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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Ligii Statelor Arabe

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARĂ
Vibranta chemare, mobilizator program 

de acțiune pentru asigurarea 
progresului economico-social al patriei

Dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza obiec
tivele pe 1982 și prevederile întregului cincinal, pentru a putea 
ca, la sfîrșitul cincinalului, țara noastră să pășească într-o nouă 
etapă de dezvoltare, intr-un nou stadiu - de țară mediu dezvol
tată. Trebuie însă să muncim mai bine, să întărim răspun
derea, exigența și disciplina în toate sectoarele de activitate! 
Fiecare la locul său de muncă să poarte răspunderea deplină 
asupra felului cum își îndeplinește îndatoririle încredințate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Recenta plenară a Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român a dezbătut multiple proble
me de maximă importanță pentru 
înfăptuirea hotăririior Congresului 
al XII-’ea, a prevederilor planului 
pe acest an, cit și pentru creșterea 
și întărirea continuă a rindurilor 
parsldului, pentru aplicarea 
neabătută a politicii de cadre, pen
tru soluționarea, în spiritul demo
crației noastre socialiste, profund 
umaniste, a scrisorilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, pentru creșterea 
continuă a contribuției României 
socialiste la apărarea păcii și dez
voltarea colaborării internaționale. 
Așadar, pe ordinea de zi s-a aflat 
înscris un foarte larg evantai de 
probleme, pornind de la cete mai 
stringente cerințe și necesități ale 
dezvoltării viguroase, ecnilibrate a 
economiei și oină la cele ce privesc 
exercitarea deplină a drepturilor 
democratice largi pe care ie con
feră societatea noastră tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

Ca de fiecare dată, din nou s-au 
reliefat puternic rolul esențial, de
terminant ai secretarului general al 
partidului in elaborarea și funda
mentarea măsurilor concrete peptru 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei noastre in condițiile complexe, 
deosebit de dificile, create de criza 
economică mondială, capacitatea sa 
de a investiga adînc realitatea pen
tru a formula soluțiile cele mai po
trivite, în măsură să asigure evolu
ția întregii vieți cconomico-sociale 
pe baze științifice, in deplin acord 
cu realitățile existente, forța de pă

trundere și de sintetizare a cerințe
lor legilor obiective ale construcției 
social.s.e in condițiile specifice ale 
actualei etape pe care o parcurge 
țara noastră. *

Ampia ' cuvîntare rostită cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a conturat un cuprinzător și “mobili
zator program de acțiune menit să 
dea expresii noi înaltei responsabili
tăți a oamenilor muncii față de avu
ția societății, să asigure întronarea 
ordinii și disciplinei in absolut toate 
celulele mecanismului productiv, 
creșterea și mai puternică a eficien
ței în întreaga activitate economică. 
Ideile și indicațiile cuprinse în 
această importantă cuvîntare se inte
grează organic in viziunea clarvăză
toare a secretarului general al parti
dului, punind in evidență coerența 
politicii partidului nostru, preocupa
rea sa ca această politică novatoare 
să reflecte permanent pulsul vieții 
noastre economico-sociale. evoluția 
complexă, adeseori contradictorie, a 
climatului internațional.

Miezul cuvîntării il constituie, cum 
este și firesc, analiza celor mai ac
tuale probleme ale dezvoltării eco
nomiei in cel de-al doilea an ai ac
tualului cincinal. Relevînd faptul că, 
în pofida dificultăților obiective, in 
dezvoltarea economiei naționale s-au 
înregistrat realizări importante, care 
atestă din plin vigoarea și robustețea 
acesteia, secretarul general al parti
dului adresează clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor 
celor ce muncesc îndemnul de a as
pira continuu spre mai bine, de a 
nu se mulțumi niciodată cu ceea ce 
au realizat la un moment dat și, in

același timp, de a nn se î—'n’.ca 
nici un moment cu neajunsurile și 
lipsurile survenite intr-au
sau altul, de a mobiliza marile re
zerve existente pentru a asigura de
pășirea acestora, realizarea unor suc
cese tot mai mari.

Sub acest con de lumină, secreta
rul general al partidului a examinat 
in toată complexitatea lor probleme 
esențiale ale planului pe acest an, 
cum ar fi folosirea la maximum a 
tuturor capacităților de producție 
— atit in industrie, cit și în agricul
tură ; reducerea consumurilor mate
riale și energetice ; recuperarea și 
refolosirea in proporție sporită a ma
terialelor din toate domeniile, inclu
siv recuperarea energiei și refolosi
rea surselor de energie ; ridicarea 
calității și a nivelului tehnic al pro
duselor ; creșterea rentabilității și 
eficienței activității economice in 
toate sectoarele, fără excepție.

Aprecierile cu privire la pasiunea 
și competența celor ce muncesc con
stituie, in aceiași timp, mobilizatoare 
îndemnuri adresate de secretarul ge
neral al partidului clasei noastre 
muncitoare, intelectualității tehnice, 
care au demonstrat de nenumărate 
ori că sînt in stare să soluționeze 
probleme tehnice de inaltâ complexi
tate. Pe fondul acestei stări sănătoa
se de spirit, secretarul general al 
partidului a cerut manifestarea unei 
și mai înalte responsabilități față de 
cuvintul dat, față de angajamentul 
asumat, subliniind că este timnul să 
se termine cu orice declarații sau 
angajamente formale. Singura uni-

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN ZIARUL DE AZI

HOTĂRIREA
Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la 
unele măsuri pen
tru realizarea pro
gramului de auto- 
conducere și auto- 
aprovizionare teri
torială a populației

HOTĂRIREA
Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la 
politica internațio
nală a partidului și 

statului nostru

Cu privire la efectivul, 
compoziția și strucîura 

organizatorică
ale paOului la data 
do 31 decembrie 1981
Cu privire la activitatea 
desfășurată în anul 
1931 de către organele 

de partid, de stat 
și organizațiile 

do masă 
pentru înfăptuirea 
politicii de cadre 

a partidului
Cu privire la activitatea 
do rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, re
clamagiilor și cererilor 

oamenilor muncii 
în anul 1931
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe 
Chedli Klibi, secretar general al Li
gii Statelor Arabe, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe, a 
efectuat o vizită in tara noastră.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Secretarul genera] al Ligii State
lor Arabe a adresat cuvinte de caldă 
gratitudine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea acor
dată, relevind satisfacția de a se in- 
tilni cu șeful statului român și a 
avea împreună un schimb de păreri 
în probleme ele interes comun, de a 
vizita România. Totodată, ei a sub
liniat că îi- revine plăcuta misiune de 
a transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Reoublicii Tunisiene, Habib Bour- 
guiba, urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate poporului 
român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Tunisiei un salut 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului tunisian urări de progres 
și bunăstare.

în timpul convorbirii s-a eviden
țiat cu satisfacție cursul ascendent 
și rodnic al relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și țările 
arabe și a fost afirmată dorința de a

amplifica și aprofunda în viitor aces
te raporturi tradiționale, de a extin
de continuu conlucrarea reciprocă, 
atit pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific, cultural și în alte do
menii, cit și pe arena mondială, in 
avantajul statelor și . popoarelor 
noastre, al păcii șl progresului în 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale evoluției vieții po
litice internaționale.

De comun acord, s-a apreciat că, 
în actualele condiții internaționale, 
de o deosebită complexitate și încor
dare, se impun conlucrarea tot mai 
strînsă a popoarelor, întărirea uni
tății și solidarității tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, în lupta 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale, pentru reluarea poli
ticii de destindere, colaborare și res
pect al independenței naționale, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor litigioase
dintre state, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, în primul
rind de dezarmare nucleară, pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
secretarul general ai Ligii Statelor 
Arabe au acordat, în timpul con
vorbirilor, o atenție deosebită pro
blemelor din Orientul Mijlociu. S-a 
relevat necesitatea de a se ajunge

la o reglementare globală, pașnică a 
situației existente in zonă, care să 
ducă la instaurarea unei păci juste și 
trainice, prin retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967. în cursul 
convorbirii s-a evidențiat că în 
Orientul Mijlociu problema principa
lă o constituie realizarea unui stat 
palestinian independent pe baza 
principiului autodeterminării, ceea 
ce ar crea condiții necesare pentru 
instaurarea păcii și liniștii în zonă, 
pentru o soluție globală, pentru asi
gurarea colaborării și existenței tu
turor statelor din regiune. în actua
lele împrejurări trebuie să se între
prindă toate măsurile politice, di
plomatice pentru reducerea tensiu
nii în Orientul Mijlociu, pentru ini
țierea de eforturi in vederea ajun
gerii la o pace dreaptă și durabilă, 
in conformitate cu interesele funda
mentale ale popoarelor din această 
parte a globului.

Secretarul general al Ligii State
lor Arabe a exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu profunda recu
noștință pentru poziția principială șl 
consecventă a României, a șefului 
statului român privind problemele 
din Orientul Mijlociu și realizarea 
unei păci juste și durabile în aceas
tă regiunei

întrevederea s-a desfășurat lntr-« 
atmosferă < prietenească.

Trimisul special al cotidianului turc „Gunes"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Reoublicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe

Cevat Taylan, trimis special al coti
dianului turc „Gunes".

La primire a participat to
varășul Eugen Florescu, adjunct

dc șef de secție la C.C. al PjC.R.
Cu acest prilej, tovarășul Nițoțae 

Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru cotidianul turc.

MESAJUL

TRANSMITE DE LA FAȚA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SC1NTEII"

0 PRIMĂVARĂ A MONCII TEMEINICE, 
A EFORTULUI NEÎNTRERUPT

ASTĂZI, DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI:

Ambifii mari, dar cu temei

președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat participanților la Conferința internațională 

a organizațiilor neguvernamentale pentru dezarmare și dezvoltare

Ce se întimplă in aceste zile in agricultura județului 
Mehedinți ? Discutăm pe această temă mai intii cu 
tovarășii Ion Motorga, secretar al comitetului jude
țean de partid, și Marian Pufan, directorul general al 
direcției agricole județene.

— Pornind de la sarcinile trasate de conducerea 
partidului, am evaluat mai realist posibilitățile fiecă
rei unități agricole — ne-a spus tovarășul Motorga. 
Și doresc să consemnați că avem create condiții net 
superioare celor din anul trecut : arăturile de toam
nă s-au efectuat pe întreaga suprafață, toate culturile 
de cereale păioase au fost fertilizate cu doze cores
punzătoare de îngrășăminte chimice. Este anul cind a 
fost transportată și incorporată in sol cea mai mare 
cantitate de îngrășăminte naturale : aproape 500 000 
tone. Ceea ce nu s-a mai făcut aici niciodată. Avem 
semințe in cantitățile necesare, de cea mai bună ca
litate. La grîu și orz, bunăoară, 70 la sută din semințe 
an fost din categoriile elită, înmulțirea I și a Il-a. 
Apoi sistemele de irigații — pe 71 000 ha — au fost 
pregătite, iar la 15 aprilie vom introduce apă pe 
canale.

— Știm ce avem de făcut pentru a recupera rămi- 
nerile in urmă Ia insămintări — ne spune tovarășul 
Pufan. Organizarea muncii în cimp. Timpul bun de 
lucru folosit fără odihnă. Exigență fată de calitatea 
lucrărilor. Un fapt mărunt, dar semnificativ : toată 
sămința de floarea-soarelui ce nu avea o germinație 
prea bună a fost aleasă la masă, bob cu bob. Și au 
fost 55 tone de sămință.

Da, e un fapt. Pornim să cunoaștem și altele.

Nu, nu este o exagerare : 
NICI O CLIPA NU SE PIERDE

diții — spune el — rit
mul lucrărilor, recupera
rea intîrzierilor depind de 
felul in care merge me
canizarea..."

— Și cum merge me
canizarea ?

— După cum vedeți (pe 
cimp se văd la lucru zeci 
de formații de mecaniza
tori), merge bine. Ne-am 
ocupat din timp de toate 
cele necesare. La pregă
tirea terenului și insă- 
mințări lucrăm cu ma
șinile numai în agregat. 
Pe 560 de combinatoare 
și grape cu discuri au 
fost montate instalații de 
erbicidare și li s-au ata
șat grape. Cîșțigăm timp, 
ocrotim pămîntul, eco
nomisim motorina. La 
fel și la semănat.

C.A.P. Salcia, din con
siliul agroindustrial Obir- 
șia de Cimp. Stă să 
plouă. Dar nici o îngrijo
rare. Oamenii și mașinile 
rămîn aici chiar și pe 
ploaie, vor lucra cit se 
va putea. „Timpul nu a

prea ținut cu noi — spune 
Octavian Pleniceanu, in- 
ginerul-șef. N-am avut 
nici două zile de lucru 
in plin. Abia ne puneam 
in brazdă și ploaia ne 
oprea. Fără să organizăm 
munca temeinic ia cimp, 
întîrzierile ar fi fost mai 
mari. Așa am putut fo
losi chiar și o oră, de-a 
fost bună, pe zi."

De fapt, ce ne-a plă
cut aici ? Mijloacele me
canice lucrează grupat, 
sub directa supraveghere 
a specialiștilor. Șefa fer
mei, Floarea Marcu, este 
ajutată de alți doi specia
liști — Nicolae Cebuc și 
de inginerui-șef. Toate 
lucrările — pregătirea te
renului, erbicidarea, în
corporarea erbicideior în 
sol și semănatul — se 
execută în flux. Practic, 
nu există decalaj între 
operații. La capul solei se 
află transportate sămin
ța, ‘ erbicidele, îngrășă- 
mintele chimice și cis
ternele cu apă. Nici o 
clipă nu se pierde.

Pornim spre consiliul 
unic agroindustrial Obîr- 
șia de Cimp. Vrem să 
realizăm acolo „radio
grafia" unei zile de mun
că. Pe drum, străbatem 
mai multe cooperative 
agricole : Scăpau. Deve- 
sel, Gogoșu. Balta Verde,
Izvoarele. Gruia, Pristol, 
Gîrla Mare, Vrata și în

treprinderile agricole de 
stat Burila Mare și Gîrla 
Mare. Se muncește peste 
tot.

E răcoare și e limpede 
că va și ploua. Au și apă
rut primii stropi... Dis
cuție in mașină cu tova
rășul Ion Floricică, di
rectorul trustului S.M.A. 
„Mai ales in acestfe con-

Da, așa trebuie să lucreze 
specialiștii!

în cimp, la C.A.P. Cuj- 
mir. în stingă, tarlaua 
imensă pe care se sea
mănă ultimele hectare cu 
sfeclă, în dreapta se pre
gătește terenul pentru 
porumb. Un tînăr vine 
dinspre adîncul cîmpu-

lui. e inginerul-șef 
Gheorghe Popescu. Dis
cutăm despre... un pro
gram de lucru și de ac
țiune pe întregul an agri
col. Da, există un aseme-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Deschiderea lucrărilor Conferinței organizațiilor 
neguvernamentale pentru dezarmare și dezvoltare de 
la Bruxelles îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
dumneavoastră, participanților la acest prestigios fo
rum, un salut cordial și calde urări de deplin succes.

Reuniunea dumneavoastră are loc in împrejurări 
complexe, cind in viața internațională s-a ajuns Ia o 
incordare deosebit de gravă, ca rezultat al manifestării 
politicii de consolidare și reîmpărțire a zonelor de 
influentă, de forță și amestec în treburile interne ale 
altor state, al perpetuării unor stări de conflict și 
război in diferite zone ale lumii, intensificării cursei 
înarmărilor, adincirii crizei economice și a decalajelor 
dintre țările bogate și țările sărace, ceea ce creează 
o mare primejdie pentru pacea, independența și în
săși existenta popoarelor.

O îngrijorare deosebit de puternică provoacă inten
sificarea cursei înarmărilor, care, prin proporțiile sale 
uriașe, constituie o povară insuportabilă pe umerii tu
turor popoarelor, adîncește dificultățile generate de 
criza economică, alimentează politica de confruntare 
și sporește grav amenințarea unui război distrugător.

Situația cea mai periculoasă este in Europa, unde 
stau față in față cele două blocuri militare opuse, 
s-au acumulat uriașe cantități de arme, îndeosebi de 
arme nucleare, se preconizează amplasarea de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, ajungîndu-se la o 
asemenea incordare care mărește considerabil ame
nințarea unui război nuclear, a distrugerii națiunilor 
europene și a însăși vieții pe continent.

tn aceste împrejurări internaționale deosebit de 
grave este mai necesar ca oricind ca forțele progre
siste. democratice, popoarele de pretutindeni să-și 
unească eforturile în lupta pentru înlăturarea perico
lului de război, pentru apărarea dreptului sacru la 
viată, la dezvoltarea liberă, independentă a fiecărui 
popor. în conformitate cu năzuințele sale de progres, 
în fata primejdiei grave la adresa păcii și securității, 
ample forțe sociale, mase largi populare din Europa 
și de pe alte continente s-au ridicat la luptă pentru 
a spune un NU hotărit politicii de înarmare, de încor
dare și confruntare, pentru a determina trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezarmare nucleară, 
pentru o politică de respect al independenței națio
nale, de colaborare egală și echitabilă în folosul dez
voltării economico-sociale a tuturor popoarelor. îndeo
sebi al celor rămase in urmă.

România militează neabătut pentru o politică de 
pace, înțelegere și cooperare intre toate statele lumii 
pe baza respectării independentei și suveranității na
ționale, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, egalității in drepturi și neamestecului in trebu
rile interne, pentru renunțarea la politica de confrun
tare și de înarmare, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale, în primul rind nucleare.

Considerăm că trebuie să se facă totul pentru opri
rea amplasării de rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa, pentru retragerea celor existente, pentru 
o Europă fără armament nuclear de nici un fel. Ne 
exprimăm speranța că negocierile sovieto-americane 
de la Geneva, la care trebuie să participe intr-o for
mă sau alta toate statele europene, vor duce la re
zultate care să răspundă așteptărilor popoarelor, la 
reducerea armamentului nuclear și in final Ia reali
zarea unei Europe fără nici un fel de rachete nu
cleare. ceea ce constituie o cerință a unei reale dezar
mări. a destinderii și păcii pe continent și in lume.

Un rol important In această direcție revine maselor 
populare, amplelor mișcări și acțiuni Împotriva am
plasării de noi rachete nucleare pe continent, pentru 
dezarmare și pace.

Să facem totul acum, ptnă nu este prea tirzUj, pentru 
a determina stoparea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri efective de dezarmare, în primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru eliminarea oricăror ma
nifestări ale politicii de forță și confruntare, ■ pentru 
a nu admite ca Europa, leagănul civilizației create de 
popoarele care conviețuiesc aici de milenii, să devină 
teatrul unei conflagrații nucleare pustiitoare.

Acordăm o deosebită importanță faptului că reuniu
nea dumneavoastră abordează problemele dezarmării in 
strînsă legătură cu problemele lichidării subdezvoltării 
— care afectează viața a două treimi din populația 
planetei — și asigurării dezvoltării economico-sociale 
mai rapide, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, 
deoarece acestea sînt problemele fundamentale de a 
căror soluționare in interesul tuturor popoarelor depind 
soarta păcii, însuși viitorul omenirii. în condițiile in
tensificării cursei înarmărilor, care deturnează in sco
puri neproductive, de distrugere, fonduri și resurse 
materiale și umane colosale, criza economică se adin- 
cește continuu, devine tot mai gravă situația econo- 
mico-socială a țărilor în curs de dezvoltare, în care 
sute de milioane de oameni trăiesc în condiții din cele 
mai precare, se amplifică instabilitatea economică și 
politică la scară mondială, cresc pericolele la adresa 
păcii și securității internaționale. Lichidarea subdez
voltării și asigurarea dezvoltării mai rapide a țărilor 
rămase în urmă necesită, pe lingă eforturile proprii 
ale acestor țări, alocarea de către comunitatea inter
națională a unor fonduri importante, care pot și tre
buie obținute pe seama cheltuielilor de înarmare.

România socialistă, ea Însăși țară In curs de dez- 
voltare.v a prezentat numeroase propuneri și initiative 
in cadrul O.N.U. și al altor foruri internaționale privind 
înghețarea și apoi reducerea treptată a cheltuielilor 
militare, a forțelor armate și armamentelor, ■ într-o 
primă etapă cu 10—15 la sută, urmind ca o parte 
a mijloacelor astfel eliberate să fie folosite pentru 
sprijinirea dezvoltării mai rapide a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Actuala situație internațională reclamă din partea 
tuturor factorilor — a guvernelor, a forțelor politice 
și sociale, a popoarelor — să acționeze' cu cea mai 
înaltă responsabilitate pentru oprirea cursului primej
dios al încordării, a politicii de înarmări și confrun
tare, pentru intensificarea dialogului, a negocierilor 
și solutionarea pe cale politică a tuturor litigiilor din
tre state, pentru reluarea și continuarea politicii de 
destindere, respect al independentei naționale, de pace, 
înțelegere și colaborare, pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice internaționale, a unei lumi 
fără arme nucleare, fără războaie, in care popoarele 
să-și poată concentra în liniște și deplină securitate 
eforturile pentru asigurarea progresului economic și 
social, astfel incit fiecare om să se poată bucura de 
roadele muncii sale pașnice, de minunatele cuceriri 
ale spiritului uman, ale civilizației epocii noastre.

Adresez cele mai bune urări de succes lucrărilor 
conferinței și exprim convingerea că organizațiile 
participante vor aduce o contribuție tot mai impor
tantă la înfăptuirea acestor deziderate vitale ale 
omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Pentru creșterea continuă a roluliri conducător a[ partidului, perfecționarea activității 
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- DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. DIN 31 MARTIE 1982 -

Cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică ale partidului 
la data de 31 decembrie 1981

Partidul Comunist Român — forța 
conducătoare n națiunii noastre so
cialiste — se afirtîiă îh Viața de toata 
Zilele ca un puternic partid de masă. 
Care cuprinde in rindurile sale po 
cei rtiai buni fii ai clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității — băr
bați și femei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Prin 
calitatea membrilor săi, prin înalta 
16r competență politică șl profesio
nală. prin ținuta lor morală exem
plară, partidul se bucură de un uriaș 
prestigiu, exercită o imensă influ
ență in mase, politica sa fiind urma
tă neabătut de întregul popor. Rea
lizările remarcabile obținute in anul 
1981 de cei ce muncesc in dezvol
tarea industriei și agriculturii, a 
celorlalte sectoare ale Vieții sociale, 
in transpunerea in viață a Progra
mului partidului atestă, în mod eloc
vent. dragostea cu care este urmat 
partidul, atașamentul profund al tu
turor oamenilor muncii față de po
litie» sa științifică, originală și no
vatoare.

I. Activitatea de primire in partid 
s-a desfășurat în cursul anului tre
cut potrivit orientărilor și indicațiilor 
date do secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Geaușesctl, 
la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1981, în anul trecut -- în condițiile 
sporirii considerabile a exigenței față 
de calitățile moral-politice și profe
sionale «le celor Ce au solicitat să 
devină membri ai partidului — fiind 
primiți in partid 141 460 Oameni ai 
muncii, cu aproape 9 000 mai mulțl 
decil in anul precedent ; B6 la sută 
dintre aceștia provin din fîndul 
muncitorilor șl țăranilor.

La 31 decembrie 1981, Partidul Co
munist Român cuprindea in rîndti- 
flle sale 3 150 812 membri de partid, 
respectiv 20,31 ia sută din populația 
majoră și 30,44 la sută din populația 
ocupată in industrie, agricultură și 
în celelalte domenii ale vieții econo- 
mico-soeiale, ceea ce demonstrează 

forța organizatorică a partidului, a- 
deziunea deplină a intregului popor 
la politica sa iniefnă șl externă, 
unitatea lui indisolubilă in jurul 
partidului, al secretatului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mal 
iubii fiu al națiunii noastre, perso
nalitate proeminentă a vieții poli
tice contemporane.

Plenara a apreciat preocuparea 
consecventă a comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid, 
a organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile economice pen
tru întărirea caracterului revoluțio
nar, de clasă al partidului și dez
voltarea în rindurile sale a Unui pu
ternic nucleu muncitoresc, care a 
avut Ca rezultat primirea în partid 
in anul 1981 a peste 100 009 munci
tori, accentuindu-se astfel creșterea 
ponderii acestora în partid, pfoees 
ce reflectă in mod fidel profundele 
Schimbări din Însăși structură Socie
tății noastre.

Primirea în partid a unui însem
nat număr de Oameni ai muncii a 
permis organizațiilor de partid Să 
asigure prezență comuniștilor in 
toate sectoarele economiei naționale, 
ponderea membrilor do partid în 
totalul populației ce-și desfășoară 
activitatea in sfera producției mate
riale a crescut de la 74,80 la sută, 
cit era la sfirșitul anului 1980, la 
75.03 la sută in prezent ; din totalul 
efectivului partidului, 55,14 la sută 
provin din rindul clasei muncitoare.

în conformitate cu orientările 
Conducerii partidului de a se urmări 
cu precădere întărirea organizațiilor 
de partid din ramurile de bază ale 
economiei naționale, în această pe
rioadă au crescut mai puternic for
țele partidului în sectoarele indus
triale cu rol hotărîtor în progresul 
continuu al patriei.

Pe baza cerințelor de a se ridica 
pe uri plan superior activitatea din 
agricultură, de a crește in continua
re rolul conducător al organizațiilor 

de partid din nceasfă Cârmiră de 
bază a economiei naționale, comite
tele județene de partid au acordat 
O atenție mai mare întăririi organi
zațiilor de partid de la sate. în anul 
trecut fiind primiți în partid peste 
5 650 muncitori, tehnicieni, ingineri, 
economiști din I.A.S., S.M.A., 21 248 
țărani cooperatori și cu gospodărie 
individuală.

In cursul anului trecut au fost 
primiți în Partidul Comunist Român 
19 361 intelectuali — ingineri, tehni
cieni, cadre didactice, specialiști cu 
studii superioare, studenți — care 
aduc o contribuție deosebită la rea
lizarea sarcinilor ce revin colective
lor din care fac parte în înfăptuirea 
hotăririlor de partid și de stat,

In lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al partidului, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie 1981 privind in
tensificarea muncii politieo-organi- 
zatorice in rindul femeilor, astfel 
incit pină la Congresul al XIH-Ica 
ponderea acestora în efectivul parti
dului să atingă 34—35 la sută, orga
nele și Organizațiile de partid aU 
întreprins măsuri corespunzătoare, 
Ceea ce a avut ca rezultat intrarea 
in partid a 65 090 femei, acestea ce- 
prezentihd 46 la sută din totalul 
celor primiți in partid in anul tre
cut. Ponderea lor in efectivul parti
dului a sporit de la 28,71 la sută in 
1980 lă 29,62 la sută in 1981.

în anul trecut, organele și organi
zațiile de partid au manifestat o 
preocupare deosebită pentru împros
pătarea partidului cu forțe tinere : 
peste 71,00 la sută din membrii de 
partid primiți provin din tlniunea 
Tineretului Comunist.

Potrivit aprecierii date de plenară, 
compoziția națională a partidului co
respunde structurii naționale d popu
lației din țara noastră, fapt câte 
exprimă elocvent justețea politicii 
naționale a partidului de egalitate 
deplină în drepturi a tuturor oame

nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

în consens cu sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cen
trul atenției activității consacrate 
întăririi rindurilor partidului aU Stat 
calitatea celor primiți in partid, 
dezvoltarea exigenței și a spiritului 
de răspundere la atribuirea titlului 
de membru de partid, astfel incit 
această înaltă cinste să fie acor
dată celor mai merituoși oameni al 
muncii, care au dovedit prin fap
tele lor concrete de muncă, prin 
întreaga viață și activitate că me
rită să se afle în rindurile partidu
lui nostru. Mareâ majoritate a ce
lor primiți în partid sînt oameni cU 
înaltă calificare profesională, card 
s-au afirmat în activitatea de rea
lizate a sarcinilor din planul de 
stat, au o înaltă conștiință politică 
și cetățenească, angajîndu-se eU 
fermitate în lupta pentru întărirea 
ordinii și disciplinei in muncă, pen
tru înfăptuirea obiectivelor și sar
cinilor etapei ce o parcurgem.

II. O componentă de seamă a ac
tivității organelor șl organizațiilor 
de partid a constituit-o desfășurarea 
in cursul anului 1981 a unei ample 
.munci politice și organizatorice în 
vederea aplicării in viață a hotări- 
rilor Congresului al XÎI-lca al 
P.C.R. și a indicațiilor cuprinse in 
cuvintârlle tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, privind ridicarea nivelu
lui politico-ideologic al comuniști
lor și celorlalți oameni ai muncii, 
pentru creșterea răspunderii aces
tora față de destinele patriei noas
tre socialiste, angajarea plenară in 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
partidului șl legilor țării.

Învâțămîntul politico-ideologic de 
partid, in care sînt cuprinși 3 009 838 
membri ai partidului, respectiv 
95,53 la sută din efectivul acestuia, 
a fost âXat pe «tudțerea temeinică a 
documentelor Congresului ăl XII-lea 
al partidului, a ideilor și indicațiilor 

cuprinse în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar și a obiectivelor revoluției 
agrare, a problemelor fundamen
tale ale istoriei patriei și partidului, 
ale educației materialist-ștlihțifice, 
accentul fiind pus pe îmbogățirea 
conținutului de idei și ridicarea 
eficienței lui educative, pe îmbu
nătățirea și mai substanțială a cali
tății acestuia, urmărindu-se îndeo
sebi desprinderea de concluzii prac
tice pentru .activitatea concretă a 
organizațiilor de partid și colective
lor de oameni ai muncii din unită
țile respective.

Mărețele evenimente politice ce 
au avut loc în cursul anului 1981 — 
aniversarea a 60 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
congresele consiliilor oamenilor 
muncii și al țărănimii — intensifi
carea propagandei prin conferințe, 
desfășurarea unei largi munci poli
tice de la om la om, explicarea te
meinică a tezelor de excepțională 
însemnătate teoretică și practică 
cuprinse în cuvintările rostite ds 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, aU 
contribuit la înțelegerea mai pro
fundă a întregii politici interne si 
internaționale a partidului și statu
lui nostru.

III. SitUindu-se ferm pe O poziție 
creatoare, Partidul Comunist Român 
își adaptează constant structura or
ganizatorică la cerințele Vieții.

în prezent. Partidul Comunist 
Român cuprinde 40 organizații ju
dețene, organizația municipală Bucu
rești, 242 organizații municipa
le și. orășenești, 2 705 organizații 
comunale, 7 218 organizații Conduse 
dc comitete de partid pe Întreprin
deri, instituții, unități agricole, sec
ții sau sectoare de producție și 
65 219 organizații dc bazfi în Unități, 
secții, ateliefe, ferme etc.

Plenara a apreciat că partidul 
dispune de o structură organizato

rică corespunzătoare, care-i îngă
duie să-și afirme rolul conducător 
nu în mod abstract, general, ci prin 
contribuția activă și efectivă a tu
turor organizațiilor de bazâ, care 
izbutesc prin forța lor numerică și, 
mai ales, prin calitatea membrilor 
lor să-și exercite plenar atribuțiile 
care decurg din rolul conducător al 
partidului, să realizeze dreptul de 
control asupra întregii activități 
economice, politice și SOcial-cUlttl- 
rale, să influențeze pozitiv întregul 
proces al autoconducerii muncito
rești.

înfăptuirea documentelor progra
matice adoptate de Congresul al 
XII-lea, a hotăririlor Comitetului 
Central și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretatul gene
ral al partidului, impune ridicarea 
la un nivel tot mai înalt â activi
tății politice și organizatorice a tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid, întărirea permanentă, th 
primul rînd calitativă, a rindurilor 
partidului. In acest sens, planara a 
stabilit următoarele :

1. Comitetele județene, munici
pale, orășenești și comunale, comi
tetele de partid și birourile organi
zațiilor de bază din întreprinderi, 
instituții și unități agricole vor si
tua și in viitor pe primul plan cali
tățile moral-politice și profesionale 
ale celor primiți în partid, asigu- 
rind acordarea înaltului titlu de co
munist numai acelor oameni ai 
muncii care prin întreaga lor acti
vitate dovedesc că luptă cu hotărire 
pentru aplicarea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, militează cu consecvență 
pentru folosirea rațională a resurse
lor materiale, economisirea combus
tibililor și energiei, întărirea disci
plinei tehnologice, creșterea efi
cienței activității economice, res
pectarea intoetnai a normelor de 
conviețuire sociala.

Ori de cite OH se constată că unii 

membri de partid recomandă cu 
ușurință primirea în partid a unor 
elemente necorespunzătoare, birou
rile organizațiilor de bază respective 
să-l pună pe cei in cauză în discu
ția adunărilor generale, care «ă-i 
tragă la răspundere pentru încăl
carea prevederilor statutare.

2. Activitatea de primire in partid 
va fi orientată in continuare spre 
primirea cu prioritate a muncitori
lor CU Înaltă calificare din toate ra
murile economiei naționale, aceștia 
urmînd să reprezinte și în acest an 
55—65 la sută din totalul oamenilor 
muncii ce vor fi primiți în partid ; 
o atenție deosebită se va acorda 
creșterii ponderii membrilor da 
partid în totalul personalului din 
industriile Construcției de mașini, 
electronice, chimice, de pe șantie
rele de construcții, economiei fores
tiere, noilor întreprinderi industria
le, precum și din secțiile și atelie
rele de turnătorie, forje, tratament 
și sculărie.

3. Organele șl organizațiile de 
partid din mediul rural vor in^ • 
silica munca politieo-organizator
în rindurile țărănimii, asigurînd i, 
in continuare, țârahii să reprezinte 
minimum 15 la sută din totalul e- 
lor primiți in partid, iar în județele 
unde populația ocupată în agricul
tură este mai numeroasă aceștia să 
reprezinte cel puțin 25 la sută din 
noii membri de partid.

4. Pentru a se asigura sporirea 
ponderii femeilor in efectivul parti
dului și menținerea unui echilibru 
stabil in Ce privește gruparea mem
brilor de partid după vîrstă, in anul 
1982 femeile vor reprezenta mini
mum 50 la sută din totalul celor 
primiți în partid, iar cel puțin 70 la 
sutâ vor proveni din rindul Uniunii 
Tineretului Comunist. In acest sens, 
Consiliul Național al Femeilor și 
Comitetul Central al U.T.C. vor lua

(Continuare în pag. a V-a)

Cu privire la activitatea desfășurată în anul 1981 de către organele de partid, de stat 
și organizațiile de masă pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului

Punînd la baza întregii lor activi
tăți hbtărîrile Congresului al XII-lea, 
prevederile Programului și nle Sta
tutului partidului, legile statului in 
domeniul politicii de cadre, avînd 
supremă călăuză înaltele calități ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
Strălucit conducător de partid și de 
stat, de înflăcărat militant revolu
ționar pentru progresul șl înflorirea 
multilaterală a patriei noastre, orga
nele de partid, de stat și organiza
țiile de masă și-au intensificat preo
cupările pentru formarea unui pu
ternic detașament de cadre, care, in 
strinsă Unitate și conlucrare cu toți 
comuniștii, cu masele largi de oa
meni ai muncii, acționează energic 
pentru asigurarea progresului neîn
trerupt ăl României pe drumul so
cialismului și comunismului.

I. în anul 1981, Comisia C.C. al 
P.C.R. pentru problemele de cadre 
de partid și de stat, beneficiind per
manent de îndrumările și indicațiile 
prețioase ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a orientat preocupările 
organelor locale de partid, organiza
țiilor de masă, conducerilor ministe
relor și instituțiilor centrale in direc
ția perfecționării continue a muncii 
de selecționare, creștere, formare și 
promovare a cadrelor, completării și 
împrospătării permanente a efectivu
lui de cadre din toate domeniile ds 
activitate cu cei mai buni comuniști 
și oameni ai muncii, avînd în Vede
re respectarea criteriilor politice, 
profesionale și morale stabilite pen
tru promovarea cadrelor in funcții 
de conducere, aplicarea neabătută a 
principiilor și normelor democratice 
statornicite de partidul nostru în do
meniul politicii de cadre. Astfel, în 
anul 1981 au fost promovate in di
ferite funcții din nomenclatura or
ganelor de partid și de stat un nu

măr important de cadre cu o te
meinică pregătire politico-ideologică 
și profesională, care au experiența și 
aptitudinile necesare pentru îndepli
nirea în condiții corespunzătoare 
a sarcinilor ce le-au fost încre
dințate.

Organele și organizațiile de partid 
și-au accentuat preocuparea pentru 
îmbunătățirea structurii profesionale 
și compoziției cadrelor în strinsă le
gătură cu exigențele calitative noi 
formulate de conducerea partidului 
pentru toate domeniile și sectoarele 
de activitate, asigurindu-Se promo
varea în funcții de conducere a ce
lor mai bune cadre din rindurile 
muncitorilor și celorlalte categorii de 
oameni ai muncii. Astfel, ponderea 
muncitorilor a crescut de la 77,2 la 
sută în 1980 la 77,8 la sută in 1981 
în aparatul de partid și de la 89,3 la 
sută la 90,2 la sută în cel al sindi
catelor. Se poate aprecia că. în an
samblu, compoziția pe profesii și ca
tegorii sociale a cadrelor de partid, 
dc stat, ale organizațiilor de masă și 
din economie corespunde concepției 
partidului privind rolul ce revine 
clasei muncitoare în societatea noas
tră, in strinsă unitate și Colaborare 
deplină cu țărănimea, intelectualita
tea și celelalte categorii de oameni 
ai muncii.

Pe baza hotăririlor conducerii par
tidului, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organele și orga
nizațiile de partid și-au intensificat 
preocupările pentru creștere'a parti
cipării femeilor la întreaga viață 
economico-socială și politică a tării 
și promovarea intr-o și mai mare 
măsură a acestora în funcții de con
ducere. în 1981 au fost promovate in 
funcții din nomenclatura organelor 
de partid șl de stat un număr im
portant de femei. Prin măsurile poli

tico-organizatorice adoptate s-a asi
gurat o pondere de 29 la sută a fe
meilor alese în birourile comitetelor 
județene, municipale și orășenești 
de partid și de 16,8 la sută în apara
tul de partid. Numărul femeilor care 
au fost alSSB rectori, prorectori, de
cani și prodecani în invățâmlntul 
superior a crescut de trei ori în 1981 
față de situația existenta la alegeri
le din 1976 ; la inspectoratele școla
re județene aproape 50 la sută din 
funcțiile de inspector școlar general 
sînt deținute de femei, iar în funcții
le de directori și directori adjunct! 
femeile reprezintă 33,7 la sută la li
cee și 53 la sută la școlile din invă- 
țămîntul primar și gimnazial. In do
meniul sănătății, femeile reprezintă 
46,5 lă sutâ dintre directorii direcți
ilor sanitare județene, 79 la sută în 
funcțiile de conducere din rețeaua 
farmaceutica și 40 la sută în institu
tele de cercetare medicală. S-a asi
gurat, de asemenea, ca ponderea fe
meilor în funcțiile de președinți șl 
vicepreședinți la uniunile județene 
ale cooperativelor meșteșugărești să 
Crească de la 17 la sutâ, cit era în 
1980, la circa 43 la sută in prezent.

Militind consecvent pentru trans
punerea in viață a politicii partidu
lui nostru dc asigurare a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, organele și organizații
le de partid au manifestat preocu
pare permanentă pentru promovarea 
in funcții <lc conducere a celor mai 
bune cadre din rindul naționalități
lor conlocuitoare. Atit în ansamblu 
la nivelul țării, cit și în localitățile 
în care alături de români trăiesc și 
muncesc oameni ai muncii de alte 
naționalități, compoziția cadrelor este 
corespunzătoare cu structura pe na
ționalități a populației.

Continuind aplicarea principiului 
rotirii periodice a cadrelor, organe
le de partid au acordat atenție spo
rită asigurării ur.ui raport corespun
zător de virstă in aparatul de partid. 
Astfel, în timp ce 51,6 la sută din • 
numărul total al activiștilor de 
partid au pină la 3 ani vechime in 
funcția actuală, ponderea celor care 
au vîrstă pînă lâ 45 ani este de 67,9 
la sută, crelndu-se condițiile de 
îmbinare armonioasă a experienței 
cadrelor mai înaintate în vîrstă cu 
entuziasmul și puterea de muncă ale 
celor tinere.

Un loc central în munca desfășu
rată de organele de partid l-au ocu
pat pregătirea politico-ideologică și 
profcSional-științifică a cadrelor din 
toate sectoarele de activitate, însu
șirea concepției materialist-dialec- 
tice, a principiilor politicii interne și 
externe a partidului, ridicarea nive
lului cunoștințelor dc specialitate, 
creșterii competenței in domeniul 
organizării și conducerii științifice a 
muncii și ^producției. în anul 1981 
numeroase cadre din apăratul de 
partid, U.T.C., sindicat, al consiliilor 
populare, din unități economice și 
alte domenii au absolvit cursurile 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", șco
lile Interjudețene de partid, univer
sitățile politice și de conducere de 
pe lingă organele locale de partid 
și alte școli politice. în întreaga ac
tivitate de pregătire politico-ideolo
gică a cadrelor s-a pus un accent 
deosebit pe aprofundarea documen
telor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., însușirea temeinică a ideilor 
și orientărilor de mare valoare re- 
volutionar-științifică cuprinse in cU- 
vîntările tovarășului N i C o î a e 
Ceaușescu, pe cunoașterea pîrghiilor 
Și metodelor de realizare a unor 

profunde transformări calitative in 
toate sectoarele activității economi- 
co-sociale.

Intensificîndu-și preocuparea pen
tru asigurarea și promovarea cadre
lor do Cțfnduceae» organele de 
partid, ministerele,' centralele șl În
treprinderile industriale au acordat 
în același timp o atenție sporită 
pregătirii muncitorilor și specialiș
tilor necesari pentru realizarea pla
nului de producție in industrie, agri
cultură, construcții, transporturi și 
in celelalte sectoare dc activitate. în 
anul 1931 au intrai in producție peste 
380 000 muncitori calificați, 16 022 
maiștri și 37 000 absolvenți ai învă- 
țămintului superior, din care peste 
61 la sută ai facultăților cu profil 
tehnic.

II. Apreciind rezultatele pozitive 
obținute in înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului, plenara C.C, al 
P.C.R. a scos în evidență că în mun
ca de selecționare, promovare și 
educare a cadrelor desfășurată in 
anul 1931 de organele de partid, or
ganizațiile de masă, conducerile mi
nisterelor și instituțiilor centrale au 
existat Unele lipsuri și neajunsuri. 
S-a reliefat faptul că unele cadre 
cu munci de conducere din minis
tere, centrale și întreprinderi indus
triale, unități agricole, unii activiști 
de partid, de stat, ai organizațiilor 
de masă dovedesc O slăbire a răs
punderii in muncă, a spiritului cri
tic și autocritic, a exigenței și com
bativității revoluționare, manifestă 
tendințe de automulțumire, de a duce 
o viață liniștită, comodă, chiar șl in 
condițiile in care rezultatele activi
tății sectoarelor pe care le coordo
nează nu se ridică la nivelul sarci
nilor stabilite. Plenara a cerut orga
nelor de partid să sporească exigența 
în munca de selecționare și promo

vare a cadrelot, să asigure cunoaște
rea temeinică și aprecierea acestora 
In funcție de rezultatele practice pe 
care le obțin la locul de muncă in 
Înfăptuirea hotăririlor de partid și a 
legilor țării, de responsabilitatea și 
competența dovedite în rezolvarea 
sarcinilor încredințate, abnegația și 
tenacitatea cu care acționează pen
tru depășirea unor greutăți, să asi
gure controlul permanent asupra ac
tivității și comportării tuturor comu
niștilor Investiți cu funcții de con
ducere In flecare sector de activitate.

Punînd in fața organelor de partid, 
de stat, organizațiilor de masă, con
ducerilor ministerelor și instituțiilor 
centrale sarcina de a acționa cu con
secvență pentru îmbunătățirea, în 
continuare, a activității de înfăptuire 
a politicii de cadre a partidului, pen
tru aplicarea neabătută a hotăririlor 
de partid privitoare la selecționarea, 
promovarea, pregătirea și educarea 
cadrelor, plenara C.C. al P.C.R. a 
stabilit următoarele:

1. Pină la sfirșitul semestrului I 
a.c. organele de partid, conducerile 
organizațiilor de masă, ale ministere
lor și instituțiilor Centrale vor ana
liza temeinic. în mod critic, propria 
activitate de selecționare, promovate 
și educare a cadrelor șl vor stabili 
măsuri concrete, ferme, pentru în
făptuirea neabătută a hotăririlor con
ducerii partidului și a legilor statu
lui, a sarcinilor șl Indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, în domeniul politicii de 
cadre.

2. în semestrul I a.c., birourile co
mitetelor județene, municipale, oră
șenești și comunale de partid vor 
analiza, în mod individual, activi
tatea tuturor cadrelor din nomencla

tura lor. competenta și hotărirea cu 
care acestea iuptă pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin și vor 
stabili măsuri de Înlocuire din func
ție a celor care nu prezintă garanția 
că pot asigura conducerea In condi
ții corespunzătoare a sectoarelor și 
compartimentelor încredințate.

3. Organele de partid vor acționa 
pentru întărirea controlului organiza
țiilor de bază și al oamenilor muncii 
asupra activității tuturor cadrelor de 
conducere. Periodic, in adunările or
ganizațiilor de partid și anual în 
adunările sau conferințele oamenilor 
muncii, cadrele de conducere vor 
prezenta rapoarte privind activitatea 
proprie pentru îndeplinirea sarcinilor 
în funcțiile ce le sînt încredințate. 
Aprecierile anuale ale directorilor, 
inginerilor-șefi și contabililor-șefi 
din întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi, unitățile 
agricole etc. vor fi prezentate și 
supuse aprobării adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din unitățile 
respective.

4. Secțiile C.C. al P.C.R., Comite
tele județene de partid vor lua 
măsuri care să determine creșterea 
substanțială a rolului aparatului de 
partid in exercitarea controlului 
asupra îndeplinirii hotăririlor parti
dului și legilor statului, de întărire 
a exigentei, răspunderii, dăruij^ și 
spiritului revoluționar in mum’ le- 
cărui activist de partid, tunai 
Viștii de partid vot raporta / 
modul in care au acționat 1 
îndeplinirea sarcinilor stabilite, iar 
periodic. Indiferent de funcțiile pe 
care le au, vor prezenta informări 
în fața organizațiilor de partid din 
care fac parte despre munca lor |i 
rezultatele obținute.

(Continuare în pag. a V-a)

Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor
și cererilor oamenilor

Prin scrisori șl audiențe s-a rea
lizat șl in anul 1981 un amplu dialog 
intre oamenii muncii și conducerea 
partidului, organele de partid și de 
stat, organizațiile de masă și obștești, 
un contact nemijlocit de mare am
ploare cu cetățenii țării, care justi
fică ' pe deplin atenția continuă cu 
care este urmărită de conducerea 
partidului. personal de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. activitatea de 
interes social-politic major ce se 
desfășoară in acest domeniu.

Uti larg ecou in rindul maselor de 
oameni ai muncii, care a determinat 
îmbunătățirea conținutului calitativ 
al scrisorilor, sporind preocuparea 
lor pentru problemele esențiale ale 
activității economico-sociale, pentru 
respectarea legalității, a normelor 
eticii și echității socialiste. aU avut 
Indicațiile privind activitatea cu 
scrisorile și audiențele date de se
cretarul general al partidului la 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie 
1981.

în cursul anului trecut s-au obținut 
îmbunătățirea muncii de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor și cererilor 
cetățenilor, creșterea răspunderii or
ganelor șl organizațiilor de partid 
pentru conducerea nemijlocită a 
acestei activități. Au fost organizate 
mai multe dezbateri Cu colective dc 
oameni ai muncii asupra concluzi
ilor rezultate din examinarea și re
zolvarea unor propuneri și sesizări, 
insistindu-se pentru creșterea con
tribuției acestora la înlăturarea nea
junsurilor din unitățile în care mun
cesc ; a sporit preocuparea cadrelor 
de conducere pentru folosirea scri

sorilor și audiențelor ea mijise ope
rativ de cunoaștere a realităților de 
pe teren.

In anul 1981, conducerii partidului. 
Organelor și organizațiilor centrale 
de stat și obștești, organelor de 
partid. instituțiilor, organizațiilor 
obștești județene, municipale, orășe
nești, presei și radioteleviziunii li 
s-au adresat 1 798 120 cetățeni (895 781 
prin scrisori, iar 902 339 prin 
audiențe).

Din analiza dinamicii scrisorilor 
adresate conducerii partidului, orga
nelor de partid și de stat in ultimii 
șase ani a rezultat o creștere an de 
an a numărului cetățenilor care au 
făcut propuneri și aprecieri construc
tive privind politica generală a parti
dului, pentru îmbunătățirea hotărt- 
rilor de partid și a legilor, ale căror 
proiecte au fost puse în dezbaterea 
maselor. In cursul antilui 1981, prin 
scrisori, oamenii muncii aU dat O 
înaltă apreciere documentelor adop
tate în această perioadă, cuvîntărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la a 
60-a aniversare a făuririi Partidului 
Comunist Român, la Congresul țără
nimii, la cel de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, la Ple
nara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din noiembrie 
1981 și cu alte prilejuri, manifestind, 
totodată, o preocupare Sporită pentru 
întărirea autoconducerii muncito
rești. perfecționarea activității din 
agricultură, aplicarea corespunzătoa
re a măsurilor privind autoconduce- 
rea $1 autoaprovizionarea teritorială.

Este demn de menționat faptul că, 
mai mult ca în anii anteriori, in 
1981 prin scrisori și audiențe oame
nii muncii au făcut critici șl pro
puneri tocmai pe baza și in spiritul 
hotăririlor de partid și de stat.

Privind situația scrisorilor și 
audiențelor pe niveluri ierarhice, față 
de anul 1980 se constată O scădere a 
celor adresate C.C. al P.C.R. și, în 
același timp, o creștere a cererilor, 
reclamațiilor și sesizărilor adresate 
mai ales prin audiențe la consiliile 
populare municipale și orășenești, 
precum și o scădere a scrisorilor și, 
totodată, o creștere a audientelor la 
comitetele județene de partid, ceea 
ce denotă sporirea Încrederii oame
nilor in organele locale și convinge
rea lor că la audiențe pot rezolva 
problemele cu mai multă operativi
tate. Este de evidențiat faptul că 
primii secretari al comitetelor ju
dețene de partid au primit in au
diență cu aproape 30 la sută mai 
mulți cetățeni față de anul 
precedent.

Organelor centrale, locale și d» 
presă le-au fost adresate și Unele 
memorii colective în care s-au făcut 
referiri la aspecte edilitar-gospodă- 
fești, la defecțiunile cu care s-au 
dat in folosință unele blocuri de lo
cuințe. aprovizionarea populației, 
transportul în comun. Din conținu
tul lor a rezultat că în multe unități 
și localități n-a existat suficientă 
preocupare pentru a se veni în în- 
timpinarea cerințelor juste ale oa
menilor și pentru cunoașterea de 
către ei atit a reglementărilor legale 
în domeniile la care s-au referit. 

cît și a posibilităților reale de solu
ționare a cererilor lor.

Circa 285 980 de scrisori șl audien
țe au avut ca obiect propuneri și 
sesizări, din care 187 446 s-au referit 
la multiple aspecte din activitatea 
economico-socială, mai mult de 65 
la sută dovedindu-se întemeiate. Iar 
98 534 la munca și comportarea unor 
cadre și alt personal cu diferite 
funcții din diverse domenii, consta- 
tindu-se temeinicia a 45 la sută din 
acestea. Oamenii muncii aU acordat 
o atenție sporită problemelor econo
mice, numeroase propuneri ale lor. 
precum și concluziile și măsurile 
luate pe baza cercetării unor sesi
zări privind nereguli și neajunsuri 
care s-au manifestat In diferite do
menii dc activitate finalizindu-se cu 
importante rezultate pentru economia 
națională.

Verificările au scos la Iveală fap
tul că organele de conducere ale 
unor întreprinderi industriale și de 
construcții au încercat să acopere 
nerealizările datorate deficiențelor 
din activitatea unităților respective, 
cu raportarea fictivă a Îndeplinirii 
indicatorilor de plan. în unele unități 
textile, constructoare de mașini, ex
ploatări miniere și unități metalurgi
ce din București și județele Alba, Bi
hor. Bistrița-Năsăud, Constanța, Dîm
bovița. Prahova, Dolj, Timiș, utilaje 
și agregate fiu erau folosite ; la 
unități miniere, pe șantiere ale unor 
trusturi de construcții și oficii de 
gospodărire a apelor din județele 
Gorj, Suceava, Neamț, Caraș-Seve- 
rin. Călărași, Vilcea, Galați s-au gă
sit mașini și utilaje deteriorate, din 

cauza neîntreținerii și exploatării 
necorespunzătoare ; în multe unități 
s-au constatat risipă de materiale și 
energie, o slabă preocupare pentru 
recuperarea materialelor și pieselor 
refolosibile, încălcări ale disciplinei 
muncii și tehnologiilor de producție, 
insuficientă atenție acordată calității 
unor produse, îndeosebi de larg con
sum, Au fost constatate, de aseme
nea, neajunsuri in activitatea unor 
unități de transporturi auto pentru 
persoane, îndeosebi Intre localități, 
și privind condițiile de călătorie pa 
unele linii C.F.R,

în unele unități agricole, îndeosebi 
cooperative agricole de producție, 
s-a constatat că suprafețe de teren 
arabil au rămas necultivate, iar al
tele nu au fost valorificate în mod 
corespunzător ; lucrările de între
ținere a culturilor au fost realizate 
cu întirziere sau de slabă calitate, 
s-au produs pierderi la recoltare din 
cauza neglijenței și a nerecoltării la 
timp, importante cantități de produ
se s-au degradat, fiind lăsate pe 
cîmp sau depozitate în condiții ne
corespunzătoare ; in unele ferme 
zootehnice au fost afectate efective
le de animale din cauza insuficienței 
furajelor și a îngrijirii necorespun
zătoare. S-au semnalat, de asemenea, 
cazuri de încălcare a democrației 
cooperatiste și a prevederilor statu
tare, îndeosebi la repartizarea lotu
rilor în folosință. Este de subliniat 
faptul că s-au făcut și unele propu
neri privind îmbunătățirea activită
ții in acest domeniu, mai ales după 
Congresul țărănimii, numeroși coo
peratori și specialiști din agricultu
ră apreciind pozitiv măsurile luate 

de conducerea partidului pentru în
făptuirea revoluției agrare.

Privind activitatea din comerț și 
aprovizionarea populației, sesizările 
cetățenilor, determinate de unele 
greutăți obiective care au existat îh 
aprovizionarea cu unele produse, au 
fost amplificate și de repartizarea 
ncjudicioasă pe localități, îh unele 
județe, a fondului de marfă existent, 
de tendința multor persoane de a se 
supraaproviziona, precum și de spe
cula cu produse deficitare. Este de 
menționat că numeroși cetățeni 
și-au exprimat satisfacția față de 
măsurile de distribuire rațională a 
uleiului și zahărului, manifestîndu-și, 
totodată, acordul deplin cu acțiunile 
Întreprinse pentru demascarea și pe
depsirea speculanților și a celor 
care și-au făcut stocuri mari de pro
duse, aceste acțiuni venind în în- 
timpinarea numeroaselor propuneri 
pe care ei le-au adresat conducerii 
partidului, organelor de partid și de 
stat în anul trecut.

Cercetările pentru rezolvarea scri
sorilor privind activitatea edilitar- 
gospodfirească au scos la iveală ca
litatea necorespunzătoare a unor lu
crări la numeroase locuințe noi, care 
S-au dat în folosință cu defecțiuni de 
construcție, preocuparea scăzută a 
unor consilii populare pentru întreți
nerea fondului vechi de locuințe, 
multe cazuri de încălcare a preve
derilor legii sistematizării referitoa
re la construcții, îndeosebi la sate. 
Unele scrisori ale cetățenilor din di
ferite județe au evidențiat necesita
tea amenajării albiei unor piriuri șl 
torenți care deseori se revarsă, de

graded suprafețe importante de te
renuri agricole.

In toate cazurile, pe baza conclu
ziilor rezultate din examinarea pro
punerilor și cercetarea Sesizărilor 
s-au luat măsuri corespunzătoare 
pentru înlăturarea neregulilor con
statate și in cele mal multe din 
unitățile economice șl instituțiile vi
zate s-a acționat și pentru preve
nirea altor fenomene negative.

Oamenii muncii au adresat un nu
măr mare de cereri pentru rezolva
rea unor probleme personale. Peste 
560 009. adică 40 la sută din totalul 
acestora, in funcție de posibilități, de 
legalitate și temeinicia lor, au fost 
soluționate favorabil. Plenara Comi
tetului Central a apreciat că aceste 
cereri și reclama ții, deși luate fie
care in parte, au caracter personal, 
numărul lor mare pe diferite dome
nii evidențiază existența unor feno
mene negative cu caracter mai gene
ral. Analiza conținutului acestora a 
scos în evidență o serie de carențe în 
activitatea factorilor de conducere 
din unele întreprinderi șl instituții, 
organizații de masă și obștești, pe de 
o parte pentru aplicarea reglementă
rilor legale privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale oa
menilor, a calității prestațiilor către 
populație, care depind de factorii 
locali, și, pe de altă parte, pentru 
creșterea gradului de Înțelegere de 
către cetățeni a legilor, care reflectă 
interesele generale ale societății 
noastre socialiste.

Din examinarea reclamațiilor și ce- 

(Continnare in pag. a V-a)
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HOTĂRÎREA
I

Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la unele măsuri 
pentru realizarea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială a populației

Plenara Comitetului Central al P.C.R. a 
analizat și dezbătut rezultatele recensămîn- 
tului animalelor din 1—8 februarie 1982, 
sarcinile ce revin unităților socialiste, or
ganelor agricole, consiliilor populare, tutu
ror deținătorilor de animale pentru dez
voltarea Zootehniei și a adoptat unele mă
suri pentru realizarea programului de auto
conducere și autoaprovizionare teritorială 
a populației. Datele rezultate din recensă- 
mint evidențiază faptul că, pe ansamblul 
agriculturii, numărul de animale, păsări și 
familii de albine a sporit, comparativ cu

— mii capete —

Specificare
Existent la : Diferența

H---- 1982
față de 19811.11.1982 5.1.1981

— Bovine 6 303 6 485 —182
— Porcine 12 464 11 542 +922
— Ovine 17 238 15 865 +1423
— Caprine 460 347 +113
— Păsări 109 244 97 800 +11 444
— Cabaline 598 555 +43
— Iepuri de casă 725 351 +374
— Animale de blană 331 267 +64
— Albine (mii familii) 1 150 1117 +33

Comitetul Central al P.C.R. își însușește 
pe deplin aprecierile făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului 
Național al Agriculturii din februarie 1982, 
că sporirea efectivelor de animale și păsări 
a fost posibilă ca urmare a măsurilor și 
sprijinului acordat de partid și de stat în 
asigurarea condițiilor de creștere a anima
lelor și a cointeresării producătorilor 
agricoli.

în anul care a trecut, organele și orga
nizațiile de partid au militat mai activ in 
rîndul întregii populații de la sate ca fie
care gospodărie să crească animale și pă
sări, pentru organizarea de acțiuni eficiente 
de asigurare a bazei tehnico-materiale în 
vederea sporirii efectivelor în toate locali
tățile țării.

Subliniind faptul că agricultura noastră 
dispune de efectivele și posibilitățile nece
sare dezvoltării în continuare a zootehniei 
și a producției animaliere, plenara Comite
tului Central a atras, totodată, atenția asu
pra unor neajunsuri care există in zooteh
nie, în special la specia bovine, ale cărei 
efective au scăzut față de anul precedent 
cu aproape 182 mii capete.

Pornind de la orientările date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu privind necesitatea 

cel din anul precedent, la aproape toate 
speciile.

Plenara apreciază că aceasta este în con
cordanță cu Directivele celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, cu 
orientările și sarcinile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, privind dez
voltarea intensivă a agriculturii, în cadrul 
căreia ponderea producției animale trebuie 
să se ridice în acest cincinal la 45—46 la 
sută.

Situația efectivelor de animale și păsări 
pe specii se prezintă astfel : 

îmbunătățirii continue a activității în zoo
tehnie, în raport de rezultatele recensămîn- 
tului, a îmbunătățirii furajării animalelor 
și creșterii greutății la tăiere în vederea 
obținerii de producții animaliere tot mai 
mari, plenara consideră că trebuie adopta
te unele măsuri pentru îmbunătățirea pre
vederilor programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială. în acest scop 
hotărăște :

1. începînd cu anul 1982 se va trece la 
creșterea greutății medii de tăiere a tine
retului bovin la cel puțin 400 kg și prelun
girea perioadei de îngrășare la peste doi 
ani. Prin aceasta se vor asigura pînă în 
anul 1985 condițiile necesare pentru o dez
voltare echilibrată a speciei de bovine, în 
vederea creșterii producției de carne și 
lapte.

2. Cantitățile totale de carne și consumul 
pe locuitor în perioada 1982—1985 vor ră- 
mîne la nivelul planificat, asigurîndu-se 
astfel aprovizionarea in bune condiții a 
populației. Diminuarea consumului de car
ne de bovine va fi compensată prin crește
rea ponderii cărnii de porc, pasăre, pre
cum și a cărnii de iepure.

în aceste condiții structura consumului 
de carne, pe specii, se va modifica astfel :

Specificare Carne 
total

din care :

bovine porcine ovine pasăre iepure

1982 — inițial 1 503,9 337 704 86,9 376 —
— actual 1 503,9 210 781 86,9 426 —

1983 — inițial 1 630,9 357 739 105,9 429 —
— actual 1 630,9 275 794 105,9 450,5 5,5

1984 — inițial 1 795,4 410 783 125,4 477 —
— actual 1 795,4 320 855 125,4 474 21

1985 — inițial 1 955,0 443 836 154,0 522 —
— actual 1 955,0 380 887 154,0 494 40

3. în vederea asigurării unei aprovizio
nări ritmice a populației orășenești pe tot 
parcursul anului, în prevederile pentru 
consumul județean se va lua în calcul con
stituirea unui stoc de carne echivalent cu 
consumul pentru 1—1,5 luni, după cum ur
mează : în 1982 stocul va fi de 73,7 mii 
tone, în 1983 de 124 mii tone, în 1984 de 
191 mii tone și în 1985 de 224 mii tone.

4. Efectivele de animale destinate tăierii 
pentru consumul populației in concordanță 
cu propunerile de îmbunătățire a progra
mului de autoaprovizionare se vor stabili 
pe fiecare județ, municipiu, oraș și locali
tate, potrivit prevederilor legii.

5. Plenara consideră că pentru înfăptui
rea integrală a prevederilor programului 
și realizarea unei bune aprovizionări a 
populației cu carne, lapte și alte produse 
animaliere este necesar să se asigure în 
toate unitățile de stat și cooperatiste, de 
către toți deținătorii de animale, îmbună
tățirea în continuare a întregii activități în 
zootehnie, în care scop se adoptă următoa
rele măsuri :

a) Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii in continuare a activității de 
reproducție a animalelor în vederea reali
zării unor indici superiori de natalitate, 
care să asigure cel puțin 82 viței la 100 
vaci, 97 miei la 100 oi și mioare și 16 pur
cei ia o scroafă. De asemenea, se vor lua 
măsuri de reducere a pierderilor de ges- 
jtații, cit și a mortalităților prin îngrijirea, 
furajarea și întreținerea corespunzătoare a 
efectivelor de femele gestante. a tineretu
lui și respectarea normelor sâni tar-veteri
nare.

b) Se va asigura reținerea și creșterea 
pînă la prima fătare a întregului efectiv 
de vițele și se vor crea sectoare și ferme 
specializate pentru creșterea acestora în 
toate unitățile agricole crescătoare de bovi
ne. în acest sens, toate vițelele disponibile 
de la gospodăriile populației vor fi preluate 
de unitățile agricole socialiste și crescute 
în continuare pentru reproducție.

Se vor continua. în ritm susținut, acțiu
nile de modernizare a sectoarelor de creș
tere a vitelelor, de asigurare a condițiilor 
corespunzătoare de întreținere și furajare, 
pentru ca întregul efectiv de tineret femei

— mii tone —

să intre în circuitul de reproducție la 18—20 
de luni. Totodată, în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de fătare a vacilor, de întreți
nere a vițeilor nou născuți, se va încheia 
în acest an acțiunea de amenajare a ma
ternităților și creșelor în toate fermele.

Prin aceste acțiuni se are în vedere ca 
in 4—5 ani să se înlocuiască efectivele de 
vaci cu material biologic care să asigure 
producții cît mai mari.

c) La specia porcine se vor lua măsuri 
de creștere a numărului de purcei întăreați 
de la fiecare scroafă, de realizare a unei 
fătări de la un număr cît mai mare de 
scrofițe ; se va urmări, de asemenea, îm
bunătățirea condițiilor de îngrijire și fu
rajare și a asistenței sanitar-veterinare, 
pentru limitarea pierderilor prin mortali
tăți. Prin introducerea suplimentară la re
producție, în lunile martie și aprilie, a 
unui număr de 200 mii scrofițe se va asi
gura obținerea în perioada de vară a unui 
număr de un milion de purcei. Toate aces
te măsuri trebuie să asigure realizarea 
efectivelor de porcine prevăzute pentru in- 
grășare in unitățile agricole socialiste, pre
cum și vînzarea către gospodăriile popu
lației a peste un milion de purcei.

d) La ovine se va acționa cu mai multă 
fermitate pentru cuprinderea la reproduc
ție a întregului efectiv de oi și mioare, în 
vederea obținerii unei natalități ridicate în 
toate unitățile. Totodată, este necesar să se 
acționeze pentru limitarea tăierilor de miei 
de lapte, pentru creșterea acestora în stric
tă corelare cu prevederile programului de 
autoaprovizionare și ale programului de 
sporire a efectivelor de ovine.

e) Pentru realizarea efectivelor de păsări 
se vor lua măsuri de creștere a producției 
de ouă pentru incubație în unitățile agri
cole socialiste, in scopul obținerii a cel pu
țin 280 milioane de pui pentru nevoile 
proprii.

Necesarul de pui pentru gospodăriile 
populației se va asigura de către unitățile 
cooperației de producție, achiziții și desfa
cerea mărfurilor, cu sprijinul consiliilor 
populare, pfin organizarea producerii de 
pui in stații proprii de incubație.

f) O atenție deosebită se va acorda creș
terii iepurilor de casă. Producția totală de 

carne de iepure va ajunge, la nivelul anu
lui 1985, la 91 mii tone in viu, revenind 
circa 50 mii tone carne tăiată. Sporirea can
tității de came de iepure se va realiza prin 
construirea unor mari ferme de stat, prin 
extinderea creșterii iepurilor la cooperative 
— cu deosebire la cele din zonele de deal 
și munte — pe lingă școli, la gospodăriile 
anexe ale instituțiilor, precum și in gospo
dăriile populației. Prin aceste măsuri se vor 
asigura atît o cantitate sporită de carne 
pentru consum, cît și o importantă resursă 
de aprovizionare a industriei cu blănuri.

6. Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare vor lua măsuri ca toți 
deținătorii de teren agricol să crească un 
număr cît mai mare de animale și păsări 
pentru satisfacerea nevoilor proprii de con
sum și contractarea unor cantități sporite 
de produse la fondul de stat în același 
scop se va dezvolta creșterea animalelor in 
gospodării anexe la întreprinderi și insti
tuții. care vor valorifica terenurile agricole 
din incinte, precum și resturile menajere 
de la cantine.

7. Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, împreună cu consiliile popu
lare, vor asigura aplicarea tuturor măsu
rilor stabilite pentru sporirea potențialului 
de producție în toate bunurile piscicole și 
organizarea mai bună a pescuitului și a 
valorificării producției de pește.

8. Plenara Comitetului Central consideră 
că o problemă esențială pentru bunul mers 
al întregii activități din zootehnie o consti
tuie asigurarea furajării corespunzătoare a 
animalelor. în acest scop. Comitetul Cen
tra] cere tuturor comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare, organelor agri
cole, tuturor unităților din agricultură să 
aplice ca principiu de bază asigurarea inte
grală a necesarului de furaje din resurse 
proprii, valorificînd Ia maximum potenția
lul de producție al pămintului și condițiile 
climatice din toate zonele âgricole ale tării. 
Un accent deosebit trebuie pus pe furaja
rea animalelor prin utilizarea eficientă a 
pajiștilor naturale, a furajelor grosiere pre
parate corespunzător și pe reducerea con
sumurilor de nutrețuri concentrate, folo
sind tradiția și experiența acumulată de 
ani de zile în agricultura noastră. De ase
menea, trebuie să se treacă cu toată ho- 
tărîrea la aplicarea unor măsuri de insă- 
mînțare și suprainsămînțare a pajiștilor 
naturale, cuprinderea celor de la șes în 
asolament. potrivit programelor stabilite în 
fiecare județ, in fiecare comună.

O atenție deosebită se va acorda Insilo- 
zării porumbului sub formă de știuleți pre
parați ca pastă destinată furajării porcilor, 
bovinelor și ovinelor, precum și realizării 
integrale a spațiilor de insilozare și a uti
lajelor pentru măcinare. Aceasta va per
mite realizarea unei producții superioare de 
furaje pe unitatea de suprafață, diminuarea 
pierderilor Ia recoltare, depozitare și utili
zare. precum și o mai bună conservare a 
elementelor nutritive. Pentru valorificarea 
superioară a sfeclei furajere, guliilor, bos- 
tănoaselor, cartofilor, grosierelor, a tuturor 

furajelor, în toate fermele de animale tre
buie să se amenajeze bucătării furajere 
dotate cu utilajele și instalațiile necesare 
tocării și preparării amestecurilor de nu
trețuri, în vederea creșterii digestibilității 
și valorii hrănitoare a acestora.

Comitetul Central consideră necesar să 
se ia toate măsurile pentru ca, în acest 
cincinal, industria alimentară să asigure 
prelucrarea la nivel corespunzător — atît 
cantitativ, cît și calitativ — a produselor 
agricole, să se pună capăt pierderilor cau
zate de lipsurile existente în buna funcțio
nare a unor capacități de producție.

9. Plenara C.C. al P.C.R. subliniază rolul 
hotărîtor pe care îl au în realizarea pro
gramelor de sporire a efectivelor de ani
male și a producțiilor organele agricole, 
cercetarea științifică și institutele de învă- 
țămînt superior, care trebuie să asigure 
producția de semințe de plante furajere din 
categoriile biologice superioare, să elabo
reze și să perfecționeze continuu tehnolo
giile de folosire in hrana animalelor a tu
turor resurselor furajere, a tehnologiilor de 
creștere și exploatare pentru toate speciile 
și categoriile de animale. Concomitent, tre
buie să se acționeze mai energic pentru 
îmbunătățirea activității de ameliorare a 
raselor crescute în țara noastră, pentru 
crearea de noi rase, linii și hibrizi de mare 
productivitate.

10. Pornind de la datele rezultate din re- 
censămint. Comitetul Central cere Ministe
rului Agriculturii și Industriei Alimentare, 
consiliilor populare, îndeosebi din județele 
unde recensămintul a înregistrat o scădere 
a efectivelor de animale sau creșteri sub 
posibilitățile zonei, să stabilească și să apli
ce toate măsurile necesare pentru asigu
rarea dezvoltării creșterii animalelor și 
sporirea producției acestora. în concordan
tă cu sarcinile prevăzute in prpgramele dc 
autoconducere și autoaprovizionare terito
rială.

★
Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că mă

surile cuprinse in prezenta hotărîre, elabo
rată din inițiativa și sub conducerea direc
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, vor da un nou și 
puternic impuls dezvoltării activității din 
zootehnie, factor esențial pentru ridicarea 
continuă a activității din agricultură, pen
tru sporirea rolului ei la dezvoltarea gene
rală a societății noastre socialiste, la creș
terea continuă a nivelului de trai al po
porului nostru.

Plenara iși exprimă convingerea că orga
nizațiile de partid, consiliile populare, toți 
lucrătorii ogoarelor. întreaga țărănime, toți 
oamenii muncii de la orașe și sate, fără 
deosebire de naționalitate, vor milita neo
bosit pentru aplicarea în viață a tuturor 
măsurilor pentru înfăntuirea programului 
de autoconducere și autoaprovizionare teri
torială. pentru creșterea producției agricole 
vegetale și animale și buna gospodărire a 
acesteia în folosul întregii societăți, al asi
gurării bunei aprovizionări cu produse 
agroalimentare a întregii populații a țării

HOTĂRÎREA

Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la politica 
internațională a partidului și statului nostru

I
Dezbătînd și examinind Raportul privind 

activitatea internațională a partidului și 
statului în 1981 și principalele orientări in 
politica externă in anul 1982, Plenara C.C. 
al P.C.R. aprobă intru totul activitatea 
deosebit de intensă a Partidului Comunist 
Român și a Republicii Socialiste România 
pe arena mondială și apreciază că ea s-a 
desfășurat în conformitate cu obiectivele 
'tabilite de Congresul al XII-lea al P.C.R., 

orientările și indicațiile tovarășului 
. '}»lae Ceaușescu și a corespuns întru 
OV> “ intereselor fundamentale ale poporu- 
m român, construcției socialiste în Româ
niți, cauzei generale a socialismului, păcii, 
independentei, securității, colaborării și în
țelegerii in lume.

Plenara a dat o înaltă apreciere rolului 
hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în elaborarea și înfăptuirea poli
ticii externe a partidului și statului, relie- 
find preocuparea sa statornică pentru opri
rea și reducerea încordării internaționale, 
pentru reluarea politicii de destindere, de 
pace, colaborare și respect al independen
ței naționale. In condițiile complexe ale si
tuației internaționale actuale, strălucitele 
inițiative și acțiunile energice ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru dezarmare 
și pace 6-au bucurat de adeziunea și parti
ciparea entuziastă a întregii noastre na
țiuni. au avut un larg ecou internațional și 
au dat o puternică expresie solidarității cu 
forțele politice și opinia publică din Euro
pa și din alte continente în lupta pentru 
dezarmare și. in primul rind, pentru dezar
mare nucleară, pentru salvgardarea drep
tului popoarelor la viață, la dezvoltare li
beră și independentă.

Anul 1981 a confirmat din nou cu preg
nanță marele prestigiu internațional al to
varășului Nicolae Ceaușescu, personalitate 
marcantă a vieții politice contemporane, 
care militează cu pasiune și abnegație, pe 
baza unei profunde analize materialist-dia- 
lectice și istorice a proceselor lumii de 
astăzi, pentru înfăptuirea nobilelor idea
luri de pace, libertate, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor.

Plenara apreciază că în realizarea obiec
tivelor politicii externe a partidului și sta
tului o importantă deosebită au avut-o con
tinuarea și intensificarea dialogului la ni
velul cel mai înalt, materializat in întilni- 
rile și convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de state și de guverne, 
cu conducători de partide și mișcări de 
eliberare națională, cu alte personalități 
politice, reprezentanți ai vieții economice 
și cultural-științifice din diverse țări.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român subliniază cu satisfacție faptul că 
partidul nostru a acționat constant pentru 
extinderea și aprofundarea continuă a rela
țiilor sale internaționale, pentru întărirea 
politicii de pace, destindere, independență 
națională, pentru democrație și socialism. 
Partidul Comunist Român întreține. în 
prezent, raporturi de colaborare și solida
ritate cu 77 partide comuniste și muncito
rești, 53 partide socialiste și social-demo- 
crate. 66 alte partide și forțe politice de 
guvernămînt, organizații și mișcări de eli
berare națională.

în același timp, plenara relevă cu satis
facție ca Romania socialistă a lărgit și 
ad.ncit relațiile politice, economice și cul
tural-științifice cu peste 150 de state, pe 
baza principiilor deplinei egalități in drep
turi, independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, al dreptului fie
cărui popor de a fi deplin stăpin pe pro
priile destine.

Plenara dă o înaltă apreciere preocupării 
partidului și statului nostru de a pune pe 
prim plan întărirea raporturilor de priete
nie și colaborare cu toate statele socialiste, 
acordind, in acest cadru, o atenție deose
bită relațiilor cu țările socialiste vecine. 
S-a subliniat că în dezvoltarea susținută, 
multilaterală a raporturilor cu țările socia
liste 6 mare însemnătate au avut-o intîl- 
nirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii acestor state.

România a depus eforturi susținute pen
tru identificarea de noi posibilități de dez
voltare a schimburilor de mărfuri, a coo
perării și specializării în producție în ca
drul C.A.E.R., ca și in relațiile cu alte țări 
socialiste.

Țara noastră este hotărîtă să-și aducă și 
în viitor întreaga contribuție la colaborarea 
în cadrul C.A.E.R., în scopul satisfacerii 
necesităților de materii prime, materiale și 
energie, de mașini-unelte și tehnologii mo
derne ale țărilor membre, astfel incit acti
vitatea acestei organizații să constituie un 
adevărat model de raporturi echitabile, de 
conlucrare fructuoasă între state socialiste, 
libere și suverane, să dea un nou imbold 
construcției socialiste și comuniste.

Conducerea partidului și statului a acțio
nat, de asemenea, pentru întărirea colabo
rării și solidarității tuturor țărilor socialiste 
— condiție esențială pentru triumful cau
zei generale a socialismului, păcii și pro
gresului.

Plenara C.C. al P.C.R. relevă că partidul 
și statul nostru au consolidat relațiile de 
colaborare și solidaritate cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, apreciind că. 
prin transpunerea în viață a importantelor 
hotărîri stabilite Ia nivel înalt, se extinde 
continuu cooperarea bilaterală reciproc a- 
vantajoasă. în interesul bunăstării și pros
perității acestora, al progresului lor econo
mic și social. S-a realizat o conlucrare ac
tivă cu țările membre ale „Grupului celor 
77“ și din mișcarea de nealiniere pentru 
promovarea unor soluții constructive în re
zolvarea problemelor politice și economice 
majore ale lumii contemporane.

Plenara C.C. al P.C.R. subliniază, în ace
lași timp. că. in spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, s-au dezvoltat relațiile 
României cu țările capitaliste dezvoltate, 
aceasta inscriindu-se ca o contribuție în
semnată la cauza destinderii, păcii, securi
tății și colaborării internaționale.

S-au amplificat, de asemenea, relațiile 
externe ale României socialiste pe linia gu
vernamentală și parlamentară, a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a orga
nizațiilor de masă și obștești.

Un loc important in întreaga activitate 
internațională a României l-au ocupat inten
sificarea și diversificarea colaborării eco
nomice și tehnico-șliințif ce, o atenție deo
sebită acordîndu-se îndeplinirii prevederilor 
planului de comerț exterior. îndeosebi la 
export, întăririi cadrului juridic al relațiilor 
comerciale, de cooperare în producție fi 

tehnico-științifică. asigurării stabilității, ca
racterului echitabil și echilibrat al schirrv- 
burilor.

Plenara apreciază cu deplină satisfacție 
că, in anul 1931, România a desfășurat o 
intensă activitate în cadrul O.N.U. și al 
altor organizații și reuniuni internaționale, 
adueîndu-și contribuția, prin inițiative poli
tice proprii, la promovarea cauzei destinde
rii, păcii, dezarmăm și colaborării interna
ționale, la reglementarea justă și durabilă, 
în interesul popoarelor, a problemelor 
complexe ce confruntă omenirea.

Plenara relevă marea însemnătate pe care 
partidul și statul nostru au acordat-o și o 
acordă întăririi securității și colaborării in 
Europa, trecerii la măsuri de dezarmare și, 
în primul rind, de dezarmare nucleară. 
C.C. al P.C.R. apreciază că un rol impor
tant l-au avut mesajele și demersurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, apelurile 
lansate, pe linie de partid, de stat, parla
mentară, în favoarea finalizării cu succes 
a reuniunii de la Madrid in problemele 
securității și cooperării europene. S-a ac
ționat, în continuare, pentru dezvoltarea co
laborării bi și multilaterale dintre țările 
balcanice, pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a colaborării și păcii, lipsită 
de arme nucleare.

Plenara relevă eforturile ferme, desfășu
rate pe plan internațional, de partidul și 
statul nostru pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa și retragerea celor exis
tente, pentru înlăturarea completă a arme
lor nucleare de pe continent și începerea 
de negocieri în acest scop.

Comitetul Central dă o înaltă apreciere 
poziției Partidului Comunist Român, a 
României socialiste, exprimată cu strălucire 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
modul de soluționare a acestei probleme 
cruciale, de care depind pacea și securitatea 
în Europa, civilizația, viața și existența oa
menilor, a popoarelor de pe continent și 
din întreaga lume.

România consideră că este necesar să se 
acționeze pentru ca tratativele de la Ge
neva dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Amencii să se încheie cu rezul
tate pozitive, să ducă, în cel mai scurt 
timp, la un acord deplin asupra rachetelor 
cu rază medie d£ acțiune și altor arma
mente.

C.C. al P.C.R. relevă, în acest sens, în
semnătatea deosebită a propunerilor for
mulate de tara noastră privind participarea 
statelor europene, într-o formă sau alta, 
la aceste tratative, care privesc direct toate 
țările continentului. Plenara apreciază că se 
impune, mai mult ca oricînd, ca statele 
europene să-și asume o răspundere mai 
mare și să manifeste interes de a lua parte 
activă la realizarea acordului privind opri
rea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune și trecerea la retragerea 
celor existente.

Plenara subliniază importanța și semni
ficația manifestărilor pentru pace organi
zate in țara noastră, care au constituit o 
expresie pregnantă a voinței poporului 
român de a se ajunge la oprirea cursei 
înarmărilor, la dezarmare, la edificarea unei 
Europe fără arme nucleare.

România a militat ca problemele dezar
mării să facă obiectul unor dezbateri efi
ciente la O.N.U., în Comitetul de dezar

mare de la Geneva, iar documentele adop
tate, cu participarea tuturor statelor, să 
convină măsuri concrete pentru încetarea 
cursei înarmărilor, îndeosebi nucleare și 
trecerea la dezarmare.

C.C. al P.C.R. subliniază importanța 
deosebită a acțiunilor și inițiativelor țării 
noastre, ale președintelui României socia
liste, dedicate soluționării pe cale pașnică 
a tuturor problemelor litigioase dintre sta
te, eliminării forței și a amenințării cu 
forța in relațiile internaționale. România a 
acționat, în continuare, pentru elaborarea 
Declarației O.N.U. privind reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor, pentru 
identificarea căilor de creștere a rolului 
organizației in viata internațională.

Plenara evidențiază larga audiență de 
care se bucură in lume concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind lichidarea 
subdezvoltării și edificarea noii ordini eco
nomice internaționale. Țara noastră a re
liefat necesitatea intensificării eforturilor 
pentru promovarea unei noi politici eco
nomice și financiare, compatibile cu obiec
tivele stabilității economice generale, cu 
principiile unui comerț liber și echitabil, 
cu imperativele dezvoltării accelerate a 
țărilor in curs de dezvoltare. La O.N.U., 
România a militat activ, împreună cu cele
lalte țări din „Grupul celor 77“, pentru 
lansarea negocierilor economice globale, 
cu participarea tuturor statelor.

Plenara a subliniat faptul că problemele 
grave din economia mondială sint și re
zultatul inegalităților, al accentuării deca
lajelor intre țările bogate și sărace, al 
întregii politici economice desfășurate pe 
plan internațional, inclusiv al politicii 
dobinzilor foarte mari, care constituie o 
nouă formă de asuprire colonialist-impe- 
rialistă, creind noi greutăți și înrăutățind 
situația țărilor in curs de dezvoltare. Ple
nara apreciază că lupta pentru dezarmare, 
pentru reducerea cheltuielilor militare re
prezintă, în același timp, o parte integran
tă a luptei pentru reducerea decalajelor 
dintre cei bogați și săraci, pentru o nouă 
ordine economică mondială, pentru un 
sprijin puternic dat țărilor în curs de dez
voltare in vederea progresului lor econo- 
mico-social, pentru soluționarea probleme
lor grave de subalimentație și de altă na
tură cu care se confruntă omenirea.

Plenara aprobă activitatea orientată spre 
popularizarea peste hotare a documentelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., a con
cepției tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind problemele politicii interne și inter
naționale a partidului și statului nostru.

Un deosebit ecou internațional au avut 
apariția și difuzarea in străinătate a 18 vo
lume din operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sau consacrate personalității 
sale, ridieîndu-se astfel la 113 numărul 
lucrărilor editate, în 33 de țări, în 21 de 
limbi.

în semn de omagiu șl Înaltă prețuire, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, proeminen
tă personalitate a vieții politice interna
ționale, i-au fost conferite noi și presti
gioase distincții. Astfel, președintelui Re
publicii Socialiste România i-au fost de
cernate înalta distincție „Om al anului 
1980 — pentru pace“, atribuită de juriul 
Adunării pentru integrare națională din 
India pe baza unui amplu vot popular, 
precum și „Placheta de aur a Giuntei re
gionale Piemont", conferită in numele lo

cuitorilor acestei provincii din nordul 
Italiei.

Au fost organizate peste hotare nu
meroase manifestări consacrate țării noas
tre cu prilejul zilei naționale sau al altor 
evenimente semnificative din viața și isto
ria poporului român.

II
Plenara C.C. al P.C.R., aprobînd în una

nimitate întreaga politică externă desfă
șurată de partidul și statul nostru, 
reafirmă voința Partidului Comunist 
Român, a României socialiste de a milita 
neabătut și în viitor pentru Înfăptuirea 
hotănrilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., a indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, în vederea 
realizării unui climat de pace și colabo
rare, in care poporul român să-și poată 
consacra toate energiile și forțele crea
toare operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Partidul și statul nostru vor acționa pen
tru intensificarea dialogului internațional 
și a eforturilor pentru oprirea încordării 
internaționale, pentru rezolvarea pe cale 
politică a tuturor stărilor de conflict și 
război dintre state, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de pace, destindere și 
colaborare.

Pornind de la rolul hotărîtor pe care 
forțele înaintate îl au în evoluția vieții in
ternaționale, in asigurarea progresului și 
păcii, Partidul Comunist Român va desfă
șura o intensă activitate pentru adincirea 
relațiilor cu partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste, social-de- 
mocrate, cu alte partide de guvernămînt 
și mișcări de eliberare națională, cu for
țele progresiste de pretutindeni, care se 
pronunță împotriva războiului, pentru 
apărarea dreptului fundamental al po
poarelor la pace, la viață.

România va dezvolta în continuare rela
țiile cu toate țările socialiste și. îndeosebi, 
cu cele vecine, acționînd neabătut pentru 
întărirea solidarității acestor țări în inte
resul edificării cu succes a socialismului, 
al sporirii contribuției lor la politica ge
nerală de pace, destindere și colaborare.

Totodată, România va lărgi raporturile 
cu țările în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, militind pentru întărirea conlu
crării cu aceste țări în înfăptuirea obiecti
velor lor de emancipare economico-socială. 
în edificarea noii ordini economice inter
naționale. în același timp, țara noastră va 
acționa pentru extinderea relațiilor cu 
statele capitaliste, pe baze reciproc avan
tajoase.

Plenara apreciază că un obiectiv de 
primă importanță îl va constitui intensifi
carea și diversificarea colaborării Româ
niei în domeniul economic, tehnico-știin- 
țific și cultural cu toate țările lumii. Se 
vor urmări îmbunătățirea activității de 
comerț exterior și cooperare economică in
ternațională. creșterea puternică a expor
tului. reducerea datoriei externe și reali
zarea unei balanțe echilibrate, acționin- 
du-se mai hotărît pentru extinderea și 
adincirea cooperării și specializării în 
cadrul Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Plenara a relevat eă țara noastră va 
milita ca, la reluarea Conferinței de la 
Madrid, aceasta să se încheie intr-o pe

rioadă cît mai scurtă șl cu rezultate cit 
mai bune, să ducă la realizarea unei con
ferințe pentru încredere si dezarmare in 
Europa, să asigure continuitatea reuniuni
lor începute la Helsinki, care constituie un 
cadru organizat unde popoarele europene 
pot discuta problemele de interes comun de 
întărire a colaborării, securității și păcii pe 
continent. Este în interesul popoarelor eu
ropene să se asigure realizarea unor relații 
de largă cooperare, a unei Europe unite, 
bazate pe respectul orinduirii sociale și al 
independentei fiecărei țări, pe o colaborare 
și întrajutorare activă in dezvoltarea eco
nomico-socială.

Țara noastră va milita cu toată hotărîrea 
pentru dezvoltarea relațiilor intre statele 
balcanice, pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a încrederii și colaborării, 
denuclearizată — ca o parte integrantă a 
unei Europe fără arme nucleare, ca o 
contribuție la cauza păcii și cooperării In 
lume.

Totodată. România va acționa pentru 
oprirea amplasării de noi rachete în 
Europa, pentru retragerea celor existente, 
pentru eliminarea armamentului nuclear de 
pe continent.

Țara noastră va acționa, în cadrul O.N.U., 
al Comitetului de dezarmare de la Geneva 
și al negocierilor de la Viena. pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru adoptarea de 
măsuri practice pe calea reducerii bugete
lor militare, a efectivelor armate și a 
armamentelor. In acest cadru. România so
cialistă va acorda o atenție deosebită celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate dezarmării și 
va contribui nemijlocit la pregătirea ei 
temeinică, incit prin măsurile adoptate să 
se marcheze un progres real în realizarea 
dezarmării.

în anul 1982, România va milita pentru 
Impulsionarea negocierilor din cadrul 
O.N.U. privind lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice In
ternaționale. pentru întărirea unității și 
solidarității țărilor în curs de dezvoltare.

Tara noastră va acționa, totodată, pentru 
democratizarea vieții internaționale și întă
rirea rolului O.N.U.. pentru ‘ participarea 
activă a țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate 
la dezbaterea și soluționarea problemelor 
majore ale întăririi păcii și securității 
internaționale, la promovarea dezvoltării 
stabile șl echilibrate a economiei mondiale.

Plenara a hotărît să se intensifice acțiu
nile și manifestările consacrate păcii și 
dezarmării ale poporului nostru — conco
mitent cu manifestările altor popoare în 
slujba acestei oauze nobile — aceasta ex- 
primind hotărîrea României de a face totul 
pentru înfăptuirea năzuințelor celor mai 
arzătoare ale omenirii, pentru eliberarea 
tuturor națiunilor de pericolul unui război 
atomic nimicitor.

Plenara C.C. al P.C.R. hotărăște ca acti
vitatea partidului și statului nostru în anul 
1982, anul celei de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii, să fie consacrată 
neabătut întăririi colaborării și solidarității 
cu forțele progresiste, democratice, antiim- 
perialiste. cu toate popoarele, pentru a se 
imprima un curs nou în viața internațio
nală, spre destindere, securitate, indepen
dență națională, dezarmare și colaborare, 
pentru triumful păcii și socialismului.
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FURAJE, CIT MAI MULTE FURAJE PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE!
1 9 9

Cum se acționează acum pentru însămințarea suprafețelor planificate 
cu plante furajere, pentru intreținerea și fertilizarea pășunilor

Mîna bunului gospodar - pe fiecare izlaz!

Ambiții mari, dar cu temei

In multe localități ale județu
lui Dîmbovița, primăvara este consi
derată „anotimpul Îmbunătățirii pă
șuni'or“, perioada cind se execută 
lucrări de întreținere și fertilizare, 
insâmințare și suprainsămînțare, ac
țiuni la care participă crescători de 
animale, alți locuitori ai satelor. „A- 
plicfim lucrări in complex, care în 
condițiile noastre au cea mai mare 
eficientă — ne spune tovarășul Florin 
Neagu. director al direcției agricole. 
raptui că pe o suprafață de 18 000 
he-tere fertilizate și supraînsămin- 
țatt cu semințe de ierburi graminee 
și leguminoase obținem peste 20 tone 
de masă verde ir hectar ne deter
mină să extindem această valoroasă 
experiență. Pășunile cultivate la 
cooperativele agricole Petrești, Fin- 
ta. Nucet, Tîrgoviște, Băleni și al
tele dau pină ia 40—45 tone masă 
verde la hectar, producție de va
loare comparabilă cu a oricărei cul
turi din această zonă, dar la costuri 
de citeva ori mai reduse. întrucit 
cantitatea de îngrășăminte chimice 
nu este suficientă, în acest an, pe 
pășuni și finețe se transportă gunoi 
de grajd și dejecții, iar alte citeva 
mii de hectare vor ti fertilizate prin 
tîrlire cu animalele. In prezent se 
extind lucrările pe pășunile mon
tane, unde vor pășuna oile din uni
tățile de la șes și zona colinară. pre
cum și citeva mii de taurine. In acest 
mod vom putea cosi suprafețe mai 
mari de pajiști pentru fin. După 
calculele noastre, pe această cale vom 
obține suplimentar cel puțin 5 000 tone 
de fin".

Pe baza studiilor întreprinse de 
specialiștii întreprinderii de îmbu
nătățire a pajiștilor s-au stabilit lu
crările ameliorative necesare pe fie
care pășune, in condițiile agropedo- 
climatice locale. în comuna Pietroși- 
ta, de exemplu, 200 de locuitori parti
cipă la întreținerea și fertilizarea pă
șunilor. Fină acum ei au cărat pe 
izlaz 300 tone gunoi din propriile 
curți. „Am organizat «duminici 
ale pășunilor», cind cetățenii au

Ziua în
Era trecut de prînz și încă înainte 

de a intra pe podul de la Giurgeni la 
orizont vedeam ridieîndu-se nori grei 
și amenințători. Oprim la I.A.S. Hir-' 
șova, prima unitate agricolă apărută 
în drum. Directorul întreprinderii, in
ginerul Aurel Constantinescu, tocmai 
se întorcea din cimp. Mulțumim to
varășului director pentru intenția 
de a ne însoți in documentare și 
pornim solitari spre locul indicat, 
dar rătăcim drumul și deodată ne 
pomenim în mijlocul comunei Sa- 
raiu. Oprim la sediul cooperativei 
agricole, unde contabilul-șef. Zamfir 
Vintilă, își asumă riscul să ne infor
meze despre mersul lucrărilor. Luăm 
drept bune cele spuse de tovarășul 
contabil și notăm în carnet că „în 
comuna Saraiu se muncește cu răs
pundere. fiecare om. de la primul 
gospodar al localității pină la ulti
mul cooperator. înțelegînd să-și facă 
datoria in mod exemplar'1, așa cum 
ne-a spus, dar vrem să-i vedem la 
treabă pe toți cei indicați de tovară
șul Zamfir. Și ce credeți că aflăm ? 
In primul rind, Că ne este imposi
bil să purtăm o asemenea discuție 
cu cineva la Saraiu la ora respectivă 
— adică la 16.30 — întrucit toți fac
torii răspunzători se află la semă
nat... in ședință ; mai exact, intr-o 
sesiune a consiliului popular. Pășim 
cu sfiiciune in această ședință ținu
tă in plină zi de lucru și rugăm să 
fie învoiți președintele cooperativei, 
Stanciu Țuțuianu, și inginera-șefă, 
Doina Roșianu. Dar primul se afla 

ieșit cu mic cu mare la transportul 
și imprăștierea îngrășămintelor și 
la alte lucrări de sezon — nc spune 
tovarășa Filofteia Voivodeanu, pri
marul comunei. In această primă
vară fiecare cetățean al comunei 
prestează cite 4 zile de muncă pe 
izlaz".

Un mare volum de lucrări execută 
lucrătorii întreprinderii de îmbună
tățire a pajiștilor. Ferma zOopasto- 
rală Pucioasa, de. exemplu, face in 
acest an lucrări în valoare de 3 mi
lioane de lei pe o suprafață de peste 
14 000 hectare. Pentru a economisi

în unități agricole 
din județul Dîmbovița

fondurile de investiții, împreună cu 
consiliile populare din Pucioasa, 
Bezdead, Runcu, Vulcana-Băi și al
tele s-au stabilit lucrările ce trebuie 
executate de către cetățenii in
teresați să aibă mai multă masă 
verde pentru animalele proprii. 
In aceste localități, fiecare cres
cător lucrează două zile Ia îm
bunătățirea izlazului și transpor
tă cite 500 kg gunoi din curtea 
proprie de fiecare vită mare învoită 
la pășunat. Crescătorii din Moțăeni 
au cărat 200 tone gunoi și l-au pus 
în platformă, iar acum îl împrăștie.

Pentru a avea hrană consistentă 
necesară taurinelor și ovinelor se 
cer intensificate lucrările pe în
treaga suprafață de pășuni. Unele 
consilii populare și conduceri de 
cooperative agricole manifestă însă 
tendința de a aștepta ca toate lu
crările pe izlazuri să fie făcute de 
lucrătorii întreprinderii specializate, 
în loc să organizeze acțiuni de masă 
pentru executarea acestora cu forțe 
proprii. Nici în anii trecuți și nici 
în acest an, la Brănești, de exemplu, 
nu s-a făcut mai nimic pentru intre
ținerea și fertilizarea izlazului. Nu e 

amiaza mare, la semănat
tocmai la tribună, susținînd o infor
mare. Am purtat deci discuția nu
mai cu inginera-șefă, care la între
barea unde și cu cîte forțe me
canice lucrează, începe să le nu
mere exact ca... în Caragiale. Tre
buia să ajungă cu numărătoarea la 
22, dar se oprește la 13. solicitindu-1 
în ajutor pe șeful secției de me
canizare, Iordache Păcuraru, aflat 
și el tot în ședință. „Nea" Ionică 
scoate repede hîrtia și începe să 
înșire: 2 la sămănat, la .discuit, 
4 la arat, cîte unul la grăpat și tă- 
vălugit și tot așa în continuare pină 
la 22 de tractoare. Ne întreabă dacă 
sîntem mulțumiți de informația lui, 
iar noi îi spunem că nu și il in
vităm să refacem numărătoarea pe 
văzute și verificate, adică in cimp. 
Neavind încotro, se declară de acord. 
Cum ieșim în stradă, iată că apare 
unul cu tractorul. Aflăm că pc me
canizator îl cheamă Constantin Do- 
bre, că vine de Ia arat cu încă doi 
colegi de-ai lui, iar acum se duce 
acasă cu tractorul tocmai la Girli- 
ciu, adică cale de 12—14 km de la 
punctul de lucru ! La secția de me
canizare, cu citeva minute mai îna
inte de ora 17,00 se aflau aliniate 
la gard 13 tractoare. Prin sat mai 
vedem vreo 3—4 tractoare lucrînd 
(cu sau fără aprobare) prin grădinile 
oamenilor. în cîmp, la gola unde pe 
hirtia lui „nea" Ionică — și nu numai 
a lui — se aflau la lucru 7 tractoare 
ce pregăteau terenul pentru semăna
tul sfeclei furajere, nici măcar urmă

de mirare că producția de iarbă este 
abia de 7—8 tone la hectar, 
față de 16—20 tone cit e în localită
țile invecinatc. Sînt și alte cazuri de 
neglijență, cind lucrări făcute cu 
prețul unor mari eforturi și chel
tuieli de către întreprinderea spe
cializată au ajuns să fie degradate. 
Pentru ameliorarea izlazului comu
nei Gura Ocniței s-au investit sute 
de mii de lei, dar, din cauza nein- 
treținerii lucrărilor, după cițiva ani 
eovorul de iarbă s-a degradat și a 
reînceput procesul de eroziune. De 
curînd s-a întocmit o nouă docu
mentație tehnică pentru a reface 
ceea ce s-a degradat și a extinde 
lucrările ameliorative pe încă 188 
hectare. Desigur, sînt lucrări nece
sare. dar nu mai puțin necesare sint 
întreținerea și folosirea eficientă 
a ceea ce s-a făcut. La fel de ne
chibzuit au procedat consiliile 
populare din Valea Lungă și Bue- 
șani, care n-au întreținut pajiștile 
ameliorate. La Valea Lungă s-au 
cheltuit 182 000 lei. pentru diverse 
lucrări executate pe 509 hectare iz
laz,. dar acum o bună parte a aces
tora trebuie refăcute. Dealtfel, pe 
baza unei noi documentații, s-au și 
început lucrările, care vor mai costa 
alte sute de mii de lei. Chiar dacă 
nu sînt multe asemenea situații, ele 
nu pot fi admise sub nici un motiv.

Acum este timpul cel mai potrivit 
pentru organizarea acțiunilor de 
masă la intreținerea și fertilizarea 
izlazurilor, pentru amenajarea adă
posturilor necesare oamenilor și 
animalelor pe pășunile mai înde
părtate de localități și repararea ce
lor existente, asigurarea surselor de 
apă, crearea condițiilor pentru pre
lucrarea produselor animale. In spi
ritul unor vechi și frumoase tradi
ții ale satului românesc, este nece
sară participarea la muncă a tuturor 
locuitorilor, a tinerilor și elevilor 
pentru ca fiecare izlaz să fie bine 
gospodărit, să dea producții sporite 
de masă verde.

C. BORDEIANU

că ar fi trecut unul pe acolo în a- 
ceastă primăvară.

Să recapitulăm : într-o zi ideală 
pentru munca cîmpului, la o oră 
la care in alte locuri adevărații gos
podari numărau in cifre mari hecta
rele pe care le vor mai semăna sau 
discui pină seara, la Saraiu, unde 
absolut toate lucrările sînt foarte

Intr-o comună 
din județul Constanța
mult râmase în urmă, lucrau doar 
trei tractoare din 22.

...La consiliul popular sesiunea 
continuă. Le se „lucra" acolo vom 
vedea mai tirziu.

Revenim a doua zi la Saraiu și 
ne oprim la solele unde în mod nor
mal trebuia pregătit terenul pentru 
floarea-soarelui. iar in cealaltă să 
se semene sfecla furajeră, in mij
locul cimpului vedem insă un singur 
tractor. Mergea ce, mergea și iar se 
oprea; mai mult stătea decit lucra. 
Ne ducem pe urmele lui și după 
bucățile mari de „pastă" împrăștiate 
pe pămîrit înțelegem că aici se si
mulează fertilizarea chimică a ogoa
relor. Șeful de fermă, Virgil Pă
curaru. se declară și el nemulțumit 
de. calitatea deplorabilă a lucrării, 
dar ce să facă, îngrășămintele sint 
ude. Cum în punctul unde pe

Stadiul însămîiilării plantelor de nutreț în zece judeje rămase în 
urmă la această lucrare, în seara zilei de 2 aprilie (în procente)

Pînă acum au fost în- 
sămințate 178 782 hectare 
cu plante furajere. Aceas
tă lucrare s-a încheiat in 
județele Prahova, Me
hedinți, Buzău, Tulcea, 
Călărași, Giurgiu. Teleor
man, Gorj, Olt, Constanța 
și in sectorul agricol Il
fov. Așa cum rezultă din 
tabelul alăturat, în unele 
județe însămințarea plan
telor furajere este foarte 
intirziată. Pentru a obține 
recolte sporite de lucerna, 
sfeelă furajeră, borccag, 
trifoi și alte culturi este 
necesar ca, peste tot, în- 
sămințarea lor să se facă 
cit mai repede și în icon- 
diții calitative corespun
zătoare. Acum este timpul 
cind trebuie efectuate și 
cele mai multe lucrări 
pentru întreținerea și 
fertilizarea celor peste 
4 000 000 hectare de pajiști 
naturale, pentru insămin- 
tarea sau suprainsămin- 
țarea suprafețelor prevă
zute. Esențial este ca la 
aceste lucrări să participe 
crescătorii de animale, ti
neri și elevi, toți locuito
rii satelor.

După cum se vede din 
grafic, județele Caraș-Se- 
verin. Argeș, Satu Mare, 
care și-au realizat sarci
nile doar in proporție de 
54, 55 și, respectiv, 60 la 
șută, au cele mai mari ră- 
mîneri în urmă la semă
natul plantelor de nutreț. 
In toate județele și, desi
gur, în primul rind in cele 
cu mari restanțe, însămin- 
tarea culturilor furajere 
trebuie puternic accelera
tă, pentru o cit mai grab
nică încheiere a acestei 

importante lucrări.

de... vorbe în ședință
hîrtie se semăna sfeclă furajeră 
am intîlmt doar tractoarele ce pre
găteau terenul, ne-am îndreptat 
spre sediile organelor comunale, 
în fața consiliului popular, primarul 
comunei, tovarășul Aurel Pătu- 
lescu, stătea de vorbă cu doi 
din colaboratorii săi,. Din dis
cuția pe care am purtat-o apoi 
cu dumnealui ne-am dat seama 
că vrea să ne ducă și pe noi tot cu 
vorba. Nu știa că în ziua, aceea am 
fost din nou pe cîmp. Așa că, dă-i 
cu... vorba. Notăm tot ce ne spune 
și după ce își termină „informarea" 
il invităm să ne însoțească la cea
laltă cooperativă agricolă a comunei, 
cea din Dulgheru, acolo unde, după 
spusele primarului, se semăna floa
rea-soarelui cu 4 mașini.

Pe drum il întrebăm cu a cui apro
bare a încălcat dispoziția de-a nu se 
mai organiza nici un fel de ședință 
in timpul campaniei, mai ales in 
timpul programului de muncă în 
cimp. în mod politicos, primarul ține 
să ne corecteze, făcind precizarea că 
această dispoziție este valabilă nu
mai in ce plivește .„„activitatea pe 
linie de partid" ! Se pare că aici așa 
sint înțelese lucrurile de vreme ce 
această sesiune a avut loc cu apro
barea organelor in drept. Pentru că 
totuși au fefet aduși la ședință prac
tic toți oamenii cu răspundere in 
comună. îl întrebăm ce s-a discutat, 
dar mai ales ce măsuri s-au luat 
pentru îmbunătățirea activității in a- 
gricultură. Aflăm că au fost dezbă

100%

tute, printre altele, problemele lega
te de creșterea productivității pășu
nilor, iar in afara ordinii de zi s-a 
stabilit programul concret de lucru 
al campaniei agricole pe următoare
le zile. Potrivit celor stabilite deci 
cu o scară înainte, in ziua respecti
vă trebuia să se lucreze la semănatul 
florii-soarelui în ambele cooperative. 
„Și o să vă convingeți că așa se pro
cedează" — ne spune primarul.

Ajungem și la locul cu pri
cinii, unde trebuiăysâ aflăm setai-, 
nătorile. Acolo erau doar tractoare!® 
cu discuri. Pînă la ora 14,00 au fă
cut o lucrare cu discul și se pregă
teau să lucreze la erbicidat. Gheor- 
ghe Balaban, inginerul-șef al coope
rativei, ne mărturisește că el nici mă-' 
car nu și-a propus să semene floa
rea-soarelui în ziua respectivă. „Poa
te de miine-poimiine".

Ce am mai putea spune ? Că In
tr-o comună, unde sînt de semănat 
850 hectare cu floarea-soarelui, pină 
ieri nu s-a introdus sub brazdă ni
mic. Mai mult, in una din cooperati
ve, cea din Saraiu, această lucrare 
nu va putea fi declanșată decit poate 
de duminică sau luni. Cu asemenea 
organizare, <?u asemenea deprinderi, 
este foarte riscant să se poată crede 
că în această comună activitatea în 
agricultură se va ridica la nivelul 
cerințelor și exigențelor actuale. Ce 
or fi controlat și ce or fi raportat 
cadrele de la județ care răspund de 
această comună ?

Iosif POP

(Urmare din pag. I)

nea program, chiar și la nivelul 
fiecărui om in parte. El, inginerul- 
șef, e aici doar de citeva săptămîni, 
dar a avut timp să-și gindească 
„strategia" pe tot anul :

— Am trei principale direcții de 
atac. Prima — să acționez pentru 
o corectă erbicidare. Mulți n-au 
încredere ori se tem de ele. Pentru 
că presupun multă muncă, atenție 
multă, prudență. Al doilea : o pu
ternică fertilizare. Și, iată, s-a fă
cut aici ce nu s-a mai făcut nici
odată. Pe tarlaua asta, cit vedeți 
cu ochii, am dat 70 tone gunoi 
de grajd la hectar. Sigur vom scoa
te 60—70 tone sfeclă. Da, fără pro
bleme. Al treilea : irigarea corectă 
și mecanizarea de calitate. Cum 
vedeți, nu mă despart de tractoriști 
nici o clipă. Ăsta-i programul meu 
și zic eu că-i bun.

Este, ce să mai vorbim.
Și, tot la Cujmir, muncă Inten

să in legumicultura. Bărbații 
tineri și mai virstnici întind folii
le (cu greu primite și numai în 
mici cantități) peste solarii, fe
meile plantează varza timpurie. In
ginera Violeta Giurcă, șefa fer
mei legumicole, înțelegem că și-a 
adaptat rapid planurile de acțiune 
la... lipsa foliilor. „O să cultivăm 
varza și afară ; in solarii, cîte am 
putut acoperi, lăsăm alte culturi 
cu o vegetație mai pretențioasă...".

Fără îndoială, munca în agricul
tură cere mobilitate, cere puterea 
de a decide repede și a acționa 
prompt. Am văzut apoi șolariile 
centrului pentru producerea răsa
durilor de la asociația economică 
de stat și cooperatistă „Aurora". 
Cald în solarii, pămintul aburește, 
respiră și dă viață milioanelor de 
fire plăpinde ce se vor transforma 
in tot atîtea tulpini viguroase, în
cărcate de rod. Muncă stăruitoare 
și delicată. Și ingeniozitate. Direc
toarea asociației, tovarășa Ana 
Mărgineanu, ne arată o unealtă 
simplă : un tub de metal cu mici 
perforații. El este umplut cu se
mințe, rostogolit pe terenul din 
solarii și astfel însămințarea se 
face repede, uniform, corect. Este 
creația lucrătorilor de aici. Au aflat 
de ea și legumicultori de la sute 
de kilometri depărtare și au venit 
să ia modelul.

Dispozitive 
de fabricat necazuri

în raidul nostru prin cîmpia 
Blahniței l-am cunoscut și pe in
ginerul Aurelian Dronea, directo
rul S.M.A. Obîrșia de Cîmp. Urmă
rea cum lucrează f ormațiile de me
canizatori.

— Aveți probleme, greutăți ?
— Nu se poate fără probleme, 

asta-i viata, nimic nu se face fără 
căutări de soluții mai bune.

— Una dintre acestea, vă rugăm.
— Iată, agregatele de erbicidare. 

Sînt bune, lucrează într-un flux 
tehnologic complex, dar cînd îți 
este lumea mai dragă și zici că 
totul merge rotund; sar furtunele.

— Cauza ?
— Corpul duzelor de plastic nu 

este prevăzut cu un sistem de si
guranță sau cu o supapă. Chestiu
ne tehnică, un fleac, scăpat din 
vedere de alții. Și ne dă bătaie 
de cap.

— Cine le produce ?
— O cooperativă meșteșugăreas

că din suburbiile Bucureștiului, din 
Voluntari. Și probabil că le pro
duc in continuare așa, dispozitive 
de fabricat necazuri tuturor me
canizatorilor. Dacă aș putea să le 
zic una să mă audă...

— Vă vor auzi, tovarășe inginer!

Dialoguri 
la „cantina” din cîmp

Amiaza, pe una dintre tarlalele 
C.A.P. Gemeni, unde se seamănă 
ultimele suprafețe cu sfeclă de 

zahăr. Mecanizatorii s-au strins cu 
toții într-o remorcă ingenios trans
formată în cantină. Mama Olga 
Ungureanu, femeie la 72 de ani, 
aduce fiecăruia ciorba aburind în 
farfurii, urind dțe E7 ori la rind 
„poftă bună". Mecanizatorii mul
țumesc și recunosc că au o poftă 
de lup. Și au și de ce. De diminea
ță de tot au înoeput dichisitul tar
lalei de 150 ha și fiecare s-a stră
duit să lucreze ca la carte, sub 
privirile exigente ale inginerului 
șef al C.A.P., Dorel Antonie.

— Trebuie să smulgem de aici o 
recoltă foarte tnună — ne spune un 
tractorist, primind din mina Olgăi 
Ungureanu felini doi. Uitați-vă a- 
colo, pe zare, vedeți șira aceea de 
gunoi de grajd ? Era de trei ori 
mai mare cînd am început să gu- 
noim tarlaua asta. Am incorporat 
aici 50 tone de gunoi pe hectar.

— Ce recoltă v-ați propus șă ol> 
țineți ?

— In plan — 38 000 kg la hectar. 
Dar am lucrat și lucrăm în așa fel, 
urmărind strict tehnologia, încit 
vom spori cu 12 000 kg recolta la 
hectar. Acesta-i programul nostru. 
După cum vedeți, nu este vreme 
de glumă, ci de muncă.

— Deci, 50 000 kg la hectar.
— Exact atît și poate ceva pe 

deasupra. Pentru că pămintul a- 
cesta este voinic — cernoziom cio- 
colatiu — cel mai bun pămînt al 
țării.

Masa s-a terminat și tractoarele 
pornesc pe rind, în vuiet de mo
toare, reluîndu-și munca. Bărbații 
aceștia zdraveni, serioși, care și 
cînd duceau lingura la gură mă
surau cu priviri preocupate cimpul, 
s-ar părea că nu au vreme de glu
mă. Dar iată, coborim scara „can
tinei". Pe un perete al ei. un tinăr 
mecanizator a scris cu creta : „Ca
ravana circului Piculini". O glu
mă nevinovată» care indică o at
mosferă de intimitate, caldă, a a- 
cestui mie colectiv lansat cu vi
goare in campania primăverii.

O întrebare de o sută 
de puncte pentru 

la toamnă
Undeva, pe cîmp, In fata pămîn- 

turilor pe care atiția oameni mun
cesc acum cu indîrjire (acesta e 
cuvîntul, nu-1 citiți ca pe o lozin
că, ci ca pe o realitate), o între
bare pentru directorul direcției a- 
gricole, tovarășul Pufan ;

— Totul va merge bine pină la 
capăt, pămintul va produce mult, 
atît cit ați visat, atît cit merită 
munca acestor oameni. Imagina- 
ți-vă toamna. Ce se va întîmpla cu 
această recoltă 1

Tovarășul Pufan rămîne o clipă 
pe ginduri și zice :

— Sigur, aveți dreptate. E o în
trebare de... o sută de puncte. Ne 
gindim și noi la ea. Nu, pentru o 
recoltă foarte mare, nu sîntem pe 
deplin pregătiți. N-avem destule 
mașini, n-avem încă destule mij
loace de transport, poate că nici 
oameni nu sînt destui, nu avem 
încă soluții la complicațiile care 
s“-ar putea ivi.

— Dar mai aveți timp pînă la 
toamnă.

— Nu, n-avem timp. Timpul 
zboară repede. Totuși, fiți siguri 
că ne gindim și acționăm.

— Dar... Mai întîi să se facă acea 
recoltă.

— Se face. Anul acesta se mun
cește cum nu s-a muncit nicioda
tă. Cred că ați văzut și dumnea
voastră.

— Da, am văzut. Am fi vrut să 
vă și criticăm un pic, dar iată, nu 
prea avem motiv.

Pină aseară, 2 aprilie, în județul 
Mehedinți terenul a fost pregătit 
pe 12 322 hectare și au fost însă- 
mințate 8 286 hectare cu diferite 
culturi.

Mihai CARANFIL, Dionisie 
ȘINCAN, Aurel PAPAD1UC, 
Virqil TATARU

Evenimentul dominant al lumi pe 
care am incheial-o de curind îl con
stituie desfășurarea, sub președinția 
tovarășului Nrcolae Ceausescu, a lu
crărilor PLENAREI COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO- 
MU.siST ROMAN. Această plenară 
are o deosebită semnificație prin 
faptul cu a prilejuit o analiză multi
laterala a factorilor in măsură să 
contribuie Ia accelerarea ritmului de 
cortsti ucție socialistă, la exercitarea 
in condiții superioare a rolului con
ducător ui partidului in societatea 
noastră. Sint concludente în acest 
sens rapoartele dezbătute și adopta
te de plenara privind : situația eco- 
nomico-financiară, pe ansamblul 
economiei naționale, rezultată pe 
bază de bilanț, in anul 1981 ; reali
zarea programului de producere a 
energiei in cincinalul 1981—1985 și 
dezvoltarea bazei energetice a țării 
pină in 1990 ; rezultatele recensămin- 
tului animalelor domestice și unele 
măsuri pentru realizarea programu
lui de Întărire a autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale ; efec
tivul, compoziția și structura organi
zatorică a partidului la 31 decembrie 
1981 ; activitatea desfășurată in 1981 
pentru înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului ; activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamatiilor și cererilor oamenilor 
muncii in anul trecut.

De o deosebită Însemnătate, prin 
analiza aprofundată, bogatul conținut 
de idei, orientările și concluziile pe 
care le degajă se dovedește CUVIN- 
TAREA ROSTITA ÎN ÎNCHEIE
REA LUCRĂRILOR PLENAREI 
DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU. Subliniind rezultatele 
bune obținute în toate aceste direcții 
în anul trecut, ceea ce ilustrează rea
lismul politicii partidului, entuzias
mul oamenilor muncii, secretarul ge- 

( neral al partidului a subliniat impor
tanta deosebită pe care o are a- 
plicarea fermă a unor măsuri cum 
sînt : folosirea cu maximum de ran
dament a dotării tehnice modeme 

: de care dispunem ; ridicarea nivelu- 
i lui tehnic și calitativ al producției ; 
, introducerea fermă a principiului 

rentabilității — principiu de bază al 
noului mecanism economlco-financiar 
— in toate domeniile de activitate ; 
corelarea strînsă a consumului de 
materii prime și energie cu crește
rea volumului general al producției, 
astfel ineît consumul să fie mai mic 
decît sporirea producției : realizarea 
în întregime a exportului, inclusiv 
recuperarea a ceea ce nu s-a realizat 
în 1981. diminuarea importului.

Fie că a fost vorba despre activi
tatea din domeniul economico-finan- 

ciar, energetic sau din agricultură, 
secretarul general a legai realizarea 
tuturor sarcinilor dc îndeplyiirea in 
bune condiții a rolului conducător al 
partidului, de perfecționarea muncii 
de partid, cuvintarea orientind orga
nizațiile de partid spre creșterea nu 
atit cantitativa, cit mai ales calitativă 
a rindurilor partidului, spre dezvol
tarea combativității și spiritului re
voluționar in rindul tuturor comuniș
tilor. perfecționarea pregătirii poli
tice și profesionale, cultivarea hotă- 
ririi de a învinge toate greutățile, 
pentru a asigura izbinda cauzei so
cialiste, întărirea legăturilor cu ma
sele.

Exercitarea rolului conducător al 
partidului in etapa actuală se ex
primă, in primul rind, in activitatea 
multilaterală depusă pentru înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
Xll-lea, pentru soluționare^ tuturor 
problemelor de care depinde înfăp
tuirea unei noi calități in toate do
meniile vieții sociale. în acest cadru, 
capătă o semnificație deosebită lu
crările SESIUNII MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, care a adoptat regle
mentări privind retribuirea muncii in 
unitățile agricole cooperatiste, orga
nizarea producerii si folosirii rațio
nale a resurselor de nutrețuri, me
nite să asigure mobilizarea mai pu
ternică a lucrătorilor satelor la des
fășurarea muncii agricole. înfăp
tuirea unor raporturi echitabile intre 
veniturile cooperatorilor și cele ale 
lucrătorilor din unitățile agricole de 
stat.

Prețuirea pe care partidul și statul 
nostru o acordă muncii, activității 
dedicate înfloririi patriei și-a găsit o 
nouă expresie prin ÎNMÎNAREA DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU A UNOR ÎNALTE 
DISTINCȚII ALE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANȚA UNOR ORGA
NIZAȚII JUDEȚENE DE PARTID. 
CONSILII POPULARE JUDEȚENE, 
UNITĂȚI ECONOMICE ȘI INSTI
TUȚII DE CERCETĂRI ȘI PROIEC
TĂRI, pentru rezultatele deosebite 
obținute în îndeplinirea și depășirea 
planului pe anul 1981. Semnificația 
acestor manifestări a sporit și mai 
mult prin caldele aprecieri, prin 
prețioasele recomandări ale secreta
rului general, precum și prin anga
jamentele exprimate de reprezen
tanții organizațiilor și unităților res
pective de a obține rezultate mereu 
mai bune, de a munci tot mai rodnic 
pentru progresul multilateral a! 
patriei.

Soluționării diferitelor probleme 
care condiționează progresul societă
ții noastre i-a fost dedicată și 
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. din
18 martie, desfășurată sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a analizat o serie de rapoarte 
supuse apoi spre dezbatere plenarei 
Comitetului Central al partidului, 
indicînd un amplu program de măsuri 
pentru perfecționarea substanțială a 
muncii în domeniile de activitate 
respective.

Cronica lunii martie consemnează 
la loc de frunte o dată de majoră 
semnificație — împlinirea a 8 ani 
de la alegerea TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ÎNALTA 
FUNCȚIE DE PREȘEDINTE AL

CRONICA LUNII MARTIE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA. Un moment cu adinei rezonante 
ce a prilejuit omagiul fierbinte al 
întregului popor adus primului băr
bat al tării, care a știut ca nimeni 
altul să stimuleze energiile creatoare 
ale națiunii, să imprime înalte rit
muri de dezvoltare economico-so- 
cialâ, să asigure noi trepte de înflo
rire materială și spirituală, să fău
rească un nou prestigiu internațional 
României.

Sărbătorind în această lună ÎM
PLINIREA A 60 DE ANI DE LA 
CREAREA UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST ȘI 25 DE ANI 
DE LA ÎNFIINȚAREA UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR CO
MUNIȘTI DIN ROMANIA, țara 
și-a sărbătorit de fapt propriu] 
viitor, speranța zilei de miine. 
Numeroasele manifestări consacra
te acestui eveniment, culminînd 
cu adu îarea festivă din Capi
tală, desfășurată in prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. într-o atmosferă 
sărbătorească, de puternică însufle
țire, spirit revoluționar și vibrant 
patriotism, au prilejuit exprimarea 
atașamentului întregului nostru tine
ret față de politica internă și ex
ternă a partidului, a hotărîni 
de a o transpune neabătut In viată. 

CUVÎNTAREA ROSTITA DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
cu acest prilej — dînd glas prețuirii 
partidului față de înaltul eroism al 
tineretului comunișt — a constituit un 
vibrant îndemn tinerei generații de 
a fi mereu in primele rinduri ale 
muncii pentru înălțarea patriei.

Preocuparea stăruitoare a conduce
rii partidului, a secretarului său gene
ral pentru înfăptuirea noii revoluții 
in agricultură, pentru pregătirea co
respunzătoare a producției și-a găsit 
o elocventă ilustrare in VIZITA DE 
LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN UNITĂȚI AGRI-

COLE DIN SECTORUL ILFOV ȘI 
DIN JUDEȚELE IALOMIȚA ȘI CA- 
LARAȘI, prilej cu care au fost for
mulate o serie de cerințe și indicații 
de maximă însemnătate privind mo
bilizarea tuturor forțelor în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor din 
campania agricolă, îndeplinirea in- 
tregului complex de măsuri pentru 
dezvoltarea accelerată a agriculturii, 
astfel incit 1982 să se înscrie ca un 
an record al producțiilor agricole.

O bogată activitate a fost depusă 
și în luna încheiată in vederea DEZ
VOLTĂRII RELAȚIILOR DE PRIE
TENIE ȘI CONLUCRARE CU ȚĂ
RILE SOCIALISTE — coordonată 
esențială a politicii noastre externe. 
Schimburile de mesaje pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a avut 
cu tovarășii Leonid Brejnev. Kim Ir 
Sen, Gustâv Husak au reliefat atît 
bunele raporturi dintre țările noas
tre. cit și voința de a conferi aces
tora un conținut mereu mai bogat, 
de a aprofunda colaborarea în va
riate compartimente ale construcției 
socialismului și comunismului. De 
asemenea, anunțarea apropiatelor 
vizite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in R. P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană atestă atit ștrin- 

sele relații de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, cit și dorința 
comună de a le extinde in vii
tor. Este convingerea partidului 
și statului nostru că adineirea 
colaborării și întrajutorării tovă
rășești dintre țările care făuresc 
noua orinduire capătă o însemnăta
te tot mai mare, strinsa lor conlu
crare putîndu-se afirma ca un pu
ternic factor de limitare a efectelor 
crizei economice, de mobilizare mai 
activă a resurselor in vederea pro
gresului mai rapid al fiecărei țări în 
parte, al tuturor statelor socialiste.

Preocuparea pentru EXTINDEREA

RELAȚIILOR DE COLABORARE 
CU TARILE ÎN CURS DE DEZVOL
TARE, CU ȚĂRILE NEALINIATE. 
CU TOATE STATELE LUMII, fără 
deosebire de orinduire socială. în 
spiritul coexistenței pașnice, și-a gă
sit expresie în schimbul de mesaje 
avut de președintele României cu 
Alessandro Pertini, președintele Ita
liei, - Hafez Al-Assad, președintele 
Siriei, Elias Sarkis, președintele Li
banului, Hassan al II-lea, regele Ma
rocului. România pornește consec
vent de la ideea, confirmată de 
viață, că realizarea unor relații de 
largă colaborare, bazate pe respec
tul orinduirii sociale și al indepen
dentei fiecărei țări, corespunde in
tereselor vitale ale fiecărei națiuni, 
reprezintă un factor important al 
progresului și păcii.

în perioada la care se referă cro
nica. o serie de noi fapte au îmbo
gățit LEGATURILE DE COLABO
RARE ȘI SOLIDARITATE ALE 
PARTIDULUI NOSTRU CU PARTI
DELE COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI, CU PARTIDELE SOCIALIS
TE ȘI DEMOCRATICE, CU MIȘCĂ
RILE DE ELIBERARE, CU FOR
ȚELE ANTIIMPERIALISTE. Mo
mente semnificative în acest sens 
le-au constituit primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a tova

rășului Robert Durbridge, secretar 
național al P.C. din Australia, a de
legației Partidului Baas Arab Socia
list, schimbul de mesaje cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. Pe aceeași linie 
se înscrie participarea reprezentan
ților P.C.R. la congresele P.C. din 
Vietnam și P.S.D. Italian. Și cu 
aceste prilejuri a fost pusă în evi
dență necesitatea întăririi conlucră
rii și solidarității dintre partidele co
muniste, socialiste, social-democrate, 
dintre toate forțele progresiste, în 
spiritul stimei și respectului reci
proc, al dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, corespunză
tor condițiilor naționale concrete.

Printre evenimentele vieții inter
naționale, un element central l-au 
constituit și în luna martie acțiunile 
de masă și luările de poziție împo
triva eursei înarmărilor, pentru pace 
și securitate internațională. Extin- 
zindu-și mereu aria de cuprindere, 
mișcarea pentru pace dă glas voin
ței maselor populare de a se face 
totul pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul .rind de 
dezarmare nucleară.

Un obiectiv de prim ordin al for
țelor iubitoare de pace din Europa 
și din lume il constituie împiedi
carea amplasării noilor rachete cu 
rază medie dc acțiune pe continen
tul nostru, reducerea numărului ra
chetelor existente și, în perspectivă, 
eliminarea lor completă. în această 
lumină, țara noastră apreciază, așa 
cum a declarat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca deosebit de impor
tant angajamentul asumat de 
U.R.S.S. de a nu mai amplasa ra
chete cu rază medie de acțiune in 
Europa, pe durata tratativelor so- 
vieto-americane de la Geneva, și de 
a trece chiar la o reducere unilate
rală a unui număr de rachete exis
tente. După opinia țării noastre, 
această măsură — la care ar fi de 
așteptat un răspuns faptic corespun
zător de cealaltă parte — se înscrie 
ca o contribuție la deblocarea pro
blemei rachetelor în Europa, la crea
rea unei atmosfere propice desfășu
rării tratativelor privind rachetele 
cu rază medie de acțiune.

Creșterea stării de încordare și 
tensiune în teritoriile palestiniene 
ocupate de Israel in urma războiului 
din 1967, măsurile cu caracter repre
siv adoptate de autoritățile israeli- 
ene împotriva populației din Cisior
dania și Gaza, intervenite la scurt 
timp după anexarea înălțimilor Go
lan, nu pot decit să învenineze cli
matul din această zonă, să creeze 

obstacole suplimentare pe calea une’ 
reglementări globale a conflictuiv / 
din Orientul Mijlociu. Pro.iunl/'e» 
du-se ferm pentru ea aulof 
țile Israeliene să pună capo' 
presiunilor din Cisiordania și-’ C'b», 
să adopte o atitudine realistă, cores
punzător cerințelor procesului de 
soluționare pașnică a conflictului din 
zonă, România se pronunță cu a- 
eeeași neabătută consecvență pen
tru soluționarea globală a probleme
lor Orientului Mijlociu, prin retra
gerea Israelului din teritoriile ocu
pate in urma războiului din 1967, 
reglementarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv prin crearea 
statului său propriu independent, 
asigurarea independenței și integri
tății teritoriale a tuturor statelor din 
zonă.

Efectele recesiunii profunde pe 
care o traversează economia mon
dială au continuat și in această lună 
să preocupe guvernele majorității 
țărilor și s-au aflat in centrul dez
baterilor a numeroase reuniuni in
ternaționale. intre care reuniunea 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa și sesiunea Consiliului 
U.N.C.T.A.D. într-adevăr. profun
dele perturbațli resimțite, practic, in 
toate sectoarele economice și clima
tul de incertitudine de pe arena 
economică mondială sînt amplificate 
din ce in ce mai mult de sporirea 
presiunilor protecționiste, multipli
carea obstacolelor ridicate in calea 
comerțului internațional, accentua
rea dificultăților financiare. Un fac
tor agravant îl constituie politica 
de sporire fără precedent a dobin- 
zilor la creditele internaționale. 
Toate acestea se repercutează in mo
dul cel mai negativ asupra econo
miei mondiale, determină înceti
nirea ritmului de creștere a produc
ției, creșterea șomajului și a infla
ției, accentuează dezechilibrele și 
chiar regresul schimburilor econo
mice. Deosebit de grav resimt aceste 
urmări țările în curs de dezvoltare, 
pentru care asemenea fenomene se 
dovedesc a fi un obstacol tot mai 
serios în calea dezvoltării lor econo
mice.

Sint tot atîtea fante care con
firmă justețea concepției țării noas
tre privind necesitatea unor măsuri 
internaționale ferme și urgente care 
să inverseze tendințe’® negative ac
tuale, să ducă la schimbări profunde 
în structura și mecanisme’» relatliț- 
lor economice mondiale, la rea’iz.-s- 
rea unor progrese reale spre crea
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

Paul OOB’tESCU 
Al. CAMPEAU
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Ca privire la electivul, compoziția si structura organizatorică 

ale partidului la data de 31 decembrie 1981

Plecarea președintelui Partidului 
Socialist Progresist din Liban

(Urmare din pag. a II-a) 

măsuri corespunzătoare pentru spri
jinirea organelor locale ale organi
zațiilor de masă respective in in
tensificarea muncii politico-educa
tive în rîndul femeilor și tineretu
lui, in vederea pregătirii celor mai 
înaintați muncitori, țărani, intelec
tuali spre a fi primiți in rindurile 
partidului. Totodată, în scopul creș
terii răspunderii organizațiilor 
U.T.C. în ■ eliberarea recomandărilor 
de primire în partid, se introduce 
obligativitatea participării secreta
rilor organizațiilor de bază ale 
partidului la adunările organizații
lor U.T.C. care discută asemenea 
recomandări. Secretarii comitetelor 
organizațiilor U.T.C. vor raporta 
anual in fața comitetelor de partid 
respective sau a adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază despre 
activitatea depusă pentru pregătirea 
celor mai buni uteciști de a deveni 
membri de partid și măsurile luate 
pentru continua îmbunătățire a 
acestei munci.

5. Se stabilește ca normă obliga
torie in munca de primire în partid 
ascultarea anuală în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază de ra
poarte din partea comuniștilor care 
au obligația să se ocupe de noii 
membri de partid și să-i ajute să se 
achite de îndatoririle statutare și de 
Sarcinile primite din partea organi
zațiilor de partid, astfel incit să se 
integreze Cît mai rapid în viață și în 
munca organizațiilor respective.. în 
același timp, în cadrul discuțiilor in
dividuale anuale, birourile organiza
țiilor de bază vor examina aparte 

cum comuniștii care au primit 
ri tunderi să se ocupe de noii mem

Cu privire la activitatea desfășurată in anul 1981 
pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului

(Urmare din pag. a II-a)

5. Comitetele județene, municipale 
și orășenești de partid vor analiza 
competenta și activitatea aparatului 
consiliilor populare și vor adopta 
măsuri de înlăturare a spiritului 
funcționăresc, de întărire a răspun
derii și disciplinei în muncă, de an
gajare deplină a fiecărui activist de 
stat la rezolvarea în condiții cores
punzătoare a sarcinilor.

6. Organele de partid, organizațiile 
de masă, ministerele și instituțiile 
centrale vor acționa, în continuare, 
pentru îmbunătățirea compoziției 
cadrelor de conducere, promovarea 
în funcții de răspundere, cu precă
dere, a cadrelor provenite din rin- 
dul muncitorilor, a unui număr mai 
mare de femei, urmărindu-se în 
permanența asigurarea cu cadre

Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamatiilor si cererilor oamenilor muncii in anul 1981

(Urmare din pag. a II-a)

rerilor privind raporturile de muncă 
a reieșit că unii oameni ai muncii au 
fost lipsiți in mod nejust de anumite 
drepturi ori au fost sancționați sau 
penalizați fără temei. Totodată, s-a 
constatat că au fost aplicate in mod 
just numeroase penalizări și sanc
țiuni pentru acte de indisciplină în 
producție, neîndeplinirea obligațiilor 
de plan și nu s-a dat curs cererilor 
de satisfacere a unor interese îngus
te pe seama și in dauna avuției ge
nerale. A rezultat că factorii de răs
pundere din unități, organizațiile de 
sindicat fac încă puțin pentru asi
gurarea cunoașterii și aplicării Cores
punzătoare a legislației muncii.

în funcție de nevoile unităților 
economice, au fost rezolvate favora
bil 67 430 cereri de încadrare în mun
că. Este de remarcat insă că. deși în 
județele unde sint incă în evidență 
c. ’ de serviciu adresate de per- 
so. din mediul rural, unitățile 
agi -o- din localitățile de unde pro- 
virt acestea duc lipsă de forță de 
muncă și se face încă foarte puțin 
pentru a determina oamenii de la 
sate să lucreze în agricultura.

In unități industriale și pe șantie
re de construcții s-a constatat că 
nu se manifestă răspunderea cores
punzătoare pentru respectarea nor
melor tehnice de securitate a mun
cii, iar in anumite unități cu noxe 
ridicate, in loc să se acționeze pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă — așa cum a indicat în nu
meroase rînduri conducerea partidu
lui — se insistă în primul rînd pen
tru obținerea unor sporuri Ia retri
buție.

Mai sint unități sanitare în care 
personalul medical continuă, pe de 
o parte, să manifeste lipsă de solici
tudine față de pacienți, iar pe de 
altă parte anumitor persoane li se 
acordă scutiri și concedii medicale 
cu foarte multă ușurință.

în unele întreprinderi, la stabilirea 
ordinii de prioritate pentru atribui
rea de locuințe nu se respectă în 
toate cazu-ile criteriile prevăzute de 
lege, comisiile sociale nu se depla
sează la fața locului pentru a cu
noaște situația locativă reală a tu
turor solicitanților.

în unele colectivități de muncă și

• DESCOPERIRE ÎN 
ANTARCTICA. Trei fălcl 
cîțiva dinți formează resturile 
unui animal, descoperite de o 
echipă de cercetători americani 
în Antarctica. Exemplarul apar
ține marsupialelor — ordin de 
mamifere caracterizate prin a- 
ceea că dispun de o pungă ab
dominală în care sînt adăpostiți 
puii (așa este, de pildă, cangu
rul). Actuala descoperire con
stituie o confirmare in plus a 
teoriei derivei continentelor. 
Marsupialele, atestate în Ame
rica de Sud acum 70 milioane 
de ani, trăiesc în Australia de 
numai 25 milioane de ani. Spe
cialiștii consideră că trecerea de 
la un continent la altul s-a fă
cut prin Antarctica, blocurile 
continentale american, antarctic 

bri de partid îndeplinesc aceste sar
cini, iar în concluziile prezentate a- 
dunării se va rezerva acestei pro
bleme un capitol special, care să cu
prindă și măsurile ce se impun a fi 
luate pentru ridicarea la un nivel 
mai înalt a muncii de educare par
tinică, revoluționară a celor primiți 
în partid. De asemenea, se introduce 
regula ca, la începutul fiecărui an, 
în adunările generale să se anali
zeze, pe baza unor rapoarte prezen
tate de secretarii organizațiilor de 
bază, activitatea desfășurată pentru 
întărirea calitativă și numerică a or
ganizațiilor respective, educarea re
voluționară a noilor membri de par
tid, stabilindu-se măsuri pentru eli
minarea lipsurilor manifestate și îm
bunătățirea muncii de primite în 
partid.

6. în cursul primului semestru al 
acestui an, birourile comitetelor ju
dețene, municipale și orășenești de 
partid vor organiza schimburi de ex
periență în organizațiile de partid 
care au obținut cele mai bune re
zultate în creșterea rolului educativ 
și a eficienței adunărilor generale, 
în repartizarea de sarcini concrete 
tuturor comuniștilor și întărirea răs
punderii și exigenței acestora în în
făptuirea hotărîrllor de partid, acțio- 
nîndu-se ferm pentru generalizarea 
rapidă a metodelor care și-au dove
dit valabilitatea.

7. Cu prilejul instruirii noilor or
gane de partid alese, se vor orga
niza seminarii cu privire la Instruc
țiunile referitoare la primirea de noi 
membri în partid și dezbateri în le
gătură cu metodica muncii de întă
rire a rîndurilor partidului și de 
educare comunistă, partinică a tutu

competente a tuturor sectoarelor de 
activitate.

Pînă Ia sfîrșitul semestrului I a.c 
se va asigura cunoașterea tuturor 
cadrelor cu studii s erioare care 
provin din rîndul m. citurilor, se
lecționarea și cuprinderea în fondul 
de rezervă a celor mai bune dintre 
acestea, trimiterea la cursuri și școli 
de partid în vederea pregătirii lor 
pentru a fi promovate în funcții de 
răspundere la ministere, centrale și 
întreprinderi industriale, precum și 
în alte domenii. La completarea re
zervei de cadre se vor avea în 
vedere selecționarea și pregătire,a 
din timp a cadrelor de partid și de 
stat necesare pentru localitățile ru
rale prevăzute ca pînă în 1985 să 
devină orașe sau centre agroindus
triale.

7. Secțiile Organizatorică. Propa
gandă și Cadre ale C.C. al P.C.R.. 
împreună cu Academia „Ștefan 

de conviețuire gradul de dezvoltare 
a spiritului civic, perfecționarea re
lațiilor interumane nu sint incă pe 
măsura principiilor etice pe care le 
promovează societatea noastră socia
listă. Din totalul reclamațiilor și ce
rerilor, un număr însemnat s-au re
ferit la procese și diverse neințele- 
geii între cetățeni — certuri in fa
milie, procese de divorț, insulte, 
loviri. încălcarea normelor de con
viețuire socială. Toate acestea oglin
desc deficiențo serioase în activita
tea politico-educativă a unor organi
zații de partid, de sindicat și U.T.C. 
din întreprinderi și instituții, dar 
mai ales neajunsuri in munca edu
cativă din școală și familie, factori 
care au un rol deosebit în educarea 
tinerei generații.

Subliniind utilitatea sesizărilor oa
menilor muncii privind activitatea și 
comportarea unor cadre și alt per
sonal cu diferite funcții, pe baza că
rora s-au luat măsuri severe îfnpo- 
triva celor care au ■ încălcat etica și 
echitatea socialistă, disciplina de par
tid și de stat, plenara a apreciat, tot
odată, că în unele unități a scăzut 
exigența in aplicarea legilor, se ma
nifestă îngăduință față de lipsuri și 
formalism în munca organismelor de 
conducere colectivă ; se acționea
ză încă cu eficiență scăzută pen
tru formarea in întreprinderi și 
Instituții, in C.A.P.-uri a Unei 
opinii publice combative față de 
orice abuzuri și ilegalități, de 
lipsă de grijă pentru avutul 
obștesc, pentru respectarea strictă 
a disciplinei producției și a mun
cii. Toate acestea confirmă pe 
deplin justețea măsurilor politice 
și organizatorice luate in această 
direcție de conducerea partidului in 
ultima perioadă.

în unele întreprinderi și instituții 
se manifestă încă insuficientă pre
ocupare pentru rezolvarea cererilor și 
sesizărilor oamenilor muncii. Comi
siile de oameni ai muncii pentru scri
sori și audiențe de pe lingă comite
tele sau birourile organizațiilor de 
partid din întreprinderi și instituții 
nu sint incă instruite și activizate 
cum trebuie de organele de partid 
pe lingă care au fost constituite pen
tru a le ajuta în conducerea acestei 
activități, în cunoașterea cauzelor 
care generează sesizări și reclama-

și australian fiind sudate pînă 
acum vreo 50 milioane de ani. 
Antarctica, în prezent continen
tul înghețat, cunoștea o climă 
mult mai blîndă din cauza pozi
ției geografice pe care o ocupa 
în acel moment.

• CHINCHONAL IN
ERUPȚIE. Regiunea Pichu-
calco, din sudul Mexicului, a
fost declarată zonă sinistrată,
ca urmare a efectelor erupției 
vulcanului Chinchonal. din sta
tul Tabasco, care s-a manifestat 
brusc după o pauză de cinci de
cenii. Potrivit unui bilanț provi
zoriu, erupția, precedată de 
șocuri seismice, a provocat 
moartea a 105 locuitori și si* 
nistrarea a 500 000 de oameni. 

ror membrilor de partid. Aceste se
minarii și dezbateri vor fi conduse 
de membrii birourilor comitetelor 
județene de partid și de alți activiști 
cu muncă de răspundere.

8. Presa centrală 'și locală de par
tid va asigura dezbaterea sistema
tică a problemelor majore ale dez
voltării conștiinței socialiste și com
portamentului oamenilor muncii din 
patria noastră, ale disciplinei și mo
ralei comuniste, popularizarea largă 
a experienței avansate în domeniul 
activității de întărire calitativă a 
rîndurilor organizațiilor de partid și 
de educare revoluționară, partinică 
a membrilor de partid și, in același 
timp, va lua poziție mai intransigen
tă față de orice tendințe și mani
festări retrograde, criticînd neajun
surile ce își fac loc în aceste dome
nii importante ale muncii de partid.

★
Transpunerea întocmai In viață a 

hotăririlor Congresului al XII-lea, 
ale Plenarei Comitetului Central din 
31 martie ă.c., a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, privind Întărirea continuă a 
rindurilor partidului, perfecționarea 
structurii organizatorice de partid, 
intensificarea muncii politice, orga
nizatorice și educative a tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid 
constituie chezășia fermă a creșterii 
rolului conducător al Partidului Co
munist Român în întreaga viață e- 
conomico-socială a țării, a înfăptuirii 
neabătute a programului său revo
luționar de luptă, pe care sînt În
scrise telurile nobile ale ridicării 
continue a României socialiste pe 
noi trepte de civilizație și progres.

Gheorghiu", vor prezenta conducerii 
partidului, pînă în luna mai 1982. 
propuneri privind instituirea unui 
sistem de pregătire prin cursuri și 
școli de partid a cadrelor pentru 
funcțiile de secretari ai comitetelor 
de partid și primari la comune, 
secretari adjuncți și vicepreședinți 
ai birourilor executive ale consiliilor 
populare comunale.

8. Secțiile Organizatorică și Cadre 
ale C.C. al P.C.R. vor întări con
trolul asupra modului in care orga
nele de partid, organizațiile de masă, 
ministerele și instituțiile centrale 
aplică hotărîrile de partid și legile 
statului in domeniul politicii de 
cadre, vor îndruma și sprijini în 
permanență activitatea de selecțio
nare, pregătire și promovare a ca
drelor, manifestînd exigență și com
bativitate împotriva lipsurilor și nea
junsurilor.

ții, în stabilirea de soluții concrete 
.pentru înlăturarea acestora. La sta
bilirea măsurilor pe baza concluzii
lor rezultate din cercetarea sesizări
lor, unele ministere și organe jude
țene, municipale și orășenești de 
partid acționează de multe ori nu
mai în legătură cu cazul respectiv, 
cu toate că astfel de fenomene se 
manifestă $i în alte unități, impu- 
nîndu-se măsuri cu o sferă mai lar
gă de acțiune, atit pentru înlăturarea 
neajunsurilor descoperite, cît și pen
tru prevenirea altora. De asemenea, 
la nivelul întreprinderilor, institu
țiilor șl comunelor nu se acordă încă 
atenția cuvenită rezolvării operative 
a tuturor problemelor ridicate de ce
tățeni prin scrisori și audiențe.

★
Pe baza analizei făcute, plenara a 

apreciat că în cei 4 ani care au tre
cut de la adoptarea Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. și a Legii nr. 1 din mar
tie 1978 s-au obținut progrese con
siderabile în organizarea, conținutul 
și eficiența muncii cu scrisorile și 
audiențele. Totodată, s-a evidențiat 
faptul că unele neajunsuri, care s-au 
manifestat și în anii trecuți și care 
au fost criticate de conducerea parti
dului, nu au fost încă înlăturate da
torită faptului că organele de partid 
și de stat, ale organizațiilor de masă 
și obștești cu atribuții în acest do
meniu nu au acționat cu fermitatea 
și perseverența necesare pentru a 
determina pe toți factorii răspunză
tori să îndeplinească întocmai cerin
țele hotăririlor de partid și ale le
gilor țării privind scrisorile și au
diențele oamenilor muncii, să-și facă 
datoria la nivelul exigențelor crescu
te ale conducerii partidului, ale se
cretarului său general, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și-a ex
primat convingerea că înlăturarea 
neajunsurilor semnalate, îmbunătă
țirea activității cu scrisorile și au
diențele vor determina creșterea 
continuă a contribuției acestei acti
vități la atragerea maselor la con
ducerea treburilor obștești, la rezol
varea problemelor concrete pe care 
le ridică viața, la dezvoltarea demo
crației socialiste, la întărirea legă
turilor și unității dintre partid și 
popor.

M PRETUTINDENI
• DE CE SE „BALAN

SEAZĂ" TERRA? Specialiș
tii sovietici au stabilit, cu ajuto
rul mașinilor electronice de cal
cul, greutatea acelei părți a at
mosferei terestre care suferă de
plasări sezoniere. Astfel. în pe
rioada ianuarie-iulie din emis
fera nordică se deplasează spre 
cea sudică 40 trilioane tone de 
aer. în a doua jumătate a anu
lui, această cantitate de aer se 
deplasează in sens invers. Spe
cialiștii au emis ipoteza că a- 
ceste deplasări care survin în 
„oceanul aerian" explică feno
menul de „balans" pe care îl su
feră globul pămîntesc. Fenome

Vineri dimineață a părăsit Capitala 
președintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban, Walid Joumblatt, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Daoud 
Hassan Hamed, membru al Consiliu
lui de conducere al P.S.P.L.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Iostf Banc,

Vizita delegației parlamentare din Republica Zimbabwe
Ministrul educației și învățămîntu- 

lui, Aneta Spornic, a avut, vineri, o 
întrevedere cu delegația parlamenta
ra din Republica Zimbabwe, condusă 
de Didymus Noel Edwin Mutasa, 
președintele Camerei adunării, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
întreprinde o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii au fost pre
zentate pe larg aspecte privind orga
nizarea și conducerea învățămintului 
în România, precum și probleme ale 
pregătirii de cadre pentru țările în 
curs de dezvoltare.

Cronica
La Ambasada Ungariei la Bucu

rești a avut loc, vineri seara, un 
concert organizat cu prilejul celei 
de-a XXXVIl-a aniversări a elibe
rării acestei țări de sub dominația 
fascistă.

în deschiderea concertului, amba
sadorul Sandor Răjnai a reliefat 
semnificația momentului aniversat.

Erau prezenți Cornelia Filipaș, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-locote- 
nent Victor Săndulescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Aurel Duca, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, reprezentanți ai 
F.D.U.S., Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
cultură și artă.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
în cadrul vizitei pe care a efec

tuat-o in țara noastră în perioada 
29 martie — 3 aprilie, la invitația 
conducerii Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, prof. Wil- 
fredo Torres, președintele Comite
tului de Stat pentru Știință și Teh
nică și al Academiei de Științe a 
Cubei, a avut vineri convorbiri cu 
prof. Ion Ursu, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Au fost analizate stadiul și rezul
tatele colaborării româno-cubaneze 
în domeniul științei și tehnologiei și 
posibilitățile de dezvoltare, in con
tinuare, a acestei activități. S-a 
convenit realizarea de noi acțiuni 
comune în cercetare-dezvoltare in 
domenii importante, cum sînt : valo
rificarea superioară a unor materii 
prime, utilizarea unor noi surse de 
energie, Construcții de mașini, in
dustria de prelucrare a lemnului, 
medicină, oceanografie, agricultură 
și industrie alimentară. Totodată, 
s-au stabilit măsuri pentru crește
rea eficienței activității de cercetare 
în rezolvarea problemelor dezvoltă
rii economico-soeiale a celor două 
țări.

Vibrantă chemare, mobilizator 
program de acțiune

(Urmare din pag. I)
tale viabilă de măsură a vorbelor tre
buie să fie faptele de muncă. Nu
mai ele pot conferi adevărata di
mensiune a Spiritului de angajare 
in muncă și responsabilitate so
cială.

în această perspectivă, secretarul 
general a cerut și de această dată tu
turor cadrelor de conducere din 
economie să promoveze un stil de 
muncă eficient, eliminind orice prac
tici de conducere din birou, prin 
hirtii și promovind cu hotăriie con
tactul direct, nemijlocit cu terenul, 
cu făuritorii bunurilor materiale. 
Numai acționînd astfel se pot asi
gura O eficiență sporită actului de 
decizie, operativitate în soluționarea 
problemelor, întronarea ordinii și 
disciplinei.

Toate aceste cerințe, secretarul ge
neral al partidului le subsumează 
ideii creșterii simțului de răspunde
re — de la ministru pină la munci
tor — față de modul in care este ad
ministrată avuția societății, in care 
se cheltuiesc mijloacele încredințate 
de popor.

Tocmai pentru a se stimula gestio
narea mai bună, mai eficientă a pro
prietății socialiste se preconizează 
realizarea unor îmbunătățiri in ce 
privește cointeresarea materială — 
prin legarea mai strînsă a acesteia 
cu gradul de realizare a planului, 
astfel incit să se aplice exemplar 
principiile socialiste ale repartiției, 
în funcție de cantitatea și calitatea 
muncii depuse. Fără îndoială că a- 
ceastă măsură va constitui o pirghie 
de o deosebită importanță in aplica
rea cu eficiență sporită a noului me
canism economic.

Bunul mers al activității în toate 
sectoarele de activitate depinde în 
ultimă instanță de calitatea cadrelor 
— aceasta constituind, de asemenea, 
o altă idee majoră relevată in cuvîn- 
tarea secretarului general al parti
dului. Avem, indiscutabil, un fond 
minunat de cadre — atestat de înseși 
marile realizări obținute in toate do
meniile construcției socialiste. Pro

nul are drept consecință acele 
deplasări pe care le fac polii te
reștri în jurul punctului mediu.

• „ACUMULATOR" 
DE CĂLDURĂ SOLARĂ. 
Un grup de oameni de știință 
japonezi de la Universitatea din 
Kyoto au descoperit o substan
ță care are proprietatea să acu
muleze căldura solară timp de 
mai mulți ani și s-o elibereze 
în funcție de necesitățile con
sumului. în compoziția ei intră 
hidrocarbura de norbodien. Un 
kilogram din această substanță 
poate acumula aproape 100 kilo- 
calorii. La „înglobarea" căldu
rii, substanța iși schimbă struc
tura, devenind transparentă, 
dar nu-și schimbă tempera
tura. Pentru a degaja căldură, 
substanței trebuie să i se adau
ge un catalizator special, con- 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Samih El-Baba, 
ambasadorul Libanului la București, 
precum și reprezentantul permanent 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei in țara noastră.

(Agerpres)

Delegația a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu Gheorghe Nestorescu. 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Cu acest prilej, 
oaspeții s-au interesat de realizările 
industriei noastre constructoare de 
mașini, de posibilitățile de dezvolta
re, în continuare, a colaborării și 
cooperării în acest domeniu.

Au luat parte Mihai Drăgănescu, 
deputat în M.A.N., precum și Misheck 
Chenyika Hove, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Zim
babwe la București. (Agerpres)

zilei
La încheierea convorbirilor a fost 

semnat un protocol al întîlnirii.
A participat Humberto Castello, 

ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Cuba în țara 
noastră.

în perioada șederii în România, 
prof. Wilfredo Torres a vizitat uni
tăți de cercetare științifică, institute 
de învățămînt superior și obiective 
social-culturale din București și 
Brașov, luînd cunoștință de unele 
realizări ale științei și tehnologiei 
din țara noastră.

★
Vineri, la Ministerul Afacerilor 

Externe a avut loc semnarea Pro
gramului de aplicare a acordului 
cultural dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
gatului Danemarcei, pentru perioada 
1 aprilie 1982 — 31 martie 1984.

Programul prevede o serie de ac
țiuni vizind dezvoltarea, în continua
re, a schimburilor și cooperării ro- 
mâno-daneze in domeniile științei și 
tehnologiei, învățămintului, culturii, 
presei și radioteleviziunii, precum și 
în alte domenii, pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă între cele două 
țări și popoare.

Delegația daneză condusă de Hans 
Grunnet, director în M.A.E. al Da
nemarcei, a fost primită de tovarășa 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

★
Evoluția arhitecturii austriece pe 

o perioadă de 70 de ani (1860—1930) 
este înfățișată, prin imagini suges
tive, în expoziția deschisă, vineri, la 
sediul Uniunii arhitecților.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Cezar Lăzărescu, președintele Uni
unii arhitecților, și Andreas So- 
mogyi, ambasadorul Austriei. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, arhitecți, alți spe
cialiști, studenți, oameni ai mun
cii din Capitală, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și membri- ai iorpului diplomatic.

După București, expoziția „Arhi
tectura austriacă intre anii 1860— 
1930“ va fi deschisă la Ploiești și 
Craiova. (Agerpres) 

blema care se pune in acest moment 
vizează ridicarea in continuare a ni
velului de cunoștințe tehnice, știin
țifice și politico-ideologice, manifes
tarea unei maxime exigențe față de 
conduita lor, respingind cu intransi
gență orice abatere, orice încălcare 
a normelor eticii și echității socia
liste, asigurind cu fermitate și in
transigență respectarea intereselor 
generale, a intereselor poporului. Ca
lea sigură a creșterii rolului cadre
lor de conducere, al tuturor comu
niștilor este dezvoltarea în continua
re,/și mai puternică, a spiritului re
voluționar, a combativității partinice, 

ănfățișînd deschis națiunii proble
mele majore ale acestei perioade, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a sub
liniat, totodată, ideea că soluțio
narea lor implică eforturi deosebite, 
angajare activă, plină de răspundere, 
din partea fiecărui om al muncii. în 
fruntea tuturor acțiunilor trebuie să 
se afle însă mereu prezenți, cu pu
terea exemplului înaintat, comuniș
tii, organizațiile de partid.

Abordind deci o gamă largă de 
probleme, în primul rind pe acelea 
care condiționează dezvoltarea și 
perfecționarea bazei tehnico-mate- 
riale — factorul decisiv al progresu
lui social — recenta cuvîntare arată 
clar căile ce trebuie urmate și mo
dalitățile concrete de acțiune în orice 
domeniu de activitate pentru a păși 
viguros înainte, a se asigura trece
rea dorită și necesară la o nouă ca
litate a muncii, pentru a pune în va
loare noi filoane de energie și bu
nuri, a asigura o mai strinsă unire 
a eforturilor și o concentrare a forțe
lor spre înfăptuirea obiectivului 
fundamental al politicii partidului — 
progresul economico-social al patriei 
și creșterea bunăstării întregului 
popor.

Să urmăm neabătut aceste orien
tări și însuflețitoare îndemnuri, ac
ționînd pentru realizarea exemplară 
a tuturor prevederilor planului — 
singura modalitate viabilă de crește
re rapidă a venitului național — te
melia temeinică a creșterii nivelului 
de trai al fiecărui om al muncii 1 

țlnînd sare de argint. După eli
berarea energiei calorice, sub
stanța își reia aspectul inițial.

• UN „ALIAT" ÎMPO
TRIVA MALARIEI.Un «mp 
de cercetători auștralieni, în co
laborare cu specialiști ai Orga
nizației Mondiale a Sănătății au 
efectuat experiențe eu o ciu
percă specială obținută pe cale 
de laborator și care, ca un mag
net, atrage țînțarii, pe care îi 
omoară. Acum se fac cu această 
ciupercă „experiențe de cîrnp", 
in valea rîului Murroy, din su
dul Australiei. Dacă experiențe
le se vor încheia cu succes, me
dicina va dispune de încă un 
aliat în lupta sa împotriva ma
lariei și altor boli pricinuite de 
tințari.

La Cluj-Napoca s-a deschis

EXPOZIȚIA „PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI PACEA LUMII»

Sub genericul „Președintele Nieolae 
Ceaușescu și pacea lumii", vineri s-a 
deschis la Biblioteca centrală univer
sitară din Cluj-Napoca o bogată și 
sugestivă exoziție fotodocumentară. 
Organizată de consiliul municipal de 
educație politică și cultură socialistă 
și Muzeul de istorie a Transilvaniei, 
expoziția pune în lumină activitatea 
consecventă și pilduitoare a condu
cătorului partidului și statului nostru, 
înscrisă magistral în istoria veacului 
douăzeci, pentru colaborare rodnică 
și bună înțelegere între națiuni, pen
tru salvarea omenirii de la distru
gere nucleară, pentru instaurarea 
unui climat de încredere și a unei 
păci trainice pe pământ.

Exponatele redau, cu grăitoare for
ță de document, aspecte emoționante

CONVOCARE DE ANALIZĂ PE LINIA PREGĂTIRII TINERETULUI 
PENTRU APĂRAREA PATRIEI

Sub egida Statului major al găr
zilor patriotice de la Comitetul 
Central al P.C.R. a avut loc în Ca
pitală, în zilele de 29 martie — 
2 aprilie a. c., o convocare cu acti
vul statelor majore ale gărzilor pa
triotice care își desfășoară nemijlo
cit activitatea in sprijinul pregătirii 
militare a formațiunilor de tineret 
pentru apărarea patriei.

La lucrări au participat ca invi
tați reprezentanți ai C.C. al U.T.C., 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului de Interne, 
Ministerului Educației și învăță- 
mîntului.

Desfășurindu-se sub semnul im
perativelor și exigențelor de însem
nătate deosebită cuprinse in magis
tralele expuneri ale tovarășului 
Nieolae Ceaușescu la plenarele Co
mitetului Central ai P.CJR. din no
iembrie 1981 și martie 1982 și la 
solemnitatea prilejuită de a 60-a 
aniversare a făuririi Uniunii Tine
retului Comunist, convocarea a ana
lizat multilateral, in spirit de exi
gență partinică, revoluționară, mo
dul cum își îndeplinesc gărzile pa
triotice, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid — conlu- 
crînd strins cu organele U.T.C., uni
tățile militare și cu celelalte forma
țiuni de apărare — sarcinile ce le 
revin în lumina hotărîrii Secreta
riatului C.C. al P.C.R. din octombrie 
1979 privind perfecționarea pregăti
rii detașamentelor de tineret, pre
cum și obiectivele stabilite pentru 
același domeniu in Directiva pe anii 
1981—1985 a comandantului suprem. 
Totodată, s-a realizat un amplu și 
fructuos schimb de experiență în 
sfera problemelor dezbătute, au 
fost stabilite măsuri pentru înlătu
rarea unor neajunsuri și neîmpliniri 
în scopul perfecționării întregii 
munci, jalonîndu-se principalele di

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Dicționar de etică școlară. Cultul 

muncii : Educarea elevilor în spi
rit muncitoresc

11.30 Flori de pe Milcov
11,50 Film art’s tic : „Privilegiul**
13,00 La sfîrșit de săptămină B 14.30 — 

Sport : Fotbal — F.C. Argeș — 
Sportul studențesc. Transmisiune 
directă de la Pitești

17,40 Săptămîna pDliticâ
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Teleenciclopedia

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 aprilie. In tară : Vreme in curs 
de încălzire. Cerul va fi schimbător. 
Vor Cădea ploi izolate. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

cinema
B Voiam să fiu prima : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Fumul patriei : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
B Milioanele lui Fairfax ; SCALA 
(1103 72) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Destinația Mahmudia : VICTORIA 
<16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30: 15.45; 18; 
20, GRI VITA (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.
B Rîul și moartea (Zilele filmului 
mexican) : STUDIO — 16; 18; 20.
B Comoara din lacul de argint: FES
TIVAL (15 63 84) — 8; 1030*. 13; 1530; 
18; 20,30.
B Angela merge mai departe : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 1145; 13,30;
15,45; 18: 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
B Destine romantice: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
B Grăbește-te incet : FERENTARI 
(80 49 85) — 1530; 1730; 1930, COSMOS 
(27 54 95) — 15.30; 1730; 1930.
B Semnul șarpelui: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14, PACEA (60 30 85) — 
15.30; 17,30; 19,30.
B Non stop : VIITORUL <11 48 03) — 
15,30; 17,30; 1930.
B Iubește, iubește, dar nu-ți pierde 
capul: BUZEȘTI (50 43 58) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
B Un glonte rătăcit t LIRA (317171)
— 15,30; 18: 20.
B Prietenii: DRUMUL SĂRII <3128 13)
— 15,30; 18; 20.
B Bărbații: VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Umbrele trecutului : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
fl Cei șapte fantastici : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(54 3170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 17;
19,30.
B 36 de ore : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Program de desene animate s 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 12,30; 14.
B De Ia 9 la 5 : DOINA — 16: 18; 20. 
fl Vocile : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11.15; 1330; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
B Doamna cu cățelul • EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,39; 15,45; 18;
20,15.
B Europenii : COTROCENI (49 48 48)
— 15,30; 17,30: 19.30.
B Incident la graniță : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B superpolițistul: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 

din timpul vizitelor de lucru între
prinse in mijlocul unor Colective de 
oameni ai muncii din industrie și de 
pe ogoare, in unități de cercetare și 
învățămînt, dialogul viu și permanent 
pe care tovarășul Nieolae Ceaușescu 
îl întreține cu oamenii muncii, dra
gostea cu care întregul nostru popor 
îl înconjoară, ii urmează cuvintul și 
exemplul. Tot aici sînt expuse operele 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. tradu
se în limbi de largă circulație inter
națională, ilustrînd înaltul prestigiu 
mondial de care se bucură opera sa 
în conștiința popoarelor lumii, acțiu
nile sale desfășurate în numele fău
ririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

(Agerpres)

recții de acțiune, căile, formele și 
"metodele prin care gărzile patrio
tice, celelalte elemente ale sistemu
lui apărării naționale să-și sporeas
că necontenit aportul, corespunză
tor exigențelor izvorite din recen
tele documente de partid, la ridi
carea nivelului instruirii militare a 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Participanții au adoptat, intr-o 
atmosferă de vie însuflețire patrio
tică, textul unei scrisori adresate 
tovarășului Nieolae Ccavșescu, se
cretar general ai partidului, pre
ședintele Republicii, comandantul 
suprem al forțelor armate, in care, 
printre altele, se spune : „Puternic 
însuflețiți de luminosul dumnea
voastră exemplu -de viață, activitate 
și luptă în slujba intereselor supre
me ale națiunii, de inflăcăratele 
chemări și îndemnuri pe care le-ați 
adresat tinerei generații cu prilejul 
aniversării -a șase decenii de la fău
rirea Uniunii Tineretului Comunist
— organizația revoluționară a tine
retului, cu glorioase tradiții eroice
— ne angajăm in mod solemn, mult 
stimate și iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, să acționăm cu răspun
dere sporită, cu pasiune și i naltă 
competență, neprecupețind nici un 
efort pentru ca gărzile patriotice 
să-și îndeplinească ireproșabil sar
cina de onoare de a-și aduce o con
tribuție tot mai substanțială la te
meinica instruire a formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, la formarea unui ti
neret viguros și oțelit, crescut prin 
muncă și pentru muncă, stăpin pe 
trainice cunoștințe și deprinderi, 
gata să servească întotdeauna cu 
devotament, nețărmurită dragoste și 
sublim spirit de sacrificiu cauza 
sfintă a apărării cuceririlor socia
liste ale poporului. gliei străbune, 
suveranității și independenței națio
nale".

20.55 Șlagăre dansate
21,15 Film serial : „Lumini șl umbre*. 

Episoaul 5
22,10 Telejurnal B Sport
22.30 Varietăți muzicale. Nocturnă TV 

cu formaița artistică „Ciocîrlia*4
23,00 închidera programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.30 Portret componistic : Gheorghe 

Dumitrescu
21.30 La frontierele cunoșterii — serial 

științific. Episodul 6
21.55 Din albumul operetei
22,10 Telejurnal B Sport
22.30 Videoteca muzicală. Simfonia a 

ITI-a de Brahms. Interpretează 
Filarmonica din Berlinul occ:den- 
taî. Dirijor : Herbert von Karajan

23,00 închiderea programului

Intre 2 si 12 grade, izolat mal coborîte 
în depresiuni, maximele vor oscila în
tre 12 și 22 de grade, local mai ridi
cate. Izolat, condiții de brumă in pri
mele zile, tn București : Vreme in curs 
de încălzire. Cerul va fi schimbător. 
Vînt în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 3 și 5 
grade, cele maxime între 18 și 20 de 
grade. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu}.

(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
E Polițistul ghinionist : FLOREAS^ 
CA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
B Omul puma : GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (33 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 28,15.
B Toate mi se întîmplă numai mie : 
MIORIȚA (t-ț 27 14) — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MUNCA (21 50 97) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
B Despărțirea • FLACARA (20 33 40) 
— 10; 13; 16; 19.
B Numele meu e iubire : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 19.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171), (sala 
mică): Cavoul de familie — 15; Ge
neroasa fundație — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 15; Tata 
din Andros — 20; (sala mică a Pala
tului) : Idolul și Ion Anapoda — 19.
■ Opera Română (13 18 57): Tannhău- 
ser — 18.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Singe vienez — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odibnă — 15; Gin-Rummy — 
19,30; (sala Grădina Icoanei. 12 44 16): 
Poezia muzicii tinere — ÎS; Interviu 
— 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul dumnezeu — 18,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Stop 
pe autostradă — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Tumul de fildeș — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03), (sala 
Magheru) : Idioata — 15; Mizerie și 
noblețe — 19,30; (sala Studio) : Sen
timente și naftalină — 15; Noaptea 
umbrelor — 19.
■ Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Pericle — 15; Cum s-a făcut 
de-a rămas Catlnca fată bătrtnă —
19,30.
■ Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,39; (sala Victoria, 50 53 65) : 
Frumosul din pădurea... zăpăcită —
19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Andorra — 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintina dorului — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 16; 19,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Osul de pește fermecat — 17.
■ Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) ; intre etaje — 16; Gustul 
mierii — 19,30.
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BRUXELLES

Deschiderea Conferinței internaționale 
a organizațiilor neguvernamentale

pentru dezarmare și dezvoltare
Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu primit cu viu 

interes
BRUXELLES 2 (Agerpres). — în 

capitala Belgiei s-au deschis vineri 
lucrările Conferinței internaționale a 
organizațiilor neguvernamentale pen
tru dezarmare și dezvoltare, la care 
participă reprezentanți din 20 de 
țări europene și Canada, între care 
și România.

In ședința inaugurală, șeful dele
gației țării noastre a prezentat me
saj”! adresat participanțilorrd^ pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ccfcu.șescii. 
Mesajul a fost intîmpinat cu viu 
interes și aleasă prețuire. In repe

PENTRU PACE,
SECURITATE, DEZARMARE 
In europa și în lume

ITALIA : Problema principală — 
evitarea declanșării unui război mondial nuclear
ROMA 2 (Agerpres). — Liderul 

aripii de stingă a Partidului Socia
list Italian, Riccardo Lombardi, s-a 
pronunțat impotnva planurilor de 
instalare pe teritoriul Italiei a noi
lor rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune. El a subli
niat, in cadrul unei conferințe a 
P.S.I. desfășurate in orașul Rimini, 
că, daca in cadrul tratativelor din
tre U.R.S.S. și S.U.A. în proble
mele limitării armamentelor, inclu
siv a armelor nucleare, de la Ge
neva. nu se vor obține, in acest an, 
rezultate concrete, aceasta nu va

S.U.A. : Apel la activizarea acțiunilor opiniei 
publice împotriva înarmărilor

WASHINGTON 2 (Agerpres). —
Filiala din San Francisco a organi
zației americane „Campanie in spri
jinul țelei de-a doua sesiuni spe
cials'll Adunăm Generale a O.N.U. 
cpfisacrate dezarmării" a lansat un 

' thpel pentru activizarea opiniei pu- 
f blice împotriva înarmărilor, rela

tează agenția T.A.S.S. In apel se

CANADA : Demonstrații de protest împotriva pro- 
Isctelor de experimentare a rachetelor americane 

de croazieră
OTTAWA 2 (Agerpres). — In ul

timele zile, la Montreal, Toronto, 
Vancouver și alte orașe canadiene 
au avut loc demonstrații de protest 
împotriva proiectelor de experi
mentare in Canada a rachetelor 
americane - de croazieră. Presa ca
nadiană, scrie agenția T.A.S.S., cri
tică hotărtrea de a începe convor

Grevă generală în Italia
ROMA 2 (Agerpres). — La chema

rea principalelor trei centrale sindi
cale italiene -- C.G.I.L., U.I.L. și 
C.I.S.L. — oamenii muncii din Italia 
au participat vineri la o grevă ge
nerală de două ore. 

tate rinduri, delegații au subliniat cu 
aplauze valoarea ideilor nobile și 
generoase cuprinse in mesaj.

în numele prezidiului conferinței, 
Pierre Gallant, secretar general al 
organizației belgiene „Concertare, 
pace și dezvoltare", a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu gratitudinea participant!-, 
lor pentru mesajul adresat și a ținut 
să sublinieze însemnătatea acestui 
document pentru dezbateri, caracte- 
rizindu-I ca o remarcabilă contri
buție, o invitație la o adîncă. și se
rioasă reflecție.

însemna că trebuie să se treacă 
imediat la punerea in aplicare a 
hotăririi N.A.T.O. din 1979 privind 
instalarea pe teritoriul a cinci țări 
vest-europene membre a noilor 
rachete nucleare americane „Per- 
shing-2“ si „Cruise". „Totul tre
buie discutat din nou și negociat", 
a apreciat Lombardi. El a adăugat 
că agravarea situației internaționa
le actuale pune pentru toți proble
ma depunerii de eforturi vizind 
evitarea declanșării , unui război 
mondial nuclear.

menționează că dacă în anii ’70 
Statele Unite au cheltuit in 
scopuri militare un trilion de dolari, 
planurile existente pentru următo
rii cinci ani prevăd in acest scop 
fonduri totalizind 1,6 trilioane. A- 
ceasta înseamnă — arată autorii 
declarației — că în 1986 se vor 
cheltui zilnic circa un miliard de 
dolari.

biri cu Statele Unite in legătură cu 
realizarea de experiențe cu aceste 
rachete pe teritoriul Canadei. De
cizia a fost criticată și in parlament 
de reprezentanți ai partidelor con
servator, progresist și liberai. Pro
iectele referitoare la aceste expe
rimente au fost dezaprobate și de 
reprezentanți ai Partidului nou de
mocrat.

După cum informează agenția 
France Presse, greviștii revendică 
sporirea alocațiilor guvernamentale 
pentru investiții productive, crearea 
de noi locuri de muncă și soluționa
rea problemelor privind sudul sub
dezvoltat al țării.

BAGDAD

Viceprim-ministrul guvernului român primit 
de președintele Republicii Irak

BAGDAD 2 (Agerpres). — Saddam 
Hussein, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Irak, l-a primit pe 
tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, care efec
tuează o vizită in Irak.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nico.'ae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise șefului 
statului irakian, Saddam Hussein, un 
călduros salut și urări de sănătate 
și fericire personală, precum și urări 
de pace, progres și bunăstare pen
tru poporul irakian prieten.

Mulțumind în mod deosebit pentru 
salutul și urările primite, președin
tele Saddam Hussein a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc și 
cele mai cordiale urări de sănătate 
și fericire personală, de noi succese 
în activitatea pusă în slujba dezvol
tării României, a colaborării și păcii 
în lume iar poporului român prieten 
urări de pace, progres și prosperi
tate continuă.

Președintelui Republicii Irak i-a 
fost inminat ur, mesaj din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România.

Șeful statului irakian a dat o 
înaltă apreciere eforturilor neobosite 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
destinate rezolvării pe calea negocie
rilor a tuturor disputelor dintre state,

LONDRA

Convorbiri economice româno-britanice
LONDRA 2 (Agerpres). — O dele

gație economică condusă de Alexan
dru Mărgăritescu, minisțru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, a făcut o vizită în Marea 
Britanie, în cursul căreia a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai conducerii 
ministerelor de externe, comerțului 
și finanțelor, la Camera de Comerț 
și Industrie din Londra, la Confede
rația industriilor britanice și la Con
siliul de comerț cu Europa de est în 
legătură cu situația actuală și per

Poziția S.U.A. în problema negocierilor privind 
armele nucleare strategice

Conferința de presă a președintelui Ronald Reagan
WASHINGTON (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de presă, pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
subliniind că de două ori in timpul 
vieții sale lumea a fost aruncată 
orbește în două războaie mondiale, 
a relevgt că împărtășește „hotărârea 
tinerilor de astăzi ca o asemenea 
tragedie, care ar fi și mai îngrozi
toare din cauza armelor inumane din 
arsenalele nucleare' ale lumii, să nu 
se mai repete niciodată".

„Scopul meu — a spus el — este 
de a reduce spectaculos armele nu
cleare, asigurînd pacea și securitatea 
trainică". Reafirmind apoi angaja
mentul S.U.A. „de a negocia cu bună 
credință reducerea atit a armelor 
nucleare", cit și a celor convențio
nale și intenția de a rămine anga
jat față de aceste obiective, pre
ședintele — ref erindu-se Ia nego
cierile in curs, de la Geneva și Viena 
— a spus : „Sîntem pe cale de a în
cheia pregătirile pentru convorbiri 
cu sovieticii privind reduceri ale ar
melor strategice".

In continuare, Ronald Reagan a 
amintit că un grup de senatori și 
congresmeni au prezentat in Senat 
și Camera Reprezentanților rezoluții 
care recomandă „reduceri verificabi
le importante ale armelor nucleare 

depășirii situației de tensiune exis
tente in lumea contemporană. A fost 
exprimată, totodată, satisfacția pen
tru cursul ascendent al raporturilor 
bilaterale, pentru colaborarea fruc
tuoasă in toate domeniile de activi
tate, spre binele ambelor noastre țări 
și popoare, al cauzei păcii, indepen
denței, destinderii și colaborării in
ternaționale. în acest context, au 
fost examinate posibilitățile dezvol
tării cooperării economice și a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, pornindu-se de la poten
țialul în . continuă creștere pe care îl 
oferă economiile lor naționale, co
respunzător aspirațiilor de dezvol
tare. progres, prietenie și pace ale 
popoarelor român și irakian, precum 
și necesității de intensificare perma
nentă a colaborării internaționale.

La primire a ' participai Mihai 
Diamandopol, ambasadorul țării' noas
tre în Irak.

★
în continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în Irak, tovarășul Cornel 
Burtică a mai avut întâlniri cu Tayeh 
Abdel-Karim, ministru) petrolului. 
Abdu) Wahab Mahmoud Abdullah, 
ministrul irigațiilor. Mohamad Fad) 
Hussein, ministrul locuințelor și re
construcției.

Au fost discutate posibilitățile de 
dezvoltare a cooperării economice și. 
a schimburilor comerciale dintre 
România șl Irak în conformitate cu 
indicațiile date de președinții celor 
două țări.

spectivele schimburilor comerciale 
dintre România și Marea Britanie. 
De asemenea, au avut loc intîlniri 
cu conducerea principalelor b'ănci 
din Marea Britanie, cu companii și 
firme britanice cu care România 
desfășoară importante acțiuni de 
cooperare economică și schimburi 
comerciale.

întîlnirile și convorbirile au evi
dențiat dorința de a întreprinde ac
țiuni care să asigure dezvoltarea 
schimburilor comerciale româno-bri
tanice.

americane și sovietice în scopul ega
lizării nivelurilor forțelor". „Am ur
mărit și voi continua să urmăresc — 
a spus vorbitorul — acorduri realis
te in domeniul controlului arma
mentelor atit in ce privește forțele 
nucleare, cit și cele • convenționale. 
Doresc un acord privind armele nu
cleare strategice care să reducă ris
cul războiului, nivelul armamentelor 
și care să sporească securitatea gene
rală". Președintele Reagan a reafir
mat cunoscutul punct de vedere al 
S.U.A. potrivit căruia o înghețare a 
armamentelor ar fi nu numai deza
vantajoasă — dar chiar primejdioa
să pentru S.U.A.

Referindu-se la negocierile pri
vind armele strategice, președintele 
Reagan a spus : „Noi ne gindim că 
s-ar putea ca negocierile să înceapă 
în vara aceasta. Este necesară o 
muncă imensă pentru pregătirea 
unor asemenea negocieri. Cind vom 
fi gata, stabilirea unei date va de
pinde intrucitva de întreaga situație 
internațională. S-ar putea să existe 
situații caretă facă să pară intru
citva inoportună propunerea unei 
asemenea întilniri. Dar am speranțe 
că vom putea face acest lucru pînă 
în vară".

„0 reducere a ratei dobînzilor ar avea repercusiuni 
pozitive pentru țările in curs de dezvoltare" 

Declarația directorului general al F.M.I.
PARIS 2 (Agerpres). — Directorul 

general al Fondului Monetar Inter
național, Jacques de Laroșiere, a es
timat, in cadrul unei conferințe ți
nute Ia Paris, că in actuala conjunc
tură economică o reducere a ratei 
dobînzilor ar avea repercusiuni pozi
tive pentru țările în curs de dezvol
tare, care întimpină dificultăți în fi
nanțarea investițiilor lor.

El a precizat — relevă agenția 
France Presse — că în ciuda unei 
creșteri a volumului exporturilor, ță
rile în curs de dezvoltare neproducă
toare de petrol au acuzat o agravare 
a deficitului lor comercial de 65 mi- 

. liarde dolari între 1973 și 1981. Pen

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situafia se menține încordată în teritoriile arabe ocupate 
de Israel • Convocarea unei sesiuni extraordinare a Consi

liului Național Palestinian
TEL AVIV 2 (Agerpres). — In te

ritoriile arabe ocupate de Israel, si
tuația. continuă să se mențină încor
dată. informează agențiile interna
ționale de presă. Citind un comuni
cat difuzat de postul de radio israe- 
lian. agenția France Presse mențio
nează că trupele israeliene au des
chis vineri focul împotriva manifes- 
tanților druzi din localitatea Majd- 
A1 Shams, centrul administrativ din 
înălțimile siriene Golan, anexate re
cent de Israel Patru persoane au 
fost rănite. Autoritățile de ocupație 
au reafirmat existența interdicției 
accesulu- ziariștilor in această zonă, 
cu excepția celor care lucrează pen
tru postul de rădic israeliari și pen
tru armată.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse relevă că autoritățile de ocu
pație israeliene continuă campania 
de intimidare îmootriva primarilor 
palestinieni din Cisiordania. Multi 
dintre primarii care simpatizează

Ședință a unei
BERLIN 2 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc ședința a 6-a a Co
misiei interguvernamentale de coor
donare a colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I. in domeniul 
fabricării utilajelor și instalațiilor 
pentru centralele nuciearo-electrice.

Comisia a examinat și aprobat, 
pentru a fi prezentat ședinței a 
XXXVI-a a Sesiunii Consiliului, ra
portul privind stadiul realizării Con
venției de specializare și cooperare 
internațională multilaterală în pro
ducția și livrările reciproce de uti
laje pentru centrale nuciearo-elec
trice pe perioada 1931—1990.

Diferendul anglo - argentinian
• Unități armate argentiniene au debarcat în Insulele Malvine 

(Falkland) 9 Anglia a rupt relațiile diplomatice cu Argentina
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat oficial difuzat vi
neri de posturile de radio argenti
niene, reluat de agențiile internațio
nale de presă, se arată că forțe ar
mate argentiniene au debarcat in 
Insulele Malvine (Falkland), aflate 
sub dominație britanică. Operațiu
nea are ca scop — se afirmă in co
municat — „reintegrarea în patrimo
niul național" a teritoriilor Insulelor 
Malvine și a altor două insule, 
Georgia de Sud și Sandwich de Sud.

LONDRA 2 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marii Britanii, 
lordul Carrington, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, că țara 
sa a rupt relațiile diplomatice cu 
Argentina. El a informat că diplo- 
maților argentinieni la Londra li s-a 

tru a rambursa dobînzile la împru
muturile lor, acește state au trebuit 
să plătească in cursul aceleiași pe
rioade „circa patruzeci miliarde do
lari" suplimentar, a subliniat direc
torul general al F.M.I., menționînd 
că jumătate dintre țările în curs de 
dezvoltare importatoare de petrol se 
confruntă cu deficite curente repre- 
zentind 12 la sută din produsul lor 
intern brut sau chiar mai mult.

Pentru aceste state — a conchis 
Jacques de Laroșiere — raportul in
tre plățile dobînzilor și exportul de 
produse și servicii a crescut de la 17 
la 20 la sută între 1978 și 1981.

Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei au fost destituiți și li s-a impus 
domiciliu forțat.
t

DAMASC 2 (Agerpres). — Consi
liul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — organism in
termediar între Comitetul Executiv 
și Consiliul Național Palestinian — 
a ținut joi seara, la Damasc, o re
uniune extraordinară, relatează a- 
genția France Presse. A fost prezent 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P. Consiliul a 
hotărît convocarea în sesiune extra
ordinară a Consiliului Național Pa
lestinian (parlamentul) pentru exa
minarea situației din teritoriile ara
be ocupate de Israel.

In acest cadru a fost reafirmat 
sprijinul O.E.P. pentru acțiunile în
treprinse de primarii și populația 
palestiniană din Cisiordania față de 
măsurile ilegale adoptate de autori
tățile israeliene de ocupație.

comisii C.A.E.R.
S-a remarcat că activitatea des

fășurată de țările participante la 
convenție a asigurat îndeplinirea la 
timp a obligațiilor prevăzute in con
venția menționată.

La ședința comisiei au fost e- 
xaminate și alte probleme ale dez
voltării colaborării țărilor partici
pante la convenție.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare rodni
că și deplină înțelegere reciprocă.

Cu prilejul ședinței, conducătorii 
delegațiilor țărilor participante au 
fost primiți de tovarășul Willy Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.

cerut să părăsească Marea Britanie 
în termen de patru zile.

Agenția Reuter anunță că Parla
mentul britanic a fost convocat in 
sesiune de urgență pentru simbătă, 
3 aprilie.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— In cadrul Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. reunit pentru a dis
cuta modalitățile de reglementare a 
diferendului referitor la Insulele 
Malvine. reprezentantul Marii Brita
nii a prezentat un proiect de rezo
luție cerind „retragerea neintîrziată 
a tuturor forțelor armate argentinie
ne" din arhipelag și „reglementarea 
diferendului dintre cele două țări pe 
calea tratativelor diplomatice" — 
transmit agențiile Reuter și France 
Presse.
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1 DE PRESĂ | 
I TRANSMIT: |
j CENTENAR TITULESCU. La se- I 

diul central al Asociației cultural- *
I educative „ABF" din Stockholm, . 
I sub auspiciile Asociației de priete- I
• nie Suedia-România, a avut loc » I 
I întrunire festivă consacrată cente

narului nașterii lui Nicolae Titules- j 
cu. Personalitatea marelui diplomat [ 
român a fost evocată de publicistul

IMats Linday, directorul Centrului i 
„Stockholm Information Service". I 
De asemenea, la Universitatea di.i • 

I Utrecht (Olanda) a avut loc o se
siune de comunicări in cadrul că- I 
reia prof. dr. Z.R. Dittrich a pre- |

Izentat o expunere despre „Politica 
externă a României intre cele două I 
războaie mondiale", iar prof. A.P. 
van Goudoever a vorb.t despre

| „Personalitatea lui Nicolae Titu- , 
lescu".

, PREZIDIUL INTERNAȚIONA-
I LEI SOCIALISTE, reunit la Bonn, I 
I a condamnat, în unanimitate, ma

nevrarea așa-ziselor alegeri de la

128 martie din Salvador, pe care le-a i 
calificat drept o farsă, subliniind 
că numai o negociere cu forțele • 

I insurgente ar permite să se ajun- .
gă la o soluționare a războiului ci- | 
vil din această țară.

GUVERNUL VEST-GERMAN a 1 
I aprobat proiectul de lege in baza 

căruia șomerii vor fi obligați'să 1 
| accepte locuri de muncă iiferi/" . > 

calificării lor și, in consecință, ; | 
1 prost plătite. Potrivit age: %i I 
IU.P.I., această inițiativă — a:iu.. Ț- 

tă de mai multă vreme — are ca I 
obiectiv să contribuie la reducerea | 
șomajului și a cheltuielilor cu ca-

Iracter social. In R. F. Germania | 
există, in prezent, aproximativ 2 I 
milioane de șomeri, dintre care nu-

I meroși posesori de diplome univer- 
I sitare ce se vor vedea astfel ob'i- I 

gați să accepte locuri de muncă în | 
Icare nu-și vor putea valorifica cu

noștințele profesionale.

„OFENSIVA DE PRIMAVARA" ' 
I ÎN JAPONIA. In orașul japonez ■ 
J Osaka a avut loc un miting, des

fășurat in cadrul „ofensivei de pri- I 
Imăvară" ă oamenilor muncii din 

această țară, la care au luat parte I 
mii de persoane — informează a- | 

. genția T.A.S.S. Participanții la mi- 
I ting au cerut, printre altel-e. ca I 
I mijloacele financiare și materiale I 

necesitate de sporirea efectivelor

I armatei să fie dirijate spre satis- . 
facerea nevoilor populației.

I DEMONSTRAȚIE. Aproximativ
I 10 000 de viticultori din sudul Fran- I 
• ței au luat parte, la Montpellier, la | 
Io demonstrație de protest împotri

va politicii agricole a Pieței comu- I 
ne. Organizația P.C.F. din depar
tamentul Heratilt, care a sprijinit •

I această demonstrație, a dat publi- . 
cității un document in care se ara- I 
tă că, in ultimii 23 de ani, din I

I cauza crizei economice din sectorul 
viticol, jumătate dintre viticultorii I 
francezi din această regiune și-au |

. pierdut fermele.

I NOII CĂPITANI REGENȚI AI 
REPUBLICII SAN MARINO. G. 1

IMaiani. reprezentantul Partidului . 
Comunist Sanmarinez, și M. Ven- I 
turini. reprezentant al Partidului I

I Socialist Sanmarinez, au depus ju- 
rămintul in calitate de căpitani re- | 
genți ai Republicii San Marino — I 

I informează agenția T.A.S.S. Timp 1
de șase luni, ei vor îndeplini, im- ■ 
preună, funcția de șefi ai statului 
sanmarinez. I

S.U.A. După cumVREMEA IN 
relatează agenția Associated Press, 

I in mai multe regiuni montane din
Statele Unite, vremea s-a înrăutățit 
brusc în ultimele două zile, inre- 

| gistrindu-se ninsori abundente.
J

ISTANBUL:

,,Poarta Bosforul ui", 
o poarta a prieteniei

Există orașe care îți rămin defi
nitiv în imemorie. Prin istoria lor, 
prin comorile de artă și cultură, prin 
arhitectura lor. Sau prin țoate la un 
loc. „Poarta Bosforului", ' cum este 
supranumit Istanbulul, are toate a- 
ceste calități și încă una în plus. 
care-I situează in rindul excepțiilor 
de... excepție. Odată ajuns aici, tra- 
versind podul de peste Bosfor, călă
torul are posibilitatea de a străbate, 
in măi puțin de cinci minute, nu 
numai două continente, ci și două 
lumi. Aici, pe pămintul Turciei. Asia 
îi intinde mina Europei. Și tot aici, 
legate prin, secole de liniște, dar și 
prin veacuri tumultuoase, își dau 
mina două civilizații — „Răsăritul" 
și ...Apusul".

Istanbulul 1 se înfățișează vizitato
rului de la prima vedere ca un oraș 
al... tuturor orașelor. Pentru că ori
cum l-ai privi — geografic sau is
toric, cultural sau arhitectural — el 
este o suită -de sinteze ale epocilor 
care l-au înălțat sau coborât, care 
l-au făcut să strălucească ca o stea 
în constelația civilizației universale 
sau l-au aruncat. ' pentru perioade 
mai scurte ori mai lungi de timp, in 
ceața istoriei. Legenda păsării Pho- 
nix. care a renăscut din propria ce
nușă. îi este pfircă proprie și Istan- 
bulului. Fiindcă, așa cum atestă do
cumentele, în decursul existenței 
adie, a fost reconstruit din temelii de 
30 de ori 1 Fiindcă, in toată această 
perioadă, a fost pîrjolit de incendii, 
devastat de cutremure și distrus de 
cotropitori. Numai apa l-a înconju
rat cu prietenie de-a lungul secole
lor. Dar. de fiecare dată, a renăscut, 
păsțrîndu-și tinerețea chiar și la o 
virstă milenară.

Ca și faimoasa Romă antică, Istan
bulul — pe care întemeietorul lui. 
împăratul Constantin, a avut ambi
ția s-o depășească, numindu-1 „Noua 
Romă" — este așezat pe șapte coline, 
situate de o parte și de alta a Bos
forului și a Cornului de Aur. Despre 
acest oraș, atit de bogat in istorie,

în comori de artă, care a trăit ex
tazul și agonia — pentru că fostul 
Constantinopol a trecut și prin ase
menea momente în dezvoltarea sa — 
s-au scris și șe scriu „biblioteci" în
tregi. Metaforele care-1 personifică 
sînt .și ele pe. măsura măreției ora
șului. I s-a spus, pentru a sublinia 
bogăția sa in comori de artă și ar
hitectură, „Orașul suveran în toate". 
I s-a spus, pentru a-i pune în lu
mină, deopotrivă, bogăția și atracția, 
„orașul in care se află două treimi 
din bogățiile lumii". I s-a spus, pen
tru a-i dezvălui puterea și frumuse
țea, „orașul atotstăpinitor, cu strălu
cirea minunilor fără pereche".

Ce a mai rămas pină astăzi din 
toată această faimă ? Greu de răs
puns. Unii istorici și arhitecți sint 
de părere că au rămas multe, orașul 
fiind și astăzi una din atracțiile 
lumii. Și sjnț evocate, cu mindrie, 
marile Iui capodopere muzeale și 
comori de artă : Șfinta Sofia, mo
nument fără egal al artei bizantine ; 
palatul Topkapî, reședința celor mai 
mulți dintre sultanii otomani ; Mos
cheea albastră — replică a noii pu
teri a sultanului dată artei bizan
tine : palatul „Dolmabahce" sau 
„palatul alb", cum i se mai spune — 
un amestec de artă turcă și euro
peană, și multe, multe altele. Alți 
istorici și- arhitecți sint de părere că 
au , rămas mult prea puține comori 
din „orașul care strălucea cu minuni 
fără pereche". Ghizii afirmă că 
dreptate au și unii și alții.

Cum apare vizitatorului. Istanbulul 
văzut dincolo de imaginea de oraș- 
muzeu, de oraș istoric ? In primul 
rind, ca o metropolă care-și valorifi
că din plin poziția privilegiată de 
„oraș al frumuseților", de oraș turis
tic, de cel mal puternic centru eco
nomic și cultural ai Turciei. între 
aceste coordonate trebuie văzut și în
țeles Istanbulul de astăzi. Dac? dăm 
crezare statisticilor care arată că 
populația orașului a ajuns la peste 
5 milioane de locuitori, că există pes

te 60 000 de taxiuri, că traficul auto 
în general e greu de „ținut în evi
dență", că zilnic se află aici mii și 
mii de turiști — și după ce am vă
zut cu ochii noștri avem toate moti
vele să dăm credit acestor informa
ții — imaginea de oraș agitat și a- 
glomerat,. care trăiește într-o conti
nuă forfotă, nu mai are nevoie de 
alte amănunte.

Cele două lumi ale orașului, afla
te permanent în stare de veghe, sint 
lumea portuară — de dimineața și 
pină seara, apele Bosforului leagănă 
pe valurile lor sute de vapoare afla
te sub cele mai diferite pavilioane — 
și lumea comerțului. în puține orașe 
de pe glob comerțul are o viață atit 
de dinamică. Aici, la Istanbul, nu 
cumpărătorul caută magazinele, ci 
invers. Oriunde te-ai afla, pe o stra
dă mare sau pe o străduță, in cen
tru sau la. periferie, magazine mari 
ori mici te „trag de minecâ", te chea
mă înăuntru. N-are importanță cit 
cumperi și ce cumperi: să vizitezi ! 
Știe comerciantul cum să te convin
gă, vei cumpăra sigur. Dar nicăieri 
ca in renumitul „Bazar acoperit" 
nu-ți dai seama de... invazia comer
țului și de spiritul practic al negus
torilor. Aici, pe mai puțin de 100 uli
cioare înguste, se află, lipite una de 
alta, ca boabele de struguri pe cior
chine, peste 3 500 de prăvălioare în 
care se vind de toate. De la acul de 
cusut pînă la „tot aurul din lume" 
— cum sună reclamele.

Ca orice metropolă, ca orice oraș 
cu o istorie și o civilizație bogate, 
Istanbulul este și rămine si un uni
vers al contrastelor. în centru, stiiul 
european modern al clădirilor — 
bănci străine, mari magazine, hote
luri. consulate — indică un oraș care 
se îndepărtează tot mai mult de stj- 
lul arhitectonic vechi. Parcurgind ar
tera de-a lungul căreia Istanbulul șe 
întinde, pe o lungime de 32 km, pe 
malul Bosforului, ai ciudata senzație 
că intri mereu in alte orășele ale 
marelui oraș. Intr-o geometrie ce ia

„Orașul frumuseților" - așa cum se înfățișează astăzi

MARGINALII

„Educația pentru pace'-

forma unor piramide, cresc mereu, 
ca ciupercile, locuințe. La bază — 
vile elegante și frumoase, case ale 
oamenilor avuți. Spre virful pirami
dei — casele oamenilor. nevoiași, ale 
săracilor, construite adeseori într-o 
noapte, și care, in căutarea unei pal
me de teren, folosesc nu o dată chiar 
și virful stâncilor.

Dacă în trecutul nu prea îndepăr
tat terorismul făcea ravagii în țară, 
astăzi vizitatorul • se poate bucura, 
în liniște, de farmecul acestui oraș 
al tuturor vîrstelor, de plăcerea de 
a merge pe jos, de a umbla prin ma
gazine, de a discuta cu oamenii. Ceea 
ce-i aduce în memorie cuvintele 
scriitorului turc Namîk Kemal, care 
spunea că „aceia care văd Istanbu
lul chiar și numai o dată simt cum 
le umple primăvara sufletul de bucu
rie". Bucurie zare, ca vizitator ro
mân, ai și alte motive să o simți din 
plin. Istanbulul este și o cronică în
cărcată de pagini vii, emoționante, ce 
amintesc de veacuri de o activă pre
zență românească în acest „oraș al 
orașelor". Aici a lăsat urme adinei, 
prin a sa istorie, Dimitrie Cantemir. 
Locul unde odinioară a fost casa in 
care a locuit marele cărturar român 
este marcat și astăzi pentru atențio
narea vizitatorilor. Aici intîlneȘti 
străzi — Suțu, de pildă — care poar
tă nume cu rezonanțe familiare nouă. 
Și tot aici, prezența unui Nicolae

Iorga sau a unui Nicolae Titulescu 
este păstrată nu numai în memoria 
plăcilor evocatoare, ci și în conștiin
ța istoricilor, a oamenilor politici, a 
oamenilor de rind. în sala colecției 
de tezaure a fostei reședințe a sulta
nilor, sabia lui Ștefan cel Mare, „cel 
mai viteaz dintre vitejii domni ai 
Țării Moldovei", respectat deopotrivă 
și de prieteni . și de dușmani, îți re
aduce și aici în inimă o pagină din 
istoria noastră demnă și eroică. Și 
tot aici, presa și televiziunea rela
tează frecvent despre ritmul în care 
specialiștii români și locali înalță, in 
Anatolia Centrală, cea mai mare ra
finărie din Turcia. Sau despre co
laborarea tot mai fructuoasă dintre 
România și Turcia în domenii dintre 
cele mai diverse: de la prospectarea 
și valorificarea resurselor minerale, 
prelucrarea produselor petroliere și 
chimice, metalurgie și construcții de 
mașini, transporturi și telecomunica
ții, pină la cultură și turism.

începutul de primăvară are, așa
dar, la Istanbul, pentru vizitatorul 
român, pe fondul unor asemenea 
fapte, și semnificația, parcă simbo
lică. a unei adevărate revitalizări a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Turcia. „Poarta 
Bosforului" ne apare astfel, nouă, ca 
o poartă a prieteniei.

Constantin PRIESCU

„O ordine mondială unde este po
sibilă existența a 50 000 arme nu
cleare in măsură să provoace un mi
lion de dezastre de proporțiile celui 
de la Hiroshima, o ordine mondială 
care cheltuiește pentru înarmări de 
douăzeci de ori mai mult decît pen
tru dezvoltare, acceptind cu indife
rență ca 800 de milioane de semeni 
ai noștri să se zbată in ghearele 
foametei este o ordine strimbă, pe
riculoasă și imorală". Pornind de Ia 
această realitate tragică, unul din 
multiplele grupuri de inițiativă care 
au luat naștere în ultimul limp 
pretutindeni în lume, ca reflex al 
dezideratului arzător de stopare a 
cursei înarmărilor și înlăturare a 
primejdiei atomice, vine cu o pro
punere inedită; declanșarea unei 
ample campanii educative avind ca 
scop să exploreze căile pentru de
pășirea actualei „dezordini mondia
le", să demonstreze cit de absurde 
sînt încercările de a se acredita 
ideea că securitatea unui stat sau 
altuia poate fi clădită pe arsenalele 
nucleare în continuă extindere și cit 
de necesară este trecerea la măsuri
le de dezarmare reclamate de inte
resele întregii umanități.

Reluînd o propunere mai veche a 
fostului secretar general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, acest grup, care 
poartă numele „Institutul pentru 
ordinea mondială", preconizează 
constituirea unui fond administrat 
de Națiunile Unite in vederea „edu
cației pentru pace și securitate in 
lume". Statele urmează a fi solicita
te să consacre un procent infim, de 
0,1 la sută, din bugetele militare în 
scopul creării unei rețele mondiale 
care să difuzeze in lumea întreagă 
informații cit. mai detaliate asupra 
proporțiilor înspăimîntătoare pe 
care le-au atins în prezent înarmă
rile, contribuind astfel la un avint 
și mai puternic al mișcării pentru 
pace. „A cunoaște înseamnă a ac
ționa" — sună un vechi adagiu. Cu- 
noscind in amănunt primejdiile pe 
care le implică sporirea continuă a 
arsenalelor lumii, oamenii își vor in
tensifica și mai mult acțiunile in

sprijinul opririi acestei curse spre 
neant.

In condițiile cind s-a ajuns să se 
cheltuiască astăzi pe glob pentru 
înarmări 550 miliarde dolari anual, 
un răspuns pozitiv la o asemene: 
propunere ar însemna că ar deveni 
disponibilă in vederea „educației 
pentru pace" o sumă de 550 mili
oane dolari. Sumă modestă, care 
nu reprezintă nici măcar un sfert 
din costul unui portavion modern, 
de exemplu, dar care s-ar putea 
dovedi mult mat eficace pentru 
clădirea unei autentice securități — 
bazate pe lichidarea stocurilor a- 
tomice, pe statornicirea unor nive
luri tot mai reduse ale înarmărilor 
și folosirea fondurilor astfel econo
misite pentru dezamorsarea acelei 
bombe cu explozie întirziată care 
este subdezvoltarea.

Animatoarea generoasei idei 1 O 
femeie, Caroline Keebs. care a și 
început prin intermediul unui birou 
anume (Network to educate for 
World Security, adică „Rețeaua 
pentru educarea in vederea securi
tății mondiale") să pună la dispo
ziție celorlalte grupuri de acțiune 
in sprijinul dezarmării • amănunte 
suplimentare asupra acestui pro
iect, material documentar in legă
tură cu accentuarea continuă a 
cursei inarmărilor și. deopotrivă, a 
subdezvoltării, solicitind. la rindul 
ei, sugestii pentru a se imprima un 
caracter cit mai conc-et si efic en*. 
acțiunii „educația pentru pace*.

...Peste puține luni, la început"! 
verii, statele lumii se vor întruni 1: 
sediul Națiunilor Unite pent-u i 
discuta din nou deso-e deca-ma-e 
problema cea mai vitală a vrem • 
rilor noastre. Prea multă venr 
omenirea a deprins alfabetul ră 
boiului. A sosit acum timnul — r 
mai poate suporta nici o amina'. 
— să se treacă la deprinderea un- 
altfel de alfabet.— cel al păcii, 
care se cuvine „învățat" de 1. 
orice virstă. Propunerea, amintită 
ar putea fi un binevenit pas ir. 
această direcție.

R. CAPLESCU^J
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