Agrar-Industriale din R. P. 
Bulgaria — au semnat protocolul se
siunii.

★
Ministrul agriculturii și industriei 

alimentare, Ion Teșu, a primit, joi, 
pe conducătorul delegației bulgare.

Au fost abordate aspecte privind 
extinderea colaborării !n domeniul 
mecanizării agriculturii.

. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Profesiunile cincinalului. O pro

fesiune moștenită din familie : 
mineritul

15.30 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

15.45 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20.50 Film artistic : „Privilegiul* — 

premieră pe țară. O producție a 
studiourilor engleze

22,00 Telejurnal
22,15 Melodii populare
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL J
15.00 Portativul melodiilor
15,20 „Arc peste timp in satul româ

nesc : 1907—1962—1982" — reportaj
15,40 Zîmbet pe portativ. Umor, muzică 

și dans •
16.05 Telerecital — Silvia Dumitrescu- 

Timică
17,00 Stadion
17.50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a’ 

Filarmonicii „George Enescu“. Di
rijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Andrei ’ Csaba. în program : 
Brahms — Simfonia a'II-a; Zeno 
Vancea — Triptic : Șostakovici — 
Concertul pentru violoncel și or
chestră

22,00 Telejurnal
22,15 Generația deceniului IX. „Visînd 

la viitoarele recolte — adică mun
cind pentru ele*. Reportaj.

22,30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 aprilie. în țară : Vremea va fi 
în general frumoasă; dar răcoroasă 
noaptea și dimineața, la începutul in
tervalului, apoi se va încălzi din nou. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
de scurtă durată, cu caracter izolat. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile

minime vor fi cuprinse Intre minus 2 
șl plus 8 grade, iar maximele între 12 
și 22 de grade, local mai ridicate. Izo
lat, în regiunile din nordul țării și zo
nele subcarpatice din sud — condiții 
de brumă în următoarele două-trei 
nopți. în București : Vremea va fi în 
general frumoasă, dar răcoroasă în pri
mele zile, apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi schimbător. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 3; și 5 grade, iar cele maxime 
între 15 și 18 grade. Ceață slabă.

' AGENȚIILE
| ———r |j DE PRESA ‘ 

| TRANSMIT: . |
COMUNICAT COMUN MALIA- 

I NO-IUGOSLAV. La încheierea vi- 
I zitei în Mali a președintelui Prezi- | 
diului R. S. F. Iugoslavia, Serghei 

IKraigher, și a convorbirilor purtate I 
cu șeful statului malian, generalul 
Moussa Traore, a fost dat publici- 

Ității un comunicat comun care • 
consemnează dezvoltarea continuă 
a relațiilor pe multiple planuri in- I 
tre cele două țări — transmite a- 

j genția Taniug.
‘ MITING LA TEHERAN. Poporul

I iranian a sărbătorit joi cea de-a ] 
treia aniversare a proclamării Re
publicii Islamice Iran. Gu acest

I prilej, în capitala țării a avut loc . 
un miting popular în cadrul căruia 
a luat cuvintul primul ministru I 
Mir Hussein Mussavi, a anunțat

[postul de radio Teheran, reluat de I 
agenția Reuțer.

. LA TOKIO S-AU ÎNCHEIAT i 
CONVORBIRILE CHINO-JAPONE-

I ZE la nivel de lucru desfășurate ' 
în cadrul consultărilor diplomatice 

Icare au loc în mod regulat între 
reprezentanții ministeriali' ai celor | 
două țări. După cum relatează a- 

I genția China Nouă, in cursul con- | 
vorbirilor, la care au participat Fu 
Hao, adjunct aj ministrului chinez 1 

Ial afacerilor externe, și Kensuke < 
Yanagiya. adjunctul ministrului 
japonez de externe, s-a realizat un I 
schimb de păreri, asupra relațiilor 
bilaterale și a unor probleme in- I 
ternaționale de interes comun. ]

IN CADRUL UNEI PLENARE. 
A C.C. AL P. C. DIN ARGENTI- 
N A, Athos Fava, secretar general ' 
al partidului, a prezentat un ra
port in care apreciază formarea I 
alianței forțelor democratice „Con- | 
vergencia Multipartidaria“, reu
nind principalele partide din țară. | 
drept fenomenul cel mai semnifi
cativ al anului 1981 — transmite 1 
agenția Prensa Latina. Analizînd 
problemele actuale ale continentu
lui latino-american, îndeosebi cele | 

1 din America Centrală, documentul 
afirmă solidaritatea cu procesele [ 
revoluționare din zonă, precum și 
necesitatea rezolvării problemelor' 
conflictuale fără amestec din afară. .

UN NUMĂR DE 220 DE PER- | 
SOANE AU FOST DATE DISPĂ
RUTE IN PROVINCIA CUZCO DIN I 
SUD-F.STUL PERULUI, in urma | 

' alunecărilor de teren și inundațiilor 
provocate de ploile abundente din | 
ultima vreme. Zeci de locuințe au | 
fost distruse, iar căile de comuni
cații blocate. , I

phenian: Pentru eliberarea liderului democrat
- sud-coreean Kim Dae Jung

PHENIAN 1 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o ședință a Co
mitetului Central al Frontului De
mocratic pentru Reunificarea Pa
triei (F.D.R.P.) consacrată problemei 
pericolului! in care se «află viața lui 
Kim Dae Jung, lider al opoziției de
mocrate din Coreea de sud, condam
nat Ia închisoare pe viață de auto

ritățile de la Seul — informează 
agenția A.C.T.C.

Populației din Coreea de sud i-a 
fost adresată chemarea de a lupta 
pentru eliberarea liderului demo
crat, aceasta însemnînd, de fapt, 
lupta împotriva încercărilor, de per
petuare a divizării patriei, pentru 
libertăți și drepturi democratice.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Pentru reglementarea prin negocieri a crizei din Orientul 
Mijlociu • Declarația observatorului permanent al O.E.P. la 
Națiunile Unite • Conferință internațională de solidaritate 
cu populația diii teritoriile ocupate de Israel O Poziția gu
vernului britanic • Acțiunile de boicot ale druzilor sirieni 

față de măsurile luate de autoritățile israeliene
BERNA 1 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, s-a pronunțat in favoa
rea intensificării eforturilor in ve
derea reglementării pe calea nego-, 
cierilor a crizei din Orientul Mijlo- 

' ciu. în cadrul unui interviu acordat 
publicației elvețiene „Tages Anzei- 
ger“, reluat de T.A.S.S., secretarul 
general al O.N.U. a apreciat că acest 
proces se poate desfășura doar in 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
singurul forum in care toate părțile 
interesate — statele arabe. Israelul, 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, S.U.A., U.R.S.S., alte state 
interesate — stau deja în jurul ace
leiași mese.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
New York, observatorul permanent 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Națiunile Unite, Zehdi 
Labib Terzi, a arătat că actuala si
tuație încordată din Cisiordania 
constituie „rezultatul prelungirii 
ocupației israeliene, precum și al 
refuzului Israelului de a instala... o 
administrație civilă in această re
giune", relatează agenția Ktma. 
Singura cale de reglementare a si
tuației — a spus el — este încetarea 
ocupației israeliene și garantarea li
bertății și independenței acestui te
ritoriu.

BEIRUT 1 (Agerpres). — La ape
lul Comitetului pentru pace și soli
daritate libanezo-palestinian, la Bei
rut a avut loc o conferință interna
țională de solidaritate cu populația 
din teritoriile ocupate de Israel, re
latează agenția France Presse.

într-un comunicat dat publicității 
la încheierea reuniunii se afirmă că 
încercările israeliene „de a distruge 
influența Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei in aceste teritorii 
constituie o agresiune flagrantă la

adresa voinței poporului palestinian, 
a dreptului său la autodeterminare și 
a aceluia de a-și alege propriii re
prezentanți".

Consideri nd că acțiunile israeliene 
constituie o amenințare periculoasă 
la adrăsa securității in Orientul Mij
lociu și a păcii in întreaga lume, 
conferința a lansat un apel tuturor 
guvernelor pentru a determina auto
ritățile israeliene să pună capăt po
liticii expansioniste.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — „Dacă 
cerem pentru Israel dreptul de a 
trăi in pace și securitate, trebuie să 
considerăm că aceste drepturi sint 
aceleași și pentru alții" — a afirmat 
ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, lordul Carrington, aflat îrt- 
tr-o vizită oficială în Israel, rela
tează agențiile .France Presse și U.P.I. 
„Din acest motiv, a precizat el, sîn
tem de părere că palestinienii au 
dreptul la autodeterminare și trebuie 
să fie parteneri la negocierile refe
ritoare la viitorul lor" — menționea
ză aceleași surse.

ȚEL AVIV 1 (Agerpres), — Bara
jele ridicate la intrarea in satele 
druzilor sirieni din zona înălțimilor 
Golan, anexată de Israel la 14 de
cembrie, nu au fost înlăturate 
miercuri noaptea. Contrar anunțului 
făcut de autoritățile israeliene, ba
rajele rutiere au fost întărite joi 
dimineață, relatează agenția France 
Presse.

Acțiunea autorităților israeliene de 
a distribui noi cărți de identitate 
druzilor sirieni din Golan se lovește 
de opoziția acestei populații. în ciu
da faptului că vechile cărți de iden
titate au expirat la 31 martie, cei 
13 000 de druzi sirieni au refuzat, in 
cea mai mare parte, pînă în. preZent, 
să ridice pe cele nou eliberate de 
autoritățile civile israeliene — men
ționează agenția.

în cursul zilei de joi, conducătorii 
delegațiilor participante la consfă
tuirea de la Praga a secretarilor cu 
probleme organizatorice ai Comite
telor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din unele țări 
socialiste au fost primiți de tova
rășul Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului. 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis tovarășului Gus
tav Husak un salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate și 
succes.

Mulțumind, tovarășul Gustav 
Husak a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
de sănătate și succes in activitate.

Pentru o lume u pății, 

împotrivucursei înarmărilor
In perspectiva sesiunii Adunării Generale a O.N.U,

GENEVA 1 (Agerpres). - La Ge
neva se desfășoară conferința or
ganizată sub egida comitetului spe
cial al organizațiilor neguverna
mentale pentru dezarmare. Confe
rința reunește reprezentanți ai miș
cărilor naționale și internaționale 
pentru pace, ai organizațiilor negu7 
vernamentale în favoarea păcii și

dezarmării, ai unor institute și. un; 
versități, ai organismelor O.N.lil _ *J 
atribuții în domeniul dezarmării, 
precum și personalități marcarțte.

Reuniunea își propune stimularea 
unor largi acțiuni ale opiniei pu
blice în perspectiva celei de-a doua 
sesiuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., consacrate dezar
mării.

ITALIA: Condamnarea planurilor N.A.T.0. de transfor
mare a Siciliei într-o bază militară

ROMA 1 (Agerpres). — Princi
pala cale de menținere a păcii o 
constituie încetarea cursei înarmă
rilor și începerea unui proces real 
de dezarmare — aceasta este ideeâ 
principală a mesajelor adresate de 
organizațiile democratice ale fe
meilor din Sicilia președintelui Re
publicii Italiene, primului ministru, 
precum și Adunării regionale din 
insulă Organizațiile femeilor din

„Sarcina dezarmării nu 
unei elite

GENEVA 1 (Agerpres). - La Ge
neva a avut loc o manifestare mar- 
cînd cea de-a 50 aniversare a 
organizării de către Societatea Na
țiunilor a primei conferințe mon-, 
diale consacrate dezarmării,

Philip Noel-Baker, laureat al 
Premiului Nobel pentru pace, vete
ran al diplomației britanice (92 de 
ani), adresîndu-se ca invitat de 
onoare reprezentanților Asociațiilor

Sicilia — relatează intr-o telegramă 
de. presă agenția T.A.S.S. — spri
jină ideea organizării, la 4 aprilie, 
a unei demonstrații de masă in lo
calitatea Comiso, in zona în care se 
preconizează amplasarea a 112 ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune. în mesaje sînt 
condamnate planurile N.A.T.O. de a 
transforma Sicilia într-o bază mi
litară.

trebuie lăsată în seama 
restrînse"

naționale ale O.N.U. și ai alto, 
organizații neguvernamentale, a de
clarat că sarcina dezarmării nu 
trebuie lăsată in seama unei elite 
restrînse sau a militarilor. Astăzi, 
cînd este în joc însăși supraviețui
rea omenirii, măsurile parțiale de 
reducere a armamentelor nu sînt 
suficiente, dat fiind că actuala si
tuație reclamă un plan global pen
tru dezarmare generală și totală.

S.U.A.: Noi aderenți la campania antinucleară
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Un număr de 87 de prestigioase 
personalități din lumea artelor din 
Statele Unite au creat „Grupul de 
artiști pentru dezarmare nucleară" 
(P.A.N.D.), care va organiza mai 
multe spectacole în diferite locali
tăți, fondurile strinse urmind a fi 
utilizate pentru sprijinirea acțiuni
lor destinate opririi cursei inarmă- 

■, relatează agenția Associated

Press. Printre aceștia se află cu- 
noscuții regizori de cinema Robert 
Altman și Arthur Penn, actrițele 
Meryl Streep și Colleen Dewhrust. 
precum și cintărețul Hary Belafon- 
te. Dealtfel, intr-o declarație făcu
tă presei, Belafonte a subliniat că 
intenționează să-și folosească talen
tul pentru a sprijini campania în
dreptată împotriva armelor nuclea
re.
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