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Adopfînd documente de o însemnătate deosebită pentru progresul 
etonomico-social al țării, exprimînd unitatea puternică a întregului 

partid în jurul secretarului său general, ieri s-au încheiat

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

’ jneri, 8 octombrie, s-au încheiat lu- 
,, «firile Plenarei Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, desfășurate 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

In cea de-â doua zi a plenarei, in ca
drul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii 
loan Avram, Eva Feder, Ion Radu, Teodor 
Roman, Ion Pățan, Dan Surulescu, 
Trandafir Cocârlă, Gheorghe Dinu, llie 
Bologa, Nicolae Constantin.

Referindu-se la documentele supuse 
dezbaterii, toți vorbitorii au dat o inaltă 
apreciere contribuției hotărîtoare, determi
nante, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și infăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, consacrată creșterii 
neintrerupte a producției industriale și 
agricole a țării, dezvoltării științei, culturii 
și artei, ridicării permanente a bunăstării, 
materiale și spirituale, a întregului popor, 
înfloririi continue a patriei, in deplină li

bertate și independență, sporirii prestigiu
lui și rolului României socialiste in lume.

Răspunzind îndemnurilor, orientărilor și 
indicațiilor date de secretarul general al 
partidului, ei s-au angajat, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
colectivele în care își desfășoară activi
tatea, să acționeze cu abnegație și dă
ruire revoluționară pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor economice pe anul in 
curs și trecerea, in cele mai bune condiții, 
la infăptuirea prevederilor planului pe

anul 1983, pentru realizarea integrală a 
obiectivelor actualului cincinal, pentru 
transpunerea in viață a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al partidului.

Comitetul Central a aprobat, în unani
mitate, documentele înscrise pe ordinea 
de zi a plenarei, adoptind in legătură cu 
acestea o hotărîre, care se dă publicității.

Plenara a luat în dezbatere unele aba
teri de la disciplina de partid și respec-

(Continuare în pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central a 

dezbătut și adoptat hotărîri de în
semnătate deosebită cu privire la 
dezvoltarea economică și socială a 
țării și la perfecționarea conducerii 
societății noastre socialiste. Hotă- 
rîrîle și măsurile stabilite au drept 
scop înfăptuirea neabătută a pre
vederilor Congresului ăl Xll-lea, ă 
Programului partidului privind 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

în primii doi ani ai cincinalului 
1981—1985 am pus pe primul plan 
o mai bună corelare între diferi
te ramuri, terminarea investițiilor 
începute anterior și scurtarea du
ratei investițiilor, reducerea con
sumurilor de combustibili, de ener
gie și de materii prime și mate- ' 
riale. S-a desfășurat o activitate 
intensă de tipizare a produselor și 
de normare a consumurilor, activi
tate care trebuie să continue cu 
toată fermitatea, ținînd seama că 
avem încă de parcurs un drum 
lung în ce privește atît tipizarea, 
cit și stabilirea unor norme știin
țifice privind consumul de mate
riale. Trebuie deci să considerăm 
ceea ce am realizat pînă acum o 
bază pentru a merge mai departe, 
pentru a realiza în bune condiții 
această acțiune de însemnătate 
deosebită pentru desfășurarea acti
vității economico-sociale.
4n Spiritul hotărîrilor Congresu- 

țjuiăî Xll-lea, s-a acordat o aten
ție 'deosebită dezvoltării bazei de 
energie și de materii prime și,. în 
același timp, recuperării și refolo-j) 
sirii materialelor, precum și recon-" 
diționării unor piese de schimb, 
materiale și subansamble.

O atenție deosebită a fost acor
dată reducerii importurilor pe de-f^ 
vize convertibile și integrării mai 
rapide. în fabricație a unor .pro
duse în țară. în același timp au 
' fost adoptate o serie de ^măsuri 

economico-financiare de aplicare 
mai fermă~a nouTui mecanism eco

nomico-financiar și de întărire a 
autoconducerii și autoaprovizio- 
nării.

Am încheiat îmbunătățirea pre
țurilor de producție. Am stabilit 
creșterea prețurilor la produsele 
agricole și, totodată, majorarea 
prețurilor de desfacere în condi
țiile acordării compensațiilor co
respunzătoare, ceea ce a asigurat 
creșterea în continuare a venitu
rilor reale ale oamenilor muncii.

Consider necesar să menționez 
că activitatea din primii doi ani 
s-a desfășurat în condițiile agravă
rii continue a crizei economice 
mondiale, care a dus la scăderea ; 
activității productive în multe țări, ( 
îndeosebi îrt" cele dezvoltate, și la 
reducerea veniturilor oamenilor 
muncii, a nivelului lor de trai. în 
mod deosebit, criza economică 
mondială a agravat considerabil si
tuația țărilor în curs de dezvol
tare, a dus la accentuarea decala-. 
jului între țările bogate și țările 1 
sărace.

în aceste condiții, dezvoltarea 
economică a țării noastre a fost 
astfel stabilită încît să diminuăm 
cît mai mult influența crizei eco
nomice mondiale — ceea ce se 
reflectă în faptul că în acești doi 
ani ritmul de dezvoltare este ceva 
mai mic decît cel prevăzut inițial. 
Consider însă că am procedat bine 
punînd accentul pe asigurarea 
unui echilibru stabil între diferite 
ramuri ale economiei, pe-laturile 
calitative și de eficiență economi
că. în acest fel am asigurat, în 
1981, o balanță comercială activă, j 
iar în 1982 vom realiza o balanță 
comercială cu un sold activ de 
circa 1 800 000 000 dolari. 1

Cu toate acestea am avut și 
avem încă unele greutăți-în ce 
privește echilibrul balanței de 
plăți exterhe, ținînd seama ~de*’da- ’ 
toria din anii precedenți care tre
buie rambursată.

în ce privește agricultura, în 
1981 am avut o recoltă satisfăcă
toare, iar în 1982 putem spune că 
avem o recoltă bună, realizînd 

circa 1 000 de kg de cereale pe 
locuitor. Recolte bune avem și la 
celelalte culturi — așa cum s-a 
menționat, dealtfel, de mulți to
varăși aici. Nu putem fi însă mul
țumiți îndeosebi de situația din 
zootehnie.

Pe ansamblu, putem aprecia că 
în primii doi ani ai celui de-al 
7-lea cincinal am obținut rezultate 
satisfăcătoare, iar, în unele ramuri, 
chiar bune — și avem toate condi
țiile pentru dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale' și în
făptuirea hotărîrilor Congresului 
ăl Xll-lea, pentru ridicarea pe 
această bază a bunăstării - mate
riale și spirituale a poporului.

Aș dori să subliniez faptul că 
am realizat — în ultimii zece ani 
îndeosebi — o industrie puternică, 
modernă ; avem o metalurgie, o 
chimie, . o construcție de mașini 
puternice- Practic, astăzi, industria 
noastră grea poate să rezolve orice 
problemă privind dotarea econo
miei naționale la nivelul tehnicii 
mondiale. Am făcut — este adevă
rat — eforturi mari în realizarea 
acestei industrii moderne. Acum 
putem spune însă că dacă nu am 
fi realizat o asemenea industrie, 
nu ne-am fi putut propune înfăp
tuirea programelor de care s-a 
vorbit astăzi aici. — în domeniul 
energeticii, în domeniul materiilor 
prime, în dezvoltarea generală a 
țării.

în general, se poate spune că 
dacă în această perioadă nu am fi 
acordat atenția corespunzătoare 
dezvoltării unei industrii puterni
ce, pe baza tehnicii celei mai îna
intate, am fi . rămas în urmă pen
tru o lungă perioadă — și, poate, 
cu greu am fi putut să recuperăm 
în viitor această rămînere în urmă, 
ținînd seama de situația din econo
mia mondială. Știți bine că, în a- 
cești ani, am avut multe greutăți. 
Mulți — chiar dintre prietenii 
noștri — ne sfătuiau să nu ne ocu
păm prea mult de industrializare, 
să continuăm să rămînem o țară 
agrară. Unii puneau la îndoială 

capacitatea clasei noastre munci
toare, a intelectualității, a poporu
lui nostru de a-și crea o industrie 
de înalt nivel tehnic. Acum, fap
tele, realitatea demonstrează jus
tețea politicii partidului nostru, 
faptul că România se poate nu
măra astăzi printre țările cu o in
dustrie modernă, dezvoltată, com
petitivă, .iii -ștare să... soluționeze 
cele mai complicate probleme teh
nice, în toate domeniile, inclusiv 
în domeniul electronicii, al utila
jelor energetice atomonucleare, 
precum și în domeniul aviației și 
în alte' sectoare de importanță 
deosebită.

Acum este necesar să acționăm 
în așa fel încît să folosim cu ma
ximum de eficiență capacitățile 
moderne create în toate sectoarele 
de activitate, să asigurăm, pe 
această bază, satisfacerea în conti
nuare a necesităților economiei 
naționale, precum și participarea 
mult mai activă a țării noastre la 
activitatea' de schimburi și coope
rare internațională. Subliniez a- 
cest lucru, pentru că planul pe 
1983 — peicare l-am adoptat în 
unanimitate — se bazează tocmai 
pe aceste realizări ; de. aceea avem 
și garanția deplină că el va putea 

■fi. îndeplinit în bune condiții.

Dragi tovarăși,
, Planul de dezvoltare economi- 
co-socială pe 1983 asigură crește
rea producției industriale . marfă 
cu 6,6 la sută, iar a. producției nete 
cu 8 la sută. De . asemenea, pro
ducția globală agricolă urmează să 
crească .cu-5,1—5,6 .La sută, iar pro
ducția netă agricolă cu peste 6 la 
sută. în vederea realizării hotărî- 
rilor Congresului al Xll-lea privind 
independența energetică, planul pre
vede dezvoltarea mai puternică a 
surselor energetice în țară. în 
acest fel, Th- 1983 vom acoperi din 
resursele: interne peste 90 la sută 
din necesarul de combustibil și 
energie. După cum știți, la Con
gresul al.XII-lea am stabilit ca, 

pînă în 1990, să realizăm indepen
dența energetică. Pe baza situației 
actuale se poate aprecia că avem 
toate condițiile pentru ca încă în 
1985 să acoperim în întregime, din 
resursele interne, întregul consum 
de energie primară, să realizăm 
independența energetică.

Este necesar însă să intensifi- 
_căm_ eforturile în vederea realiză
rii'programului privind' energia. 
De asemenea, se impune să acțio
năm cu mai multă hotărîre în di
recția reducerii consumului—de__
combustibil—și energie._ în mod
deosebit, atrag atenția asupra re
ducerii mai puternice a consumu
rilor industriale, a eliminării pier
derilor la producerea și distribuția 
energiei, a perfecționării tehno
logiilor în industrie.

După cum reiese din plan, în 
anul 1983 se va dezvolta, de ase
menea, mai puternic^ baza de ma- j 

-terii_prime-și—materiale. Este ne
cesar ca și în acest domeniu mi
nisterele și consiliile populare să 
acționeze cu toată răspunderea și 
fermitatea pentru realizarea pro
gramelor și subprogramelor adop
tate. în același timp, trebuie să se 
acționeze pentru reducerea consu
murilor materiale, pentru creșterea 
randamentului și a indicelui de 
folosire a materiilor prime și ma
terialelor.

în mod deosebit se impune să se 
acorde o mai mare atenție țecune- 
J-Arii si rafolnsirii materialelor, în 
acest domeniu mai avdțn încă re
zerve foarte mari. Totodată, tre
buie să se treacă cu toată hotărîrea 
la recondiționarea și refolosirea. 
pieselor și subansamblelor. Pe 
calea recuperării, recondiționării și 
refolosirii materialelor și pieselor 
putem ca, anul viitor, să mai asi
gurăm încă 5—8 la sută din nece
sarul de materii prime și mate
riale, reducînd în mod corespunză
tor importul. Dealtfel, în cadrul 
plant rei s-a hotărît, pe baza pro- 
puWmilor făcute, să se continue ac- 
țiUM n în vederea reducerii mai ac-
(Coi/iinuare în pag. a Il-a)

HOTĂRÎREA plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Romândin 7-8 octombrie 1982
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, întrunită 

sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, în zilele de 7—8 octombrie a.c., a luat în dezba
tere următoarele probleme înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 1983.

2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1983.

3. Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autp- 
aprovizîonare în vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul 
IV 1982 și semestrul I 1983.

4. Programul unitar privind realizarea în complex a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare.

5. Proiectul de Lege privind participarea, cu părți sociale, a oamenilor 
muncii din unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvol
tare economică.

6. Propuneri privind convocarea Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

7. Propuneri privind reorganizarea Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României.

8. Unele probleme organizatorice.
1. Plenara a dezbătut și aprobat proiectul Planului național unic de 

dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983, 
apreciind că el este in deplină concordanță cu hotăririie Congresului al 
Xll-lea al partidului, cu orientările și sarcinile cuprinse în expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu cerințele privind ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a întregii activități economice și sociale. Proiectul de 
plan orientează activitatea creatoare a întregului popor în cel de-al treilea 
an al cincinalului, asigură, prin prevederile sale, progresul neîntrerupt al 
economiei naționale, creșterea nivelului de trai și a gradului de civilizație 
al națiunii noastre, înaintarea fermă a României pe calea socialismului 
și comunismului.

Comitetul Central a dat o înaltă apreciere rolului determinant al tova
rășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și infăptuirea politicii partidului 
și statului, în soluționarea problemelor majore ale dezvoltării economico- 
sociale a țării, in stimularea energiilor și forțelor creatoare ale națiunii, 
în mobilizarea tuturor resurselor naționale în vederea realizării unei noi 
calități a muncii și vieții poporului nostru. A fost evidențiată contribuția 
esențială a secretarului general al partidului la întocmirea planului pe 
1983, desfășurată sub conducerea sa directă, nemijlocită, la fundamentarea 
realistă, profund științifică, a obiectivelor pe anul viitor, care se încadrează 
în prevederile actualului cincinal, țin seama de sarcinile aprobate prin 
programele suplimentare și se bazează pe capacitățile existente și cele ce 
urmează a fi puse în funcțiune, pe rezultatele obținute in îndeplinirea 
olanului pe anul în curs.

(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

centuate a consumurilor de corn- ■' 
hustibil si. de energie., de materii 
prime și materiale, a intensificării 
recuperării, inclusiv prin devansa
rea investițiilor privind punerea in 
producție a unităților de valorifi
care a materialelor recuperabile.

Trebuie să înțelegem că proble
ma aprovizionării materiale în ve
derea dezvoltării activității eco
nomice și sociale trebuie so
luționată punind un accent de
osebit pe ' sursele proprii, pe 
economii, peTefoIosirea^rnateriale- 
lor. Vreau să subliniez că, față de 
ceea ce se realizează în alte țări, 
— chiar în unele țări socialiste — 
și în acest domeniu avem încă o 
anumită rămînere în urmă. De 
aceea trebuie să facem eforturi 
foarte serioase. Organele de stat, 
Ministerul Aprovizionării, toate 
ministerele, Consiliul de Miniștri 
în general, trebuie să urmărească 
zi de zi realizarea obiectivelor pri
vind asigurarea combustibilului, 
energiei, materiilor prime, înfăp
tuirea măsurilor de reducere a 
consumurilor, de îmbunătățire con
tinuă a normelor de consum.

O atenție deosebită este necesar 
să se acorde calității produselor și 
nivelului tehnic al producției,. Am 
realizat progrese importante în 
acest domeniu ; realizăm utilaje, 
mașini, produse care fac cinste in
dustriei românești. Trebuie să în
țelegem însă că, în actualele condi
ții — mai cu seamă că pe piața in
ternațională ane loc o concurență 
puternică — pentru a putea să asi
gurăm realizarea pxpoi'tului~ tre
buie să ne preocupăm permanent, 

_ zi_de-eb~de_£al.itate, de ridicarea 
nivelului tehnic al producției.

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm o atenție deosebita crește
rii mai accentuate a .ppoductisdjă: 
ții muncii sociale. Avem o indus
trie modernă ; în multe sectoare, 
am introdus mecanizarea automa
tizarea, am trecut la calculatoare, 
la microprocesoare, la roboți — ,, 
dar productivitatea muncii nu : 
crește în ritmul introducerii. m$- . 
todelor moderpe .de .producție. Mai 
avem încă în multe sectoare mul ți 
oameni care nu își justifică pe 
deplin prezenta în locurile respec
tive. S-ar putea realiza producția 
și activitatea din sectoarele res
pective cu o reducere a personalu- . 
lui de 10—13, iar în unele locuri I 
cu pînă la 40—50 la sută. Cu atît ? 
mai mult trebuie să avem în ve
dere acest lucru, cu cjt sînt sec
toare unde se manifestă puternic 
lipsa de forță-de__miuncă — așa 
cum a reieșit și aici — îndeosebi 
în domeniul—minjer, dâr chiar în 
domeniul construcțiilor, precum și 
în alte sectoare de activitate.

Este necesar să luăm măsuri ho
tărîte — odată Cu creșterea pro
ductivității muncii — pentru o 
bună repartizare a forței de mun
că, pentru a asigura cadrele ne
cesare pentru toate sectoarele 
de activitate. în această privință, 
ministerele trebuie să-și îndepli
nească în mod corespunzător sar
cinile ce le revin din programele 
pe care le avem pentru această ac
tivitate. Mă refer la Ministerul 
Muncii, dar Și la activitatea tutu
ror ministerelor în această pri
vință.

Este necesar, de asemenea, să 
acționăm cu mai multă hotărîre în 
vederea așezării întregii activități 
economice pe principiile noului 
mecanism economic. Să pornim 
de la faptul că toate unită
țile trebuie să-producă-și să func
ționeze pe principiile autocondu- 
cerii și autogestiunii, pe principiile 
economice ale rentabilității și efi
cienței. Trebuie să înțelegem că 
sporirea continuă a producției, 
creșterea eficienței și rentabilită
ții sînt principii de bază pentru 
buna funcționare a unităților eco- 
nomico-sociale. Nici o imitate nu > 
mai trebuie să funcționeze fără; 
a-și asigura autogestiunea și auto- 
conducerea, fără eficiență și fără 
rentabilitate, fără a asigura un be
neficiu corespunzător activității 
din sectorul respectiv. Trebuie să 
punem capăt concepției vechi, 
anarhice, după care în'socielism.- 
se poate funcționa și făr.ă_.rențabi- • 
litate și beneficiu. Este necesar ca I 
toate cadrele noastre de conduce
re, toți oamenii muncii să înțelea
gă că nu se poate făuri socialis
mul, nu se poate asigura dezvolta
rea țării și ridicarea nivelului de 
trai, fără o activitate rentabilă, 
fără beneficiu, în orice sector de 
activitate !

Este necesar să se acorde o aten
ție deosebită, de către toate mi
nisterele și toate unitățile econo
mice, realizării în cele mai bune 
condiții a planului de producție fi
zică, de producție marfă vîndbtă 
și încasată, de producție netă. 
Trebuie să înțelegem că realizarea 
producției fizice, a producției mar
fă vîndută și încasată este o ne
cesitate pentru buna desfășurare 
a producției, în mod ritmic, pentru 
realizarea calității și a unui nivel 
tehnic corespunzător al producției.

Stimați tovarăși,
în domeniuL agriculturii trebuie 

încă din acest an să luăm toate 
măsurile pentru a asigura reali
zarea unei recolte bune în toate 
sectoarele, în conformitate cu pro
gramele pe care le-am adoptat, cu 
-prevederile planului. în plenară 
s-a discutat despre o serie de as
pecte, pozitive și negative, din 
agricultură. Activitatea din acest 
ah a demonstrat că agricultura 
noastră dispune de .mari posibili
tăți, că esențialul este acum să 
acționăm cu toată hotărîrea în ve
derea realizării în bune condiții și 
la termenele stabilite a lucrărilor 
agricole, să realizăm . arăturile 
adînci, să asigurăm sămînță cores
punzătoare, să obținem o densitate 
maximă și o bună întreținere 
a tuturor culturilor. Nu doresc 
să intru acum în amănunte. Vom 
avea o consfătuire specială, încă 
în acest an, pe problemele agri
culturii, pentru pregătirea lucrări
lor din primăvară — pentru că tre
buie să luăm din această toamna 
măsurile necesare. Și în acest an, 
dacă se realizau toate lucrările Ia 
timp, inclusiv lucrările de întreți
nere, precum și densitatea cores
punzătoare, puteam să obținem la 
toate culturile, fără excepție, o re
coltă cu 15—20 la sută mai mare.

Sînt necesare măsuri deosebite 
în zootehnie și piscicultură. Avem 
stabilite programe clare în această 
privință ; ele șînt bine cunoscute.

Se impune ca toate județele și, de
sigur, Ministerul Agriculturii, să 
ia toate măsurile în vederea înfăp
tuirii programelor de creștere a 
animalelor, de realizare a produc
ției animaliere, precum și de dez
voltare a pisciculturii, prin folosi
rea la maximum a suprafeței de 
circa 400 de mii de hectare cu 
luciu de apă, ceea ce ne poate asi
gura minimum 200 de mii de tone 
de pește din apele interioare.

în general, doresc să atrag aten
ția tuturor organelor de partid și 
de stat, orgarțelor agricole, Minis
terului Agriculturii de a lua toate 
măsurile și de a urmări realizarea 
în întregime a programelor pe 
care le avem pentru, diferitele sec
toare de activitate agricolă, inclu- ’ 
siv a programelor privind indus
tria alimentară.

Am discutat și adoptat progra
mul privind îmbunătățirile funcia
re și irigațiile. Va trebui să luăm 
toate măsurile pentru a asigura 
mijloacele tehnice, cadrele, pro
iectele necesare pentru fiecare 
județ în vederea realizării acestor 
programe — și de irigații, și de 
desecări, și de ameliorare. Nu do
resc să mă opresc acum la aceste 
programe ; ele sînt cunoscute. Se 
impune însă ca, încă din acest an, 
să stabilim măsurile corespunză
toare și să asigurăm tot ce este 
necesar in vederea realizării lot. 
încă din toamna acestui an și în 
iarnă va trebui să desfășurăm o 
activitate intensă în acest impor
tant sector al îmbunătățirilor 
funciare.

Aș dori să atrag atenția în le
gătură cu măsurile ce trebuie lua
te pentru a asigura realizarea 
lucrărilor agricole, ținînd seama de 
relief. Mă refer la experiența bună 
pe care o avem la Stațiunea de 
cercetare Perieni, dar care a rămas 
oarecum localizată în această 

' zonă. Nu s-a generalizat nici în tot 
județul, deși în condițiile din acest 
an, chiar cu lipsa de precipitații 
din Vaslui, stațiunea a obținut re
colte de porumb de peste 10 tone 
pe hectar, pe terenuri- în pantă/ 
care au fost amenajate.. .în : mod 
corespunzător. Am stabilit acolo — 
și doresc să repet aici, în plenară 
— necesitatea de a trece încă din 
acest an și de a organiza, în anul 
viitor, în fiecare județ, cîte un cen
tru puternic, după modelul de la 
Perieni. Urmează ca în anii vii
tori să trecem la programe în toate 
județele, astfel ca, pe pante, să exe
cutăm lucrările numai pe baza a- 
cestei experiențe foarte bune — 
ceea ce va pune în valoare cîteva 
milioane de hectare, va opri pro
cesul de eroziune a solului și va 
duce la o creștere puternică a pro
ducției agricole. Nu-i nevoie, în 
această privință, să mai căutăm ex
periența în altă parte; nu-i nevoie 
să mai studiem nici o altă litera
tură de specialitate. Avem o expe
riență, avem buni specialiști și -r- 
așa cum am spus deja la Perieni — 
șeful stațiunii trebuie să devină 
coordonatorul acțiunii pe întreaga 
țară. Fără să părăsească stațiunea, 
el trebuie să primească sarcina și 
să asigure coordonarea acțiunii pe 
întreaga țară, cu Specialiștii care 
îi are acolo.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm pășunilor, fînețelor și 
pădurilor, în vederea asigurării u

nei bune baze furajere. Așa cum 
am mai menționat și cu alte prile
juri, avem peste 4 milioane și ju
mătate hectare de pășuni și fînețe. 
Putem să destinăm anual pentru 
pășunat 2,5—3 milioane hectare din 
păduri, desigur amenajate in pod 
corespunzător. Se impune să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru rea
lizarea programelor de cultivare a 
pășunilor și fînețelor, de supra- 
însămînțare a celoi’ din munte, 
precum și de supraînsămințareși în
grijire a pădurilor pentru pășunat, 
folosind, dealtfel, și diferite alte 
resurse de care dispune pădurea în 
scopul furajării animalelor.

Va trebui să ajungem, încă anul- 
viitor, la cultivarea a cel puțin un 
milion de hectare din pășuni. Mă 
refer, repet, la pășunile ce sînt 
cuitivabile și care se ridică la peste 
2 milioane hectare. Pentru aceasta 
trebuie să luăm măsuri, să ne asi
gurăm semințele necesare.

în general, trebuie să avem în 
vedere că trebuie să trecem la cul
tivarea în întregime a pășunilor Și 
fînețelor de șes, pentru a obține 
maximum de recolte. în mod nor
mal. prin cultivare putem obține 
la hectar 40—50 tone de fine
țuri anual, în afară de faptul 
că asigurăm pășunatul vitelor 
în cursul verii, ele avînd ce 
să mănînce în aceste condiții. 
Este necesar, de asemenea, să 
avem în vedere că va trebui să 
mărim cu încă cîteva sute de mii 
de hectare suprafața «jultivată cu 
porumb. Și aceasta n-o putem face. 
— ținînd seama că suprafață în 
plus nu mai avem — decît redu- 
cînd din suprafața arabilă pe care 
am alocat-o pentru culturi fura
jere. De aceea, cultivarea pășuni
lor pentru a asigura furajele nece
sare pe această cale trebuie șă de
vină o obligație, întocmindurse încă 
în acest an programul pentru fie
care județ. Cred că. nu trebuie să 
mai subliniez că avem nevoie de o . 
cantîtâfe mai mare âe porumb 
pentru a asigura și furajele con
centrate pentru animale.

Se impune să acordăm atenția 
corespunzătoare activității în silvi
cultură. Recent s-a creat un mi
nister al silviculturii. Acestui mi
nister i s-au dat în atribuțiuni și 
pășunile, și finețele din munți și 
din păduri, în general. Va trebui 
realizată rapid o delimitare precisă 
între cele două ministere, luîndu-se 
toate măsurile pentru realizarea 
programului privind pășunile și 
finețele din munți și din păduri, 
inclusiv îmbunătățirea pădurilor, in 
vederea pășunatului. în această 
privință, Ministerul Silviculturii 
trebuie să prezinte rapid guvernu
lui un program de măsuri cores
punzătoare.

în general, este necesar să punem 
mai multă ordine in silvicultură. 
Am discutat aceste măsuri legate 
de mai buna întreținere a păduri
lor, de dezvoltarea lor, de realiza
rea programului pe care îl avem 
privind plantările, dezvoltarea sil
viculturii în general. Sînt multe 
lipsuri în această privință. Este 
necesar ca Ministerul Silviculturii

să ia măsurile corespunzătoare pri
vind înfăptuirea programului din 
silvicultură, introducerea unui re
gim sever de tăiere și de valorifi
care a pădurilor, precum și pune
rea în valoare a tuturor produselor 
pădurii sau care pot fi produse în 
pădure — atît a fructelor de pă
dure, a arbuștilor, a ciupercilor, 
cît și a albinăritului, a producției 
de gogoși de mătase, a pescuitului 
în apele de munte, a vînatului, a 
plantelor medicinale și altele. 
Practic, întregul minister trebuie să 
funcționeze pe principii economice, 
să devină un puternic instrument 
de protejare și de dezvoltare, a 
fondului silvic, dar și de valorifi
care superioară a celor peste 6 țnl-/ 
lioane de hectare deținute de pă
duri, plus finețele și pășunile — 
ceea ce va ridica suprafața aflată 
în administrarea acestui minister 
Ia peste 8,5 milioane de hectare/ 

Avem toate condițiile și consider 
că trebuie să acționăm cu toată ho- 
tărirea pentru realizarea neabătu
tă, în toată complexitatea sa, a 
programului din. domeniul agri-/' 
culturii, în vederea înfăptuirii noii
revoluții agrare.

Stimați tovarăși,
Pentru realizarea sarcinilor Im

portante pe care le avem în in
dustrie și agricultură, cît și în ce
lelalte sectoare de activitate, se 
impune să se acționeze cu mai 
multă fermitate în vederea desfă
șurării corespunzătoare a activită
ții de cercatare. pentru soluționa
rea mai rapidă a problemelor 
complexe necesitate de industria 
noastră socialistă — de materiale, 
de materii prime, de .tehnologii, 
de introducere in producție a pro
gresului tehnic. Avem și în aceas
tă privință realizări importante. 
Am creat o forță puternică, de a- 
proape 200 000 de oameni, în do
meniul. . cercetării și proiectării. 
Putem-.spune că, și din acest punct 
de vCdefC, România dispune as
tăzi de o forță în stare să soluțio
neze cele mai complexe probleme 
ale dezvoltării științei și tehnicii, 
în toate sectoarele de activitate. 
Trebuie însă să acționăm mai 
ferm, cu mai multă operativitate, 
să concentrăm și să unim forțele în 
soluționarea diferitelor probleme 
necesare dezvoltării patriei noas
tre.

Este necesar să întărim colabo
rarea între cercetare și invăță- 
mînt, să asigurăm participarea_ac- 
tivă a invățămîntului la soluțio
narea problemelor cercetării. De 
asemenea, trebuie să întărim și 
mai mult colaborarea cu produc
ția, cu cadrele, cu oamenii muncii 
din producție. Practica a demon
strat că acolo unde ș-a acționat și 
se acționează îptr-o colaborare 
strinsă cu producția s-au soluțio
nat rapid o serie de probleme de 
mare importanță tehnică și știin
țifică.

Totodată, este necesar să acor
dăm mai multă atenție pregătirii 
cadrelor, ridicării continue a pre
gătirii lor profesionale. în mod 
deosebit atrag atenția asupra ne-

cesității dă a șe lua toate măsurile . 
pentru asigurarea cadrelor nece
sare, inclusiv de muncitori cu 
înaltă calificare, îndeosebi în do-» 
meniul minier, petrolier, al ener-| 
giei și altele. Noi am dezvoltat 
puternic mecanizarea în între
prinderile miniere — și am făcut 
bine. Avem un program important 
pe următorii ani, dar nu am for
mat oamenii în stare să conducă 
aceste mecanisme destul de com
plicate. Trebuie să recrutăm acum 
oameni calificați, care cunosc 
deja mașinile, să-i școlarizăm pe 
aceste mașini și să-i punem să 
lucreze. Același lucru este valabil 
și în sectorul energiei. Am creat 
mari unități energetice, dar nu am 
asigurat cadrele necesare care să 
întrețină și să conducă aceste 
mari unități energetice. Trebuie, 
de asemenea, ca și pentru acest 
sector să recrutăm muncitori ca
lificați, tehnicieni, ingineri, pe 
care să-i pregătim și să-i punem 
să conducă aceste sectoare. Multe 
neajunsuri din aceste sectoare se 
datoresc lipsei de cadre, de bună 
întreținere și de conducere. Desi-
gur, sînt deficiențe și în ce pri
vește unele probleme ale construc
țiilor de mașini, însă multe nea
junsuri în buna funcționare și în
treținere a utilajelor sînt puse pe 
seama calității acestor utilaje, în 
loc să se vadă că ele se datoresc 
nepriceperii oamenilor care le 
mînuiesc.

Același lucru este necesar să fie 
avut în vedere și în domeniul pe
trolului, ținînd seama de sarcinile 
mari pe care le avem în acest sec
tor. Desigur, aceasta este valabil 
pentru toate sectoarele. Eu însă 
subliniez aceste trei sectoare, unde 
se pun sarcini deosebit de impor
tante și unde avem lipsuri foarte 
mari în asigurarea cadrelor de spe
cialitate.

Este necesar să se continue ac
țiunea pentru p-mai bună optimi
zare a transporturilor și eliminarea 
transporturilor_.îna-uci$ate șt inuti- 
le. Avem încă rezerve de a reduce 
cheltuielile în transporturi, de a 
diminua consumul de combustibil 
și energie printr-o bună organi
zare a transporturilor și elimina
rea celor inutile. în program se 
prevăd unele măsuri, pe care tre
buie însă să le considerăm ca mi-1 
nime,_.Trebuie să acționăm încă din 
acest an, și în cursul anului viitor, 
pentru a introduce măsuri hotărîte 
în acest domeniu.

în mod deosebit, este necesar să 
punem mai multă ordine in trans
portul naval. Se pune problema să 
mai dotăm transportul naval cu 
mai multe nave — și aceasta tre
buie s-o facă construcția de-ma
șini. Se pune, de asemenea, pro
blema reparării și întreținerii celor 
existente, pentru a nu mai sta luni 
de zile neutilizate in șantiere. Dar 
mai este și problema organizării 
corespunzătoare a transportului 
naval, maritim și fluvial, pentru ă 
nu mai merge vasele în gol și pen
tru a folosi la maximum capacită
țile de încărcare și descărcare pe 
care le avem, pentru a scurta deci 

durata de staționare și pentru a 
asigura folosirea acestora cu. mai 
mare eficiență. Am mai discutat 
aceste probleme, dar Ie reamintesc 
pentru că ele trebuie să fie urmă
rite îh mod deosebit.

în ce privește investițiile, după 
cum ați putut constata, în 1983 ni
velul acestora rămîne practic^la 
nivelul anului 198?. Probabil că va 
trdbuî chiai' să . mai revedem. unele 
lucrări care nu sînt strict necesare
și să ne concentrăm forțele pe ter
minarea investițiilor începute, pe 
punerea la timp în producție a ca
pacităților prevăzute în plan/ și 
chiar pe devansarea unora.
menea, va trebui să ne concentrai 
pe realizarea prevederilor’ privind 

. unele i.nyestiții în vederea creșterii 
; nivelului tehnic, al yalorificării su- 
I peri oare a re-
' ducerii consumurilor de energie, de

Combustibil și de materii prime.
La cele mai multe ministere

avem chiar o reducere a investi
țiilor, față de anul acesta. Sînt, în 
același timp, creșteri foarte mari 
Ia cîteva ministere — la Ministerul
.Minelor,„,.de..„peste .40 la sută. A- 
ceasta arată că trebuie să luăm 
măsuri hotărîte pentru a realiza 
acest volum uriaș de investiții, 
care înseamnă deschiderea de noi
mine, de noi cariere, dotarea cu 
mașini și utilaje corespunzătoare.

Avem sarcini mari in geologie, 
în domeniul energiei — unde creș
terea investițiilor este, de aseme
nea, de„2fl-la...sută. — in domeniul 
petrolului. Sînt de fapt sectoarele 

.legate de înfăptuirea programului 
de asigurare a surselor de energie 
și de materii prime din țară. De 
aceea, în mod deosebit, este , nece
sar să fie luate măsuri hotărîte 
de către sectorul pentru construcții 
pe care-l avem la Consiliul de Mi
niștri, să acordăm toată atenția Țji 
să. nu lăsăm numai pe seama, jțjjj- 
nisterelor realizarea, acestor pțp- 
grame foarte mari de investiții.

Doresc încă o dată să subliniez 
că se impune să luăm toate măsu
rile în vederea realizării la timp a 
tuturor investițiilor. Să punem la 
timp în producție capacitățile, șă 
asigurăm buna funcționare, a. lor, 
realizarea în întregime a parame
trilor proiectați.

Realizarea acestui nivel al in
vestițiilor nu trebuie să pună nici 
o problemă, ținînd seama Că, în 
anii anteriori, am realizat un ni
vel mult mai mare de investiții. 
Trebuie însă să fie introdusă mai 
multă ordine și disciplină, trebuie 
ca Ministerul Construcțiilor Indus
triale să-și îndeplinească in condi
ții mai bune sarcinile pe care le 
are.

Stimați tovarăși,
ț în ce privește aqțiyi_țațea.-de co- 
: mejX^Xtfirixa^-doresc să subliniez, 

încă o dată, că înfăptuirea progra
mului de dezvoltare econom ico-so- 
cială a țării impune ca o necesita, 
te obiectivă dezvoltarea suăținjj/ 
a acestei activități-, lărgire^ pâa-

(Continuare in pag. a III-a)

închei
(Urmare din pag. I)

tarea legilor statului nostru și a 
adoptat o serie de măsuri organi
zatorice.

Analizîndu-se gravele abateri 
care au avut loc in activitatea de 
comerț exterior și care au adus im
portante prejudicii economiei na
ționale, "s-a constatat că o mare 
răspundere in săvirșirea acestora 
revine tovarășului Cornel Burtică, 
(ost ministru al comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. Plenara a hotărit excluderea 
lui din Comitetul Politic Executiv al 
C.C, al P.C.R. și din rindul mem
brilor Comitetului Central al parti
dului.

Plenara a hotărit excluderea din 
rindul membrilor supieanți ai Co
mitetului Central ai partidului a to
varășului Victor Zglobiu, pentru să
virșirea unor abuzuri și încălcarea 
prevederilor legale, in funcția de 
director ăl I.A.S. Mangalia,

Plenara a hotărit, de asemenea, 
excluderea din rindul membrilor su
pieanți ai C.C, al P.C.R., precum și 
din rindul membrilor de partid, a 
tovarășului Ovidiu Maitec, pentru 
săvirșirea unor fapte incompatibile 
cu calitatea de membru de partid.

Plenara a adus unele modificări 
in componența Comitetului Politic 
Executiv, a Secretariatului Comitetu
lui Central al partidului și a Cole
giului Central de Partid :

erea lucrărilor
— Tovarășul Virgil Cazacu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a fost eliberat 
din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R., primind alte însărcinări ;

— Tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a fost 
ales in funcția de secretar al C.C, 
al P.C.R.;
- Tovarășul Marin Enache a fost 

eliberat din funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R., primind alte însărci
nări, și a fost ales ca membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.;

- Tovarășul Iile Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R., a fost ales ca se
cretar al C.C. al P.C.R.; în legătură 
cu aceasta, s-a propus eliberarea 
sa din funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat;

- Tovarășii Petre Dănică și 
Gheorghe Dumitrache au fost eli
berați din rindurile membrilor su
pieanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Totodată, tovarășul Andrei 
Cervencovlci o fost eliberat din 
funcția de membru al Colegiului 
Central de Partid, primind alte în
sărcinări.

Tovarășul Ion Circei a fost desem
nat ca membru al Colegiului Cen
tral de Partid șl ca vicepreședinte 
al colegiului.

Comitetul Central a stabilit con
vocarea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român in zilele 
de 16-18 decembrie 1982, cu urmă
toarea ordine de zi :

1. Cu privire la stadiul actual al 
edificării socialismului in țara noas
tră, la problemele teoretice, ideo
logice și activitatea politică, educa
tivă a partidului, la sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor de 
partid pentru formarea omului nou, 
făuritor conștient al socialismului și 
comunismului.

2. Cu privire la modul in care se 
realizează Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României in perioada 1981-1985 și 
măsurile ce se impun pentru înde
plinirea integrală a planului in in
dustrie, agricultură, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor, 
pentru înfăptuirea intocmai a hotă- 
ririlor Congresului ai Xll-lea al 
Partidului Comunist Român.

3. Programele speciale cu privire 
la dezvoltarea mai accentuată a 
bazei energetice, de materii prime, 
agriculturii și industriei alimentare 
in perioada 1981-1985.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu 
interes și deosebită atenție, cu de
plină aprobare și profundă satis
facție, fiind subliniată, in repetate 
rinduri, cu puternice și însuflețite 
aplauze.
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(TJrmare din pag. a Il-a)
țiilor. economice cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială. în 1983 activitatea de co
merț exterior urmează să crească 
<£i circa 14 Jș sută, din care ex
portul cu peste 18 la sută, ia£jm- 
portul cu' 8~la~stttâ7'Tn aceste cifre 
sînt cuprinse'”tbate exporturile și 
importurile, inclusiv importul și 
exportul de petrol.

. Am discutat în mod amănunțit 
problema importului în devize con- 

v '-ertțbile. Am stabilit ca nivelul 
xim pentru asigurarea înfăptui

rii planului' pe 1985 să nu depă
șească 2,2 miliarde dolari. în 
mod corespunzător, planul preve
de o creștere substanțială a ex
porturilor în valută convertibilă 
îri vederea asigurării unui echili
bru al balanței de plăți. Avem în 
vedere ca, în 1983, să reducem da
toria externă cu circa 20 la sută, 
cdea ce va asigura uri echilibru și 
posibilitatea ca în anii 1984—1985 
Bă plătim înainte de termen o par
te din datoria externă — acționând 
cu fermitate pentru ca, în cițiva 
ani de zile, să lichidăm complet 
și, să nu mai avem nici o datorie 
externă.

i -Toate acestea fac necesare mă
suri • hotărîte în toate unitățile, în 
toate județele, în toate ministere
le, în vederea realizării în cele 
irțai bune condiții a planului de 
comerț exterior, a producției de 
export, a exportului. Este de în
țeles că realizarea exportului pre
supune o preocupare continuă pen- 
tru ridicarea calității și a nivelului 
tehnic al producției, pentru a răs
punde solicitărilor clienților și a 
fi! competitivi pe piața internațio
nală. în același timp, este necesar 
să facem totul pentru a asigura o 
valorificare mai bună la export a 
materiilor prime, a materialelor, a 
niuncii poporului nostru. Și aceasta 
o putem realiza numai prin produ
se de calitate superioară, de o teh
nicitate mai mare.

în continuare va trebui să pu
nem un mai mare accent pe rea
lizarea importului__Ee_-bază—âe 
corQpenșație în produse româ
nești, pentru a nu se mai repeta 
situația din trecut cînd s-au făcut 
importuri fără a se asigura expor
tul necesar, încălcîndu-se dealt
fel prevederile planului, ale legii 
care prevedea un echilibru ferm 
iii această privință.
. Se impune să dezvoltăm mai 
puternic cooperarea în producție, 
în forme corespunzătoare și accep
tabile pentru toate statele, Clpope^. 
rarea în producție, în realizarea 
diferitelor obiective, în dezvolta
rea diferitelor capacități de pro
ducție, constituie o formă deose
bit de importantă și trebuie să o 
extindem tot mai mult in cadrul 
relațiilor și al colaborării noastre 
internaționale, în activitatea de 

’schimburi mondiale.
yîn -mod deosebit trebuie să per

fecționăm colabor.a.rea,_cu__jările 
socialiste. în acest cadru este ne
cesar să acționăm pentru îmbună
tățirea activității și colaborării cu 
țările din C.A.E.R. și în cadrul 
CiÂ.E.R.-ului, în general. în ce ne 
privește, doresc să menționez, în 
plenară, că nu putem fi mulțumiți 
de felul cum se soluționează unele 
probleme, îndeosebi în domeniul 
energiei, materiilor prime și chiar 
In domeniul specializării în reali
zarea diferitelor produse. Este 
prevăzută o discuție pe aceste 
probleme, vom informa la timp 
plenara Comitetului Central cum 
se desfășoară această activitate. 
îșȚpi .avem în vedere să pornim, și 
în continuare, de la necesitatea 
înfăptuirii neabătute ă prevederi
lor din Statut, a principiilor Pro
gramului complex privind dezvol
tarea colaborării între țările so
cialiste din C.A.E.R. care să asi
gure soluționarea în comun a pro
blemelor de bază, progresul și 
dezvoltarea economico-socială a 
fiecărei economii naționale, dez
voltarea socialistă a fiecărei țări, 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a fiecărui popor, întă
rirea pe ansamblu a țărilor socia
liste, a prestigiului lor economic 
și politic.

Se poate spune că țările socia
liste din C.A.E.R. dispun de mul
te posibilități pentru 'a rezolva 
mult mai bine decît pînă acum ne
cesitățile lor de materii prime, de 
materiale, de energie ; inclusiv ele 
dispun de mari posibilități pentru 
soluționarea multor probleme teh
nice și tehnologice dintre cele mai 
complexe. De asemenea, se poate 
spune că, și în agricultură, țările 
din C.A.E.R. dispun de multe po
sibilități și pot să-și satisfacă în 
condiții mult mai bune, și inte
gral, necesarul de produse agro- 
alimentare.

România este hotărîtă să acțio
neze în așa fel încît să con
tribuie la perfecționarea activi
tății C.A.E.R.-ului, la dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele socialis
te din C.A.E.R., cu toate țările so
cialiste, în vederea întăririi cola
borării,. a creșterii forței econo
mice și politice, a sporirii influ
enței țărilor socialiste, a socialis
mului, pe plan mondial — aceas
ta constituind un factor important 
în politica de destindere, de pace, 
de independență și colaborare in
ternațională.

în spiritul politicii generale a 
României, și pornind de la faptul 
că. România este țară socialistă în 
curs de dezvoltare, acordăm o a- 
tenție deosebită dezvoltării relații
lor economice, de colaborare și 
cooperare în producție cu țările în 
curs de dezvoltare. Dealtfel am 
realizat multe acțiuni cu aceste 
țări și sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a dezvolta și mai mult 
această colaborare în viitor.

Dorim, de asemenea, să dezvol
tăm în continuare relațiile cu ță
rile capitaliste dezvoltate, în spiri
tul principiilor coexistenței pașnice, 
al deplinei egalități și avantajului 
reciproc.

în general considerăm că situația 
economică mondială, problemele 
complexe care se pun astăzi pe fi 
plan mondial în domeniul economic 
necesită o intensificare a colaboră
rii și a relațiilor internaționale, 
pentru a găsi soluții corespunză
toare depășirii crizei economice, 
realizării noii ordini economice .in
ternaționale, acordării unui sprijin, 
.mai puternic pentru țările în curs 
de dezvoltare — factori decisivi 
pentru realizarea stabilității econo
miei mondiale și crearea condițiilor 
pentru continuarea progresului , e-

• conomico-social al tuturor statelor.
■Ținind seama de toate acestea, 

este necesar ca, în relațiile econo
mice internaționale, să se țină sea
ma de marile schimbări, de nece
sitatea unor raporturi bazate pe 
egalitate și echitate, pe înfăptuirea 
unei noi ordini economice, care să 
asigure progresul și dezvoltarea 
fiecărei națiuni. Trebuie să se pună 
capăt cu hotărîre discriminărilor 
și altor piedici și practici de ine
galitate în relațiile economice in- ' 
ternaționale'^pi’acttoâfe-d<T țările 

. dezvoltate.
Doresc să subliniez încă o dată că 

trebuie să acordăm o atenție deo
sebită activității de comerț exte
rior. în această privință se impune 
îmbunătățirea activității organelor 
de comerț exterior, a activității mi
nisterului, a întreprinderilor de co
merț exterior, eliminării tuturor 
neajunsurilor care s-au manifestat 
și de care s-a vorbit și astăzi aici. 
Să acționăm cu hotărîre pentru a 
înfăptui prevederile legilor în do
meniul activității de comerț exte
rior ! Toate ministerele, toate uni
tățile economice-sociale trebuie să 
acționeze și să facă, totul pentru 
a-și îndeplini în cele mai bune con
diții sarcinile și obligațiile care le 
au în domeniul comerțului exte
rior ! Aceasta constituie — repet 
— o necesitate obiectivă pentru 
desfășurarea în bune condiții a ac
tivității economice, pentru înfăp
tuirea planului pe 1983 și înfăptui
rea planului cincinal, pentru dez
voltarea generală a patriei noas
tre !

Stimați tovarăși,
în 1983 produsul social urmează 

să crească cu 4 la sută, iar venitul 
național cu 5 la sută. Consider că 
este necesar să facem totul pentru 
a asigura o creștere mai mare, atît 
a produsului social, cît și a venitu
lui național. Se prevede ca, din 

’ venitul național, 70,6 la sută să se 
! aloce pentru fondul de consum, iar 
. 29,4 la sută pentru fondul de dez-
• voîtăre. Aceasta necesita măsuri 

hotărîte pentru a asigura realiza
rea neabătută a sarcinilor care re
vin dezvoltării în continuare a for
țelor de producție, folosind în mod 
cît mai rațional și cu maximum de 
eficiență sumele alocate fondului 
de dezvoltare. De asemenea, tre
buie asigurată folosirea judicioasă 
a fondului de consum pentru a eli
mina risipa, unele cheltuieli inutile 
și a asigura mijloacele necesare în 
vederea asigurării înfăptuirii pre
vederilor privind creșterea venitu
rilor reale ale oamenilor muncii.

Sint necesare măsuri hotărîte 
pentru consolidarea monedei națio
nale, pentru îmbunătățireârcurs'ului 
ei, pentru a crea condiții ca 
leul să'se poată compara, cu rezul
tate mai bune, cu alte monezi pe 
plan mondial. Să asigurăm condi
țiile necesare în vederea trecerii 
în perspectivă la convertibilitatea 
leului. Aceasta presupune un re- 
gim sever de economii în toate

sectoarele de activitate, impune să 
asigurăm ca fiecare leu cheltuit să 
aducă un maximum de beneficiu, de 
rentabilitate. Să luăm toate măsu
rile în vederea creșterii mai pu
ternice a gradului de valorificare 
a materiilor prime, a muncii cla
sei muncitoare, a poporului nostru. 

(Ministerul de Finanțe, Banca Na- 
• țională, organele financiare, bănci- 
i le trebuie să-și îmbunătățească ac
tivitatea, să acționeze cu mai mult 

, spirit de răspundere,, să întărească 
! controlul financiar în toate sectoa
rele. |
—'Planul prevede creșterea retri
buției medii reale a personalului 
muncitor care, la sfîrșitu.1 anului 
1983, va fi cu 4 la sută mai mare, 
față de 1980. Veniturile reale 
ale țărănimii vor crește mai 

- accentuat în această perioadă — cu 
circa 10 la sută. Volumul desfacerii 
mărfurilor prin comerțul socialist 
va fi cu aproape 3 la sută mai 
mare decît în acest an. Se vor 
construi 180 000 de locuințe, pre
cum'și alte obiective social-cultu- 
rale. Pe această bază se asigură, 
odată cu dezvoltarea economică- 
socială, creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului.

Sînt necesare măsuri hotărîte în 
vederea înfăptuirii neabătute a 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare în general, a 
programului pe trimestrul IV. 1983 
și semestrul I. 1983. Trebuie să se 
asigure realizarea tuturor produ
selor necesare în vederea înfăptui
rii în bune condiții a prevederi
lor acestui program, Dispunem de 
tot ce este necesar : producția agri
colă din acest an asigură produsele 
corespunzătoare, industria dispune 
de capacități și de tot ce trebuie 
pentru realizarea produselor sta
bilite și pentru a avea o bună 
aprovizionare. Se impune însă să 
acordăm toată atenția calității, bu
nei organizări, conservări și depo
zitări a produselor, pentru ca a- 
cestea să. ajungă la populație, la 
oamenii muncii în condiții cores
punzătoare.

In cursul recentei vizite în Ca
pitală, m-am referit la o serie de 
probleme legate de aprovizionare. 
Nu doresc acum să mai insist asu
pra acestora. Atrag însă atenția 
tuturor organelor de stat, consili
ilor populare, Ministerului Agri
culturii, organelor de partid, de a 
lua toate măsurile și a acorda a- 
tenția necesară realizării în bune 
condiții a programului de auto
conducere și autoaprovizionare.

Stimați tovarăși,
Putem afirma, cu deplin temei, 

că planul pe 1983 asigură dezvol
tarea în continuare a patriei noas

jOTesc.în toate domeniile de acti
vitate — acesta constituind, de
altfel, o formă concretă a partici
pării maselor populare la conduce
rea diferitelor sectoare de acti
vitate.

Marile obiective privind dezvol
tarea economico-socială impun îm
bunătățirea activității organelor și 
organizațiilor de partid. Este ne
cesar să acționăm permanent în 
vederea creșterii rolului conducă
tor al partidului, a întăririi legă- 
turilor organizațiilor și organelor 
de partid, ale comuniștilor, cu ma
sele de oameni ai muncii, cu între
gul popor. Trebuie să avem în ve
dere,- că forța partidului nostru, 
prestigiul său constau tocmai în 
faptul că acționează permanent în 
strînsă legătură cu clasa muncitoa
re, cu celelalte categorii sociale, cu 
întregul popor, că întreaga activi
tate a partidului este pusă în slujba 
poporului, a construcției socialiste, 
a bunăstării și fericirii întregii na
țiuni, a întăririi independenței și 
suveranității țării. (Aplauze pu
ternice).

Am hotărît convocarea în decada 
a doua a lunii decembrie a Con
ferinței Naționale _a....partidului.

£•' Este necesar să luăm toate măsu
rile în vederea pregătirii corespun
zătoare a acestui important eveni
ment în viața partidului și poporu
lui nostru, prin dezbaterea, în adu
nările de partid și în conferințe, a 
problemelor înscrise la ordinea de 
zi a Conferinței Naționale, prin 
discutarea largă a acestor proble
me cu toți oamenii muncii, cu ma
sele largi populare, cu întregul 
popor. Desfășurarea pregătirilor 
pentru Conferința Națională tre
buie să dea un puternic impuls în
tregii activități în vederea înfăptui
rii neabătute a sarcinilor pe acest 
an, a perfecționării activității în 
toate domeniile, a creșterii rolului 
organizațiilor și organelor de 
partid. Conferința Națională tre
buie să reprezinte un moment im
portant în viața partidului și a 
țării, să dea o nouă perspectivă 
luptei și muncii poporului nostru 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Tot în această perioadă urmează 
să aibă loc alegerile pentru consi
liile populare municipale, orășe
nești și comunale. Trebuie să folo
sim campania* electorală, aceste 
alegeri, pentru îmbunătățirea ac
tivității consiliilor populare, pen
tru soluționarea în condiții mai 
bune a diferitelor probleme de or
din gospodăresc-edilitar, a proble
melor de autoaprovizionare, pentru 
întărirea legăturilor dintre consilii
le populare și oamenii muncii, în 
vederea participării active a mase
lor populare la soluționarea tutu

tre și înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a obiecti
vului fundamental privind trece
rea României la un nou stadiu de 
dezvoltare. Este necesar să acțio
năm cu toate forțele pentru reali- ■ 
zarea obiectivului stabilit de Con- 

v greșul al XII-lea privind o nouă i;
calitate.a muncii și vieții în toate 
sectoarele. Să luăm măsuri hotărî
te în direcția îmbunătățirii activi
tății conducerii și planificării eco
nomiei naționale. în această pri
vință, este necesar ca toate minis
terele, organele centrale, Consi
liul de Miniștri să acționeze în 
conformitate cu prevederile legilor, 
ale hotărîrilor partidului, pentru în
deplinirea sarcinilor de mare răs
pundere ce le au în organizarea și 
conducerea activității economico- 
sociale. Să asigurăm măsurile ne
cesare pentru o mai bună organi
zare a muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei, a spiritului de 
răspundere în toate sectoarele de 
activitate.

Trebuie să perfecționăm, în con
tinuare, activitatea consiliilor oa
menilor muncii, ă adunărilor gene
rale, să veghem necontenit la dez
voltarea democrației muncitorești, 

cii a oamenilor muncii — pe care 
am hotărît-o astăzi — reprezintă,o 
nouă manifestare a democrației 
muncitorești, a creșterii rolului 
oamenilor muncii în conducerea 
unităților, a întregii societăți.

Hotărîrea privind îmbunătățirea 
organizării și activității Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale al Republicii Socialiste 
România se înscrie, de asemenea, 
în cadrul perfecționării conducerii 
și dezvoltării democrației munci
torești, socialiste. în viitor, Con
siliul Suprem al Dezvoltării va 
funcționa cu atribuții, de Cameră 
Economică Legislativă, de parla
ment economic, care va dezbate și 
aproba toate legile economice, pla
nul și alte măsuri, înainte ca 
acestea să fie prezentate Marii 
Adunări Naționale.

Dezvoltarea democrației socialis
te, muncitorești constituie o nece
sitate obiectivă, o cerință funda
mentală a înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării spre comunism. Tre
buie să facem totul pentru ca ma
sele populare, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în
tregul popor să participe activ, cu 
toată competența, cu întreaga răs
pundere la elaborarea politicii in
terne și externe, la făurirea în 
mod conștient a propriului lor Vi
itor, a viitorului socialist și comu
nist !

Totodată, este necesar să acor
dăm mai multă atenție perfecțio
nării și întăririi controlului munci- 

ror problemelor dezvoltării noastre 
economice-sociale. De asemenea, 
este necesar să legăm toate aceste 
evenimente de aniversarea a 35 de 
ani de la proclamarea Republicii.

Aveam de gînd să mă refer și la 
unele probleme internaționale, dar 
voi renunța la aceasta, considerînd 
că plenara cunoaște bine pozițiile 
adoptate de partidul nostru față de 
o serie de probleme și evenimente 
care au avut loc în viața internațio- 

,nală, că aceste poziții sînt unanim 
aprobate de plenară, de partid, de 
întregul popor. Politica internațio
nală a partidului și statului nostru 
este o politică de pace, de dezar
mare, o politică ce militează activ 
pentru o nouă ordine economică, 
pentru soluționarea problemelor pe 

- calea tratativelor, pentru asigura
rea dreptului vital al oamenilor la 
viață, la existență, pentru o pace 
trainică și o colaborare internațio
nală între toate statele lumii. (A- 
plauze puternice).

Stimați tovarăși,
Plenara a adoptat hotărâri de 

mare însemnătate. în cadrul ei a 
trebuit să discutăm și unele măsuri 
luate față de unii membri ai Co
mitetului Central care au săvîrșit 
grave abateri, încălcări ale legilor 
statului, ale Statutului partidului. 
Aș dori să subliniez că aceste mă
suri trebuie înțelese de noi toți, de 
întregul partid și de întregul po
por ca o expresie a hotărîrii ferme 
a partidului nostru de a veghea ne
contenit la respectarea legilor de 
către toți cetățenii patriei, indife
rent de funcțiile pe care le ocupă 
în societate, la un moment dat. Cu 
cît cineva are o muncă de mai 
mare răspundere, cu atît are obli
gația și datoria să vegheze perma
nent la respectarea legilor, a hotă
rîrilor de partid și de stat ! Nimă
nui nu-i este îngăduit să folosească 
funcția în scopuri personale, să 
facă abuzuri, să încalce legile, ho
tărârile de partid și de stat, să 
încalce Statutul partidului ! Forța 
societății noastre socialiste, demo
crația socialistă presupun legalita
te — și legalitatea înseamnă res
pectarea legilor .de către toți ! (A- 
plauze puternice, prelungite).

Sigur, tovarăși, am fi preferat 
să nu fie necesar să luăm aceste 
măsuri. Sperăm că se va înțelege 
— și va trebui să acționăm pen
tru a face să se înțeleagă bine — 
că trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare respectării legilor, 
hotărîrilor, a Statutului partidu
lui ! Desigur, cei împotriva cărora 
s-au luat aceste măsuri au — așa 
cum am menționat dealtfel — 
toate posibilitățile ca, prin munca 
lor, șă demonstreze că au tras toa
te învățămintele. Drumul spre 

partid nu este închis nimănui ! 
Dealtfel, doi dintre tovarășii I care 
au fost sancționați astăzi au ră
mas în partid. Drumul pentru a 
munci și a demonstra prin muncă 
și prin activitatea viitoare că au 
rupt cu greșelile din trecut este 
deschis tuturor ! Aș dori să subli
niez că sancțiunile, măsurile de 
partid pe care Ie luăm au drept 
scop tocmai să întărească! forța 
statului nostru, a partidului, a so
cietății noastre, să crească respon
sabilitatea, spiritul de combativi
tate, spiritul revoluționar, comu
nist al activiștilor, al partidului 
in general. (Aplauze prelungite, 
puternice).

Acum, după ce am adoptat pla
nul și celelalte hotărîri, este ne
cesar să"rirecem cu toate forțele la 
activitatea practică, concretă. în
torși acasă sau la locul de muncă, 
trebuie să luăm toate măsurile în 
vederea realizării în bune condi
ții a planului pe 1982. Să asigu
răm realizarea producției și ex
portului, strîngerea la timp a 
recoltei și realizarea însămînțări- 
lor, înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare. Să trecem la 
pregătirea temeinică a planului 
pe 1983, inclusiv la dezbaterea lui 
în această lună în adunările ge
nerale din toate unitățile, astfel 
încît din prima zi a anului 1983 să 
putem trece la înfăptuirea lui în 
cele mai bune condiții.

Sînt convins că toți membrii 
Comitetului Central, activul, or
ganele și organizațiile de partid, 
întregul popor vor acționa într-o 
deplină unitate pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
a hotărîrilor plenarei Comitetului 
Central al partidului.

Să întîmpinăm Conferința Na
țională a partidului cu succese în 
toate domeniile, cu întărirea for
ței și activității partidului nostru!

Am deplina convingere că toți 
oamenii muncii, întregul popor 
vor acționa în așa fel încît să asi
gure — ca și pînă. acum — înfăp
tuirea neabătută a programului 
de dezvoltare continuă a patriei 
noastre, de întărire a forței sale 
economice, de ridicare a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, de întărire a independen
ței și suveranității Republicii So
cialiste România. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Cu această convingere, urez tu
turor comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii, vă urez dumnea
voastră, succes în întreaga activi
tate ! Spor la muncă ! (Aplauze, 
puternice, prelungite).
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RITMUL REALIZAT PE IUBEȚE IN ZIUA 
DE 7 OCTOMBRIE

ZONA A III-A

Peste viteza prevăzută : Alba - 113 la sută.
Sub viteza prevăzută : Sibiu — 27 la sută ; Maramu

reș — 37 la sută ; Hunedoara — 62 la sută ; Brașov — 
72 la sută ; Cluj și Suceava - 84 la sută ; Mureș - 88 la 
sută ; Sălaj — 97 la sută.

ZONA A ll-A

Peste viteza prevăzută : Neamț - 114 la sută ; Vran- 
cea - 102 la sută.

Sub viteza prevăzută : Gorj - 40 la sută ; Botoșani - 
56 la sută ; Vaslui — 62 la sută ; Mehedinți - 64 la
sută ; Caras Severin - 70 la sută ; lași — 74 la sută ;
Bacău — 75 la sută ; Argeș — 78 la sută ; Satu Mare —
88 la sută ; Prahova — 89 la sută ; Dîmbovița — 91 la
sută ; Galați — 94 la sută,

ZONA I

Peste viteza prevăzută : Sectorul agricol Ilfov — 168 
la sută ; Tulcea — 132 la sută ; Teleorman — 130 la 
sută ; Brăila — 120 la sută ; Ialomița — 119 la sută ; 
Constanța și Olt — 108 la sută.

Sub viteza prevăzută : Arad - 42 la sută ; Dolj - 
45 la sută ; Timiș — 48 la sută ; Giurgiu — 72 la sută ; 
Buzău - 81 la sută ; Călărași - 83 la sută.

în toate zonele țârii, in toate unitățile,
pentru respectarea termenului stabilit

LA ÎNSĂMINȚAREA GRIULUI 

viteze zilnice mult sporite!

transmise de corespondenții „Scinteii"

Consiliul agroindustrial Țăndărei — Ialomița

Semănatul va fi încheiat in timpul optim
Zile de început de octombrie, zile 

decisive pentru lucrătorii ogoarelor 
ialomițene, mobilizați, cu mic cu 
mare, la strîngerea recoltei acestei 
toamne, la pregătirea viitoarei pro
ducții de griu. Pină in seara zilei de 
7 octombrie, porumbul a fost cules 
de pe 81 la sută din cele 86 800 hec
tare, iar griul a fost semănat pe 58 
la sută din cele 71 200 hectare.

Am poposit la C.A.P. Gheorghe 
Lazăr, unde tocmai se încheiase re
coltarea porumbului de pe cele 661 
hectare, iar toate mijloacele, inclu
siv atelajele, transportau porumbul 
la baza de recepție. Pe sola de 
700 hectare, unde’ se însămînța griul, 
am putut urmări calitatea lucrărilor; 
efectuate de mecanizatori. „întreaga 
suprafață destinată griului a fost 
arată de la 15 septembrie — ne spu
ne președintele unității, Ion Andrei, 
Pregătirea patului germinativ, s-a 
efectuat, așa cum se vede,, grădihă- 
rește, solul fiind mărunțit și nivelat 
ca in palmă". „Vrem să depășim 
granița celor 5 000 kg griu la hectar 
— intervine inginerul-șef, F 
Popescu. în ultimii patru ani, pro
ducțiile de griu la hectar s-au du
blat, dovadă că potențialul productiv 
al solului este bun. Totul depinde 
însă de noi. în această toamnă este 
pentru prima dată cînd vom încheia 
semănatul în seara zilei de 9 oc
tombrie, oferind seminței, față ' de 
anul trecut, aproape o lună în plus 
pentru a germina și înfrăți".

Aici, pe o solă cu o lungime de 
2 700 metri,' aprovizionarea semănă
torilor se face la mijlocul ei. Cele 
700 hectare nu au nici un drum, nici

Zi și noapte pe tractoare. în «nUățjle din consiliul agro
industrial Teiu. județul. Argeș, starea terenului a. influențat negativ 
vitezele de lucru la semănat. Au . fost găsite soluții. pentru, impulsio
narea lucrărilor. La C.A.P. Teiu,. prin organizarea de formații com
pacte de mecanizatori, care lucrează- zi și noapte, viteza la semănat 
a crescut de la 60 hectare ne zi, la 100 hectare. (Gheorghe Cîrstea).

Cu Sacul gol ? 9înd sa treacă la semănatul griului, unele 
cooperative agricole din județul Bihor, intre care , cele din Tămășeu, Â 
Boiu, Căuașd, s-au pomenit că n-au semințe. Și nu au nu pentru că se
mințe nu ar exista. Au intirziat să le procure de la ,bazele de recepție. 
Și vremea semănatului trece. (Ioan I>aza).

Studenți mecanizatori. patru băie'i 0 Jată ~ Radu Ciu_ 
percă. Viorel Popa, Marian Poenaru, Cristian Băciucu și Niculina 
Petrescu. Toți sî-ht studenți. la Facultatea de mecanică agricolă a In
stitutului politehnic București. De 25 de zile lucrează, ca tractoriști, 
in schimbul 1. la cooperativa agricoli Văcărească, județul Buzău. Toți 
își îndeplinesc norma zilnică de 3 hectare de arătură... „ca la carte". 
(Stelian Chiper).

Mesteri-strică. ■■cîn4insămmțările sint întirziate, multe 
unități agricole din județul Caraș-Severin au rievoie de tractoare. Lâ 
secția din Giurgiu a S.M.A. Grădinari se aștepta ca plinea caldă sosi
rea unul motor de tractor' trimis pentru reparații capitale la centrul 
de reparații de la Berzovia. Și iată că motorul a sosit. O zi întreagă 
s-a lucrat la montare, trei ore au fost necesare pentru rodaj ca, in final, 
motorul să funcționeze șontic-Șontic, un trei pistoane. A fost retrimis 
celor care l-au „reparat". Ca atare, un .tractor n-a putut intra in brazdă. 
Neapărat trebuie stabilit din bina cui! (Nicolae Catană).

Pe traseu greșit. p®lltru transportul porumbului, conducerea 
C.A.P. Hrip (Satu Mare) a apelat și la cei 7- căruțași din sat. Toți 7 
s-au apucat de treabă cu. mult zel, numai că, orbiți de lăcomie și 
necinste, au „greșit" traseul stabilit, .transporting- o parte din porumb 
— cam 60 kg de căciulă '— in hambarele proprii. Descopăriți. cei 7 
au ajuns acum in gura satului și la gazeta satirică. Bineînțeles, porum
bul furat l-au reincăi'cat în căruțe și l-au transportat acolo unde 
trebuia de la bun început. Dar au. rămas de rușine. (Octav. Grumeza).

Au plecat legumele, PentL‘u recoltarea și valorificarea inte
grală a legumelor din asociațiile economice, în fermele de sfat și ale 
cooperativelor agricole din județul Călărași lucrează zilnic peste 8 000 
de elevi și oameni ai muncii. 600 de autocamioane au transportat zilele 
acestea aproape 4 000 de tone.. Numai de la asociațiile legumicole 
Jegălia, Cuza Vodă, Chiselef și Ulm.eni s-aii. expediat 3 000 de tone de 
tomate și ardei pentru fabricile de conserve,, pentru piețele Capitalei, 
ale Călărașiului și Olteniței. Păstrind aceș'ț ritm, foarte curînd legu
mele din județul Călărași vor ajunge în cămări, acolo unde le șade 
bine. (Rodica Simionescu).

Cu ochii la CÎntar. FinaI la cuîesul porumbului in lanurile 
C.A.P. Gruiu din sectorul agricol Ilfov. „S-a lucrat cu spor. — ne 
spunea., ieri primarii! comunei, Valeriu Rădulescu. Cooperatorilor li 
s-au alăturat numeroși oameni ai muncii de la .Institutul de' proiec
tări pentru industria ușoară-București". Se apreciază că producția L 
prevăzută va fi depășită cu peste 1 000 tone. Cantitățile destinate fon- ’ 
dului de stat sint livrate la baza volantă din gara Snagov. Un ca
mion urcă pe basculă. Recepționerul citește : „6 400 kg". „Nu-s. 6 400, 
ci '8 400" — adaugă cineva, care privește întâmplător la cintar. Așa 
se creează plusurile... (Ion Dumitriu).

însemnele iresponsabilității. 'Remorca din fotografia de 
mai jos este folosită sau. mai bine spus, ar trebui să fie folosită la 
transportul porumbului din cimp la cooperativa agricoiă Daia. ju
dețul Giurgiu. Ajunsă la destinație.a rămas încărcată cu știuleți...Cauza 
a fost ușor de depistat. Sistemul de basculare a remorcii este defect. 
Și aceasta in pofida faptului că de-abia fusese adusă de la centrul 
de reparații Băneasa de Giurgiu. Pe partea din spatele remorcii scrie : 
..Atenție, fără semnalizare" — o defecțiune in plus. Mai bine și-ar 
fi scris numele cei care au reparat-o, pentru a putea fi trași la răs
pundere. (Sandu Cristian)

\ 
\ 
\

ț

liului, Ferit Menlibai. Spun aceasta 
mai ales că, față de ce am realizat 
anul trecut, trebuie să obținem, in 
plus de pe fiecare hectar. 1 500 kg de 
griu, Pe pămihtul nostru se pot ob
ține 4 500 kg griu la hectar. Dar acest 
potențial poate fi pus în valoare nu
mai prin calitatea superioară â lu
crărilor". Ce; se face 'în. acest scdp ? 
Iată citeva secvențe consemnate in 
unitățile agricole din acest consiliu 
agroindustrial.

La C.A.P. Gălbinași, inginerul șef

o potecă. Sola este perfect „împa
chetată" - .
Stăm de vorbă cu mecanizatorii An
drei Gheorghe și Marin OlarU, care 
de aproape 15 ani seamănă toamnă ua vrțuuinași, lugiuerm șei .
de toamnă griu. „Ara pregătit trac- al unității, Gheorghe Jurea, conduce \ 
toarele și semănătorile să t___
ceas — ne spune Andrei Gheorghe. 
Urmărim ca patinele să lase să- 
mihța in brazdă la aceeași adinci- 
me. In urma semănătorii, pămintul 
pare pieptănat. Peste 10—15 zile 
vom primi și nota de calitate, răsă
rirea spunind dacă am muncit cum 
trebuie. Noi sîntem convinși că 
ne-am făcut datoria".

Pentru a realiza o bună pregătire
a terenului,
muna Gheorghe Lăzăr au lucrat la 
arat și discuit din zori și pină: la 
miezul ..nopții, .fiecare depășindu-și 
normele zilnice cp muit . față de pre
vederi, iar acum sint mulțumiți, mai 
ales că ploaia căzută la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute a venit la timp.

La plecare întilnim pe tovarășul 
Dumitru Vasile Barbu, președintele consiliu^ 

lui agroindustrial Țăndărei, care ne 
prezintă „operativa la zi" privind 
însămințarea griului : . realjzat -3 200 
hectare din. cele 5 800 hectare. Coo
perativele agricole Gh. Lazăr, Bucu 
și Ograda au încheiat semănatul. Se
mănătorile au fost.trimise.în sprijinul 
altor unități agricole. Pină duminică 
seara, însămințarea griului se va în
cheia in întreg consiliul, incadrîn- 
du-se in perioada optimă.

Mihai V1SO1U
corespondentul’ „Scinteii*

— cum spun specialiștii.

meargă direct formația de lucru Ta insămin- l 
leorghe. țat. Controlul efectuat. de specialiști ■ '

Consiliul agroindustrial Horia — Constanța

de la direcția agricolă a evidențiat 
calitatea bună .a lucrărilor. Sămînța 
era incorporată la o adincime uni-, 
formă, în teren bine pregătit, ultimul 
hectar care va fi semănat, cu griu 
fiind arat Încă la 20 septembrie. ț

C.A.P. Băltăgești. a realizat 2 482 ț 
kg de griu la. hectar, față de un plan ’ 
de 3 500 kg. Pentru anul viitor, pla- L
nul prevede obținerea a 3 600 kg de ț

mecanizatorii din co- ’ griu la hectar. Aceasta obligă pe spe
cialiști să-asigure respectarea, punct 
cu punct, a normelor prevăzute in 
tehnologii. Cum se lucrează ? Deși 
ploile au ocolit unitatea, patul’ -ger? 
minativ a fost bine pregătit, prin a- 
plicarea unei udări de aprovizionare 
pe întreaga suprafață. Reținem citeva 
aspecte referitoare la densitate. Rîn- 
durile semănate, „merg" la o distanță 
de cel mult o patină pină la margi
nea terenului.-.;Nu facem toaleta so
lei numai- din considerente estetice.
ci și practice — ne-a spus inginerul ț

• șef aî unității. Victoria Iliescu, Să i
explic. Din 650 de boabe cile semă- j
năm la metrul pătrat, la un procent i
de înfrățire de 25 la sută,, ies 900 de 
spice ; cu 24 de boabe la un spic,, a-- ț

- ț

ț

De calitatea lucrărilor răspund deopotrivă 
mecanizatorii și specialiștii

în acest an. pe ansamblu, județul„care, in acest an. a rămas dator cu 
' ' Cdhstânțâ'a"'depășit planul la griu, ”' inați cantități de' griu. _ ■

-înf mddie,. :cu 63 kg la..hectar, ceea-' 
ce echivalează cu o producție supli
mentară de peste 7 000 tone. Această 
cantitate putea fi mult mai mare — 
afirmă specialiștii — dacă toate uni
tățile agricole și-ar fi îndeplinit și 
depășit producția planificată. Or, au 
existat diferențe mari, chiar, de o 
tonă de griu la hectar, între anumite 
unități care dispun de teren de aceeași 
fertilitate. Ce se întreprinde acum, 
cind semănatul griului se desfășoară 
din plin, ca să nu se mai repete 
vechile greșeli ? Am urmărit cum se 
desfășoară insămințările în unitățile 
din consiliul agroindustrial Horia

Programul: județean de creștere a 
producției de griu în unitățile „defi
citare" la această cultură nu cuprin
de măsuri speciale, ci binecunoscuta 
tehnologie, avînd ca elemente de 
bază calitatea lucrărilor, încadrarea 
in perioada optimă, amplasarea mai 
bună - a culturilor și alegerea celor 
mai potrivite, soiuri. Deci problema 
esențială care se pune acum este a- 
plicarea corectă a tehnologiei, dife
rențiat in raport de condițiile-spe
cifice unității, fermei sau solei res
pective. ,.Oi;ice inginer cunoaște teh
nologia, totul e s-o pună in practică 
— ne-a spus inginerul șef ■ al consi-

cestea fac peste 20 000 de- boabe la. 
metru pătrat, iar la o greutate hecto-, 
litrică de 20 .grame la mia de boabe 
se poate obține o producție de 6 000 kg 
de griu la hectar". Calculul inginerei 
este întemeiat și și-a găsit aplicarea 
practică la semănat. Iată,cum se. pro
cedează:- mecanizatorii, insămințează 
întii capetele, apoi lucrează în inte
riorul solei. Făcînd invers, ar rămine 
sămință multă la suprafață,' iar den
sitatea ar ieși slabă,

I.A.S. Stupina, din același consiliu, 
nu a realizat producția, planificată cu 
2 325 tone de griu. în acest an sec
țiile. întreprinderii .au fost dotate: cu 
35 tractoare noi și arăturile ău fost 
încheiate pe întreaga suprafață cu 
două săptămîni în urmă. Aceasta, a 
permis pregătirea corespunzătoare a 
terenului, executarea unor, semănă
turi dă calitate.

tru producțiile de griu o poartă me
canizatorii și, în primul rind, specia
liștii. De modul cum își fac datoria, i 
de calitatea muncii lor la. semănat 
depinde direct nivelul recolței. Tim
pul care a mai rămas.pină la Inche-. . 
ierea semănatului trebuie folosit cu 
maximum de randament, in așa fel 
incit toate unitățile agricole să se în
cadreze în perioada optimă de semă
nat, fără riici un rabat la calitate.

Este bine.știut că răspunderea pen- i 
u producțiile de griu o noartă me- ’

Lucian CIUBOTARU

*

utilizarea textilelor RECiCLABiLE: Experiențe pozitive exista; 
ce trebuie făcut pentru generalizarea lor?

„Măsoară de zece ori și taie o sin
gură dată". Prin extrapolare. înțe
lepciunea acestui proverb este vala
bilă in orice domeniu al muncii, deci 
și in industria ușoară. Folosirea 
chibzuită, economisirea incă din faza 
de proiectare a materiei prime este 
una din căile de realizare, din ace
leași resurse, a unor cantități spo
rite de produse destinate aprovizio
nării pieței. Dar, oricit de bine ar 
chibzui cel care taie sau țese, tot 
rămîn pe de. lături scame, fire, ca
pete de țesături, petice. Ce se în- 
timplă cu ele ? Aceeași chibzuință 
cere ca ele să fie folosite intr-un 
fel. Mai ales că suma acestora se 
ridică la mii și mii de tone, că ele 
înglobează materie primă nouă, pre
țioasă, nu o dătă adtisă din import, 
energie, muncă omenească. Dealt- 
minteri. dată fiind însemnătatea e- 
conomică a acestor materiale recu
perabile și reciclabile, ele sint luate 
în calculul necesarului de materii 
prime și materiale al industriei u- 
șoare, valorificarea lor fiind obliga-, 
torie.

Cu toate acestea, in 1981 planul de 
recuperare și valorificare a materia
lelor textile a fost realizat doar in 
proporție de 70 la sută. Stocul ac
tual de asemenea materiale se ci
frează la aproximativ 18 000 de tone, 
ceea ce arată clar că nici in 
prima jumătate a acestui an nu s-au 
reintors in circuitul producției can
titățile prevăzute. Vrînd să aflăm de 
oe realizările nu țin pasul cu pre
vederile, l-am însoțit pe tovarășul 
ing. Ion Badea, din Ministerul A- 
provlzionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, in cursul unei investigații prin 
unități ale industriei ușoare.

La Centrala industriei linii aflăm 
că din totalul materiei prime folosite, 
adică de 110 000 de tone anual, o can
titate de 27 400 tone sint materiale’ 
refolosibila, ceea ce reprezintă 25—30 
la sută. La acest procent ridicat s-a 
ajuns prin. Introducerea unor tehno
logii adecvate, crearea de capacități 
cu această destinație, prin efortul 
creatorilor. Peste 300 de produse — 
stofe, pături, covoare, articole teh
nica conțin astfel de materiala Au 
rost date in funcțiune Capacități 
profilate pe prelucrarea materialelor 
refolosiblle la întreprinderea ..Pro
letarul" din Bacău și „Munca tex
tilă" din București ; ih anumite u- 
nități au fost create secții sau linii 
noi de producție ; de asemenea, se 
află în construcție întreprinderea de 
textile nețesute de la Rm. Vîlcea 
care, incepind din 1983. va prelucra 
anual peste 20 000 de tone de aseme
nea materiale.

Revenind insă la ceea ce se face 
în prezent, constatăm că. pe primul 
semestru, realizările se situează sub 

plan ; s-au folosit 12 456 tone în 
loc de 13 400 tone. Aceasta pentru că, 
așa cum o arată cifrele, unitățile a- 
cestei centrale — care, incontestabil, 
are bune rezultate în utilizarea 
materialelor refolosibile — nu ma
nifestă același interes și nu de
pun eforturi egale pentru îndeplini
rea acestei foarte importante sarcini 
din plan. Bunăoară, la întreprinde
rea „Munca textilă", pe care o vizi
tăm, o gamă largă de articole teh
nice sau destinate pieței conțin ma
teriale reciclabile: așa-numitele 
geotextile, adică țesături rezistente 
pentru consolidarea malurilor, a 
drumurilor, ca și’ alte articole teh

MATERIALELOR 
obiectiv prioritar în economie

nice foarte cerute ; din pislă reali
zată prin, destrămarea celor mal mici 
și neînsemnate petice se realizează 
pleduri, se produce „vatelina nece
sară îmbrăcămintei d>e iannă ; din 
capetele, rezultate din propria pro
ducție de. perdele și de țesături bu
clate pentru articole de plajă se 
confecționează o serie, de obiecte 
toarte cerute de comerț : șervete, 
lavete etc., în total vreo 20 de ar
ticole. Dar, din 35 de unități, 13 se 
află sub plan, ceea ce explică nefo- 
losirea cantității prevăzute de ma
teriale reciclabile in industria linii. 
Asupra cauzelor vom reveni.

Și- in Centrala industriei mătăsii, 
inului și cinepii sint evidente preo
cupările în direcția bunei gospodă
riri a materiei prime. Nu se aruncă 
nimic, resturile tehnologice sint 
striri.se Cu grijă. Și. după caz. li se 
dă întrebuințarea cea mai potrivită. 
Sarcina de a folosi 6.600 tone mate
riale reciclabile, in acest an, a fost 
repartizată pe trimestre, iar pină a- 
cum prevederile au fost îndeplinite 
ritmic.

...La întreprinderea de stofă de 
mobilă București. în ambianța de 
curățenie și ordine desăvirșite din 
secții, nu te miri văzînd. în fata răz

boaielor de țesut, un. „buzunar" ceva 
mai mare, in care sint puse toate 
resturile de fire ce rezultă din pro
cesul de fabricație. în mijlocul sec
ției, . intr-un spațiu anume, ceea ce 
s-a adunat în aceste „buzunare" ește 
deșertat în saci, pe familii de culori, 
iar de acolo se întoarce în filaturi, 
pentru a se reintegra in ciclul pro
ductiv, Directorul întreprinderii, 
Gheorghe Bama, ne vorbește despre 
intenția ca pină și scama care se 
adună pe războaie să fie strinsă și 
folosită la panourile de izolație. Tot 
in ideea recuperării materialelor re
folosibile a fost înființat un mic ate
lier de croitorie, unde se confecțio

nează O gamă întreagă de produse.
Deci, nimic nu se pierde totul se 

transformă în ceva uitil; Dacă acest’ 
sănătos principiu s-ar aplica in toa
te unitățile celor două centrale, in
vestigația de față ar fi fost Utilă 
doar pentru popularizarea experien
ței pozitive. Pentru că una din cau
zele neajunsurilor constatate este 
tocmai aceea că experiența bună nu 

• trece „gardul" nici măcar Ia vcoini.
La întreprinderea de relon Panduri 
— vecină cu cea de stofe de mobilă 
și subordonată aceleiași centrale in
dustriale— se string, intr-adevăr, 
unele resturi. Dar... le-am văzut cum 
stau, in vrac. într-o magazie.

— Ce faceți cu ele — l-am între
bat pe inginerul-șef al întreprinderii 
— Gheorghe Boian.

— Le valorificăm la' kilogram, 
prin cooperația meșteșugărească.

Facem un calcul un kilogram de 
„capete" lungi de 99 cm — cum sint 
cele adunate aici — înseamnă, ceva 
mai mult de 7 metri de țesătură 
bună, nouă. Dacă luăm un preț me
diu, să zicem 70 de lei metrul, re
zultă că ar fi putut fi valorificate 
la cel puțin 490 de Iei. Acești 7 me
tri se vînd însă cu 56 lei kilogra
mul dacă țesătura e de viscoză și 

cu 105 lei dacă e din relon. Preci
zăm că nu este vorba de o bagatelă, 
ci de 7 tone numai în primul semes
tru din acest an !

Mult, puțin, . totuși ..se valorifică 
intr-un fel. Pentru că sint cazuri 
cind astfel de materiale se pierd in 
întregime. La întreprinderea „Do- 
brogea" din Constanța, sute de tone 
de cilți de in, cânepă, și iută, in ă- 
mesțec cu puzderie lemnoasă, se mai 
aruncă la groapa de „gunoi a orașu
lui. Conținutul de resturi vegetale e 
mare, ce-i drept. Dar mare, este și 
cantitatea de fir ce se arunxiă odată 
cu ele. Tovarășa Steliana Istodo- 
rescu, director general al Centralei 
industriei mătăsii, inului și cinepii, 
tocmai ne vorbise despre eforturile 
ce se fac pentru valorificarea cllți- 
lor. Dar experiența bună în acest 
sens nu ă trecut Dunărea, pentru a 
ajunge la Constanța...

Nici obiceiul, devenit reflex, al u- 
nor colective orădene, cum sint cele 
de. la întreprinderile de confecții 
și tricotaje, de a colecta materia
lele refolosibile după compoziția fi
brei, culoare, măirime, nu este „con
tagios". în majoritatea cazurilor sor
tarea nu se fade, iar consecințele co
lectării „la grămadă" sint deosebit 
de negative pentru cei care trebuie 
să le prelucreze. „De fapt, este cea 
mai grea problemă pe care ne-o 
pune extinderea folosirii materiale
lor recuperabile, precizează tovarășa 
Anca Dumitriu, director tehnic in 
Centrala industriei linii. Această o- 
perație simplă, elementară, cerută 
deaLtminteri de standardul nit. 2 091/ 
1977, precum, și. de un. ordin al mi
nistrului industriei ușoare, nu se 
face, decât in proporție de 10 la sută. 
Primim în saci. un fel de talmeș- 
balmeș coloristic. strîns. cu mătura, 
din care nu lipsdsc acele de tricotat, 
cioburile de sticlă, gunoaiele de. tot 
felul, aflate in clipa așa-zisei «co
lectări» pe pardoseala respectivei 
secții de fabricație. Noi facem a- 
ceastă operație manual, eu o pro
ductivitate scăzută — o muncitoare 
sortează cam 8 kg pe zi. Aceasta în- 

-earcă costul de fabricație și. frinea- 
2â valorificarea superioară a mate
rialelor recuperabile. în primul rind. 
pentru că folosirea: lor devine ne
rentabilă. în al doilea rind. pentru 
Că duce la resfcrîngerea forțată a în
trebuințării lor : numai 20—25 la 
sută se pot reîntoarce lîi circuit sub 
formă de fire".

Este de datoria organelor de.spe
cialitate din Ministerul Industriei 
Ușoare și din centralele industriale 
de resort să încurajeze ce e bun șl 
să combată, pină la dispariție, tot ce 
împiedică realizarea sarcinilor asu
mate în ce privește folosirea.. mate
rialelor recuperabile. ' ':

Sodica ȘERBAN

LA CENTRALA TERMOELECTRICĂ MINTIA- DEVA :

Iarna poate veni, instalațiile sint pregătite 
pentru a funcționa la întreaga capacitate

în iarna trecută, colectivul Centra
lei termoelectrice Mintia-Deva a 
avut de făcut față unei situații deo
sebit de . grele generate, de tempera
turile neobișnuit de scăzute. Din 
această cauză cărbunele îngheța pe 
benzile de transport, iar acestea la 
rîndul lor se rupeau ori se blocau, 
într-un articol publicat în ziarul 
„Scinteia" în primăvara acestui an 
se releva că, pentru a preîntimpina 
apariția în Viitor a Unor asemenea 
neajunsuri, a fost inițiat un amplu 
program de modernizare a fluxurilor 
tehnologice și de reparare a utilaje
lor și instalațiilor.

Acum, după aproâpe opt luni, re
venim la această termocentrală pen
tru a consemna cum s-au aplicat mă
surile stabilite, ce se Întreprinde 
pentru ca activita
tea din această 
iarnă să se desfă
șoare normal, fără 
dificultăți. Ne în
soțește ing. FIo- 
rea Bereș, direc
tor tehnic al ter
mocentralei.

Un fapt pozitiv îl constituie preo
cuparea Centralei Industriale pentru 
energie electrică și termică București 
și a conducerii termocentralei Min
tia pentru elaborarea cu operativi
tate a documentațiilor- de execuția 
necesare tuturor lucrărilor prevăzute 
in program. Lă lucrările de închi
dere a benzilor exterioare il intîl- 
nim pe ing. Ion Cordea, directorul 
grupului de șantiere „Energocon- 
strucția", care ne relatează :

.— După cum se vede, structura de 
rezistență este executată integral pe 
o lungime de 150 metri și dăm zor 
cu montarea tablei. Din cele 50 tone 
de tablă necesare a fi folosite pen
tru închiderea întregii construcții 
s-au montat 6 tone. Pină la 30 oc
tombrie vom finaliza întregul sistem 
de lucrări la închidere, și ne vom 
concentra asupra lucrărilor de fini
sare a execuției lucrărilor de încăl
zire, pentru ca la 15 noiembrie — 
cind se va livra agentul termic — și 
acest obiectiv să. fie terminat.

La următorul obiectiv, unde se 
construiește o bandă suplimentară, 
de ocolire a stației de concasare, 
pentru transporțul Cărbunelui pre
luat din depozite la buncăre, aceeași 
atmosferă de muncă intensă, harni
că. Notăm că s-a încheiat betoriarea 
estacadei, la care lucrările au atins 
60 la.sută din volumul de construc
ție, că turnul 5 este gata, iar turnul 
6 este executat pe jumătate ; aici ur
mează să se monteze benzile 20 și 
21, care sint așteptate să sosească 

de Ia întreprinderea „Uriio" din Satu 
Mare. Cei 26 de zidari, izolatori, dul
gheri și montori de prefabricate, din 
formația condusă de maistrul Ion 
Rădulescu, s-au angajat ca lă data 
de 30 octombrie să predea obiectivul 
către lucrătorii șantierului „Energo- 
montaj" pentru a fi executate ulti
mele lucrări de montaj.

O problemă importantă, care în 
primăvară -cuprindea multe necunos
cute și prezenta unele incertitudini 
că va putea fi rezolvată, era aceea a 
montării unei noi mașini de introdus 
cărbune în depozit și unui culbutor 
de descărcare a vagoanelor de uz 
general. Și acum, surpriză plăcută : 
mașina, fabricată la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, a fost pusă în 
funcțiune și lucrează bine incă din 

I

luna iulie ă.c. La culbutor, lucrările 
sint aproape terminate.

— Cum au fost respectate grafi
cele de reparații curente și capitala 
la grupurile energetice ?

— Așa cum se arăta și în articolul 
publicat în ziarul „Scinteia", anul 
trecut, din diferite motive, graficul 
de reparații nu a fost respectat, ne- 
spune inginerul I’lorea Bereș. în 
schimb, anul acesta, cu sprijinul mi
nisterului nostru și al centralei, s-au 
efectuat reparația curentă la grupul- 
energetic nr. 4, reparația capitală la 
grupul nr. 2 și' revizia tehnică la 
grupul nr. 6. De curind am început 
reparația capitală la grupul nr. 3, 
unde, în prima fază, am oprit nu
mai un corp de cazane. Precizez că 
lucrările de reparații executate de 
șantierele „Energomontaj",- Șantie
rul construcții-montaj din Deva și 
Trustul de instalații și lucrări indus
triale București au fost de bună ca
litate.

— Să reținem deci că sint create 
toate condițiile că și în anotimpul 
friguros termocentrala să. asigure 
sistemului național energetic întrea
ga cantitate de energie electrică 
prevăzută ?

— Facem tot ce depinde de forțele 
și posibilitățile colectivului nostru 
pehtru a livra cantitatea de energie 
electrică stabilită prin plan. Țin să 
precizez că in acest an, deși am lu
crat în situații dificile generate de 
faptul că aproape mereu un grup

energetic sau altul au fost oprit?'- 
pentru reparații sau , modernizări/ 
printr-o bună întreținere și folosiră 
a -utilajelor și instalațiilor am putsăt 
suplimentar, in sistemul energetic 
național, 74.8 milioane kWh energie 
electrică. Pe lingă pregătirile ce 
le-am făcut in vederea bunei func
ționări a termocentralei pe timpul 
iernii, ne-am preocupat și de crearea 
stocului necesar de cărbune, care la 
ora actuală depășește 240 000 tone.

— Ce a mai rămas de făcut ?
— Aș dori, prin intermediul 

„Scinteii". să adresez un apel tovă
rășesc colectivului întreprinderii de 
pompe „Aversa" din București, pen- • 
tru a ne asigura oiesele de schimb 
necesare reparațiilor la pompe, me- 
talurgiștilor întreprinderii de țevi 

„Republica" din 
Capitală — pentru 
a ne expedia țe
vile de diferite di
mensiuni necesare 
la reparațiile ca
zonelor, colectivu
lui întreprinderii 
de utilaj chimic

„Grivița roșie" — pentru a ne 
livra, cei patru răcițori necesari 
in cadrul reparației capitale de 
la grupul energetic nr. 3 și celui 
al întreprinderii „Automecanica", tot 
din Capitală, pentru a urgenta livra
rea dulapului distribloc și a dulapu
rilor de acționare pentru vane nece
sare tot reparării in bune condiții 
a aceluiași grup energetic. O singură 
problemă, asupra căreia am insistat 
și în discuția precedentă, din primă
vară. nu prezintă nici la ora actuală 
garanția că va fi rezolvată-: este 
vorba de respectarea normelor de 
calitate a cărbunelui. livrat de către 
minerii din Valea Jiului și de la 
Anina. Recent, două zile la rind, pu
terea grupurilor energetice a fost 
mai redusă cu 160 MW din cauza 
cărbunilor amestecați cu pietroaie 
mari care ne-au sosit de la Anina ; 
fără a vorbi și de defecțiunile ce 
ăpar din.această cauză lă benzi, mori 
de cărbune și la cazane.

Sintetizind, situația capacităților 
de producție la Centrala termoelec
trică Mintia Se prezintă in condiții 
net superioare celei din primăvara 
acestui an. Dar ceea ce mai este de 
făcut trebuie finalizat grabnic, ast- 
fel ca în orice condiții de vreme, de 
aici, de la Mintia, kilowații-oră să 
fie pulsați ritmic in sistemul energe
tic național.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii”

striri.se
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

P r e ș e d i n tele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază. pe Yohei Mimura. președin
tele firmei japoneze ..Mitsubishi", 
care a efectuat o vizită in tara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul

Nicolae Constantin, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

In timpul intrevederii au fost re
levate bunele relații statornicite intre 
România și Japonia. In acest cadru, 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea in continuare a colabora

rii și cooperării dintre întreprinderi 
românești de specialitate și firma 

- japoneză. t
Au fost abordate, de asemenea, 

unele aspecte ale situației economice 
mondiale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială. din 7-8 octombrie 1982

HOTĂRÎ RE A 
plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist

(Urmare din pag. I)

Ședința Biroului Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste

Vineri, 8 octombrie a.c., a avut, loc 
ședință Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Biroul Executiv . a dezbătut Pro
gramul de măsuri cu privire la or
ganizarea. și desfășurarea alegerilor 
generale de deputați în consiliile 
populare municipale, ale Sectoarelor 
municipiului București, orășenești și 
comunale.

Eveniment politic cu profunde 
semnificații in viața societății, noas
tre, alegerile, care vor .avea Ioc la 21 
noiembrie 1982, se vor desfășura in 
condițiile puternicului avânt creator, 
determinat de apropiata Conferință 
Națională a P.C.R. și a 35-a aniver- '

sare a proclamării Republicii, prile
juind. manifestarea hotărîrii de ne
clintit a tuturor cetățenilor patriei 
de a urma neabătut Partidul Comu
nist Român, pe secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a transpune in fapt politica înțe
leaptă a partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

Subliniind că alegerile reprezintă 
o nouă expresie a democratismului 
societății noastre socialiste. Biroul 
Executiv a relevat că ele trebuie să 
constituie un prilej pentru îmbună
tățirea activității consiliilor populare, 
a legăturii acestora cu masele in ve-

derea înfăptuirii sarcinilor economl- 
co-sociale ce le revin din programele 
de dezvoltare în profil teritorial ale 
tuturor zonelor patriei noastre.

în conformitate cu prevederile Le
gii electorale, pentru alegerile ac
tuale urmează ca procentul circum
scripțiilor electorale unde vor fi de
puse mai multe candidaturi să fie.de 
peste 80 la sută.

Biroul Executiv a ascultat o infor
mare cu privire la stadiul organiză
rii acțiunilor pregătitoare pentru ale
gerile de la 21 noiembrie a.c. și a 
dezbătut Proiectul Apelului Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
adresat oamenilor muncii de Ia orașe 
și sate.

Primire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Petru Enache, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C, al P.C.R., a 
primit, vineri după-amiază, repre
zentant! ai presei de tineret din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. 
Cuba, R. D. Germană, R. P. Mongo
lă, R. P. Polonă, Republica Socialistă 
România. R. P. Ungară, U.R.S.S. și 
R. S. Vietnam care, in perioada 5—8 
octombrie a.c., au participat în țara 
noastră la intilnirea redactorilor șefi 
de la publicațiile centrale 
din țări socialiste.

Cu acest prilej a fost, 
roiul important ce revine
tineret în activitatea de educare co
munistă, revoluționară a tinerei ge
nerații, în lupta pentru pace, in în
tărirea relațiilor de colaborare și '

Cronica zilei

de tineret

evidențiat 
presei de

Județul Bistrița-Năsăud a

a-

Oamenii muncii din agricultura 
Județului Bistrița-Năsăud anunță 
că au încheiat semănatul griului pe 
Întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu.
cest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de Comitetul județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R. se arată :

în prezent sintem mobilizați 
pentru încheierea in cel mai scurt 
timp a recoltării porumbului, fruc-

prietenie dintre tinerii din lumea 
întreagă.

Desfășurată sub deviza „Tineretul, 
socialismul și pacea", întâlnirea re
dactorilor șefi de la publicațiile cen
trale de tineret a prilejuit realizarea 
unui larg schimb de informații, și ex
periență cu privire la preocupările 
actuale ale presei de tineret din ță
rile participante. în direcția educării 
multilaterale a tinerei generații, a 
antrenării acesteia la dezvoltarea 
social-economică, la lupta pentru 
pace, socialism, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

în timpul șederii în România, oas
peții au avut, de asemenea, convor
biri la C.C. al U.T.C.. intîlniri cu 
tineri, cadre ale U.T.C. și au vizitat 
obiective economice și social-culțu- 
rale din București și județul Brașov.

răturilor adinei de toamnă, pregă
tirea .condițiilor necesare pentru 
buna desfășurare a activității din 
zootehnie,' precum și livrarea la 
fondul de stat a produselor agricole.

Animați de grija și atenția ce o 
acordați acestei importante ramuri 
a economiei naționale, vă asigurăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a realiza în totalitate progra-

telor și legumelor, transportul și mele de ■ dezvoltare si modernizare 
depozitarea furajelor, efectuarea a- a agriculturii județului.

Județul Harghita a încheiat 
recoltarea cartofilor și însămînțările 

de toamnă
Oamenii muncii — români și ma

ghiari — din agricultura județului 
IȚarghita, lucrînd neîntrerupt, zi și 
noapte, au încheiat recoltarea car
tofilor și insămințările de toamnă 
bf .- întreaga suprafață prevăzută. 
Acum forța de muncă a satelor și

ijloacele mecanice sint concentra-

te la stringerea recoltei de fructe, 
legume, sfeclă de zahăr, precum și 
la adunarea și însilozarea furaje
lor. Concomitent, se acordă o ma
ximă atenție transportului, depozi
tării și livrării produselor la fondul 
de stat. (I. D. Kiss).

LUCRĂRILE COLOCVIULUI INTERNAȚIONAL CU TEMA
VIITORUL PROCESULUI DE LA HELSINKI u

t r

Vineri după-amiază au început, la 
Snagov, lucrările colocviului interna
țional „Viitorul procesului de la 
Helsinki", organizat sub auspiciile 
Asociației de Drept Internațional si 
Relații Internaționale din țara noas- 
ti '-și Institutului qe studii in proble- 

securității Est-Vfest din New 
eastă reuniune internațională, 
«scrie intr-o suită de acțiuni 

.ctiv studierea probleme-

prezent omenirea, pen- 
raporturilor dintre state

Tovarășul Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior șl coo
perării economice internaționale, a 
primit, vineri dimineața! delegația 
firmei japoneze „Mitsubishi", condusă 
de Yohei Mimura, președintele fir
mei. care se află in tara noastră cu 
prilejul Tirgului Internațional Bucu
rești — 1982.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și coopera
re intre întreprinderi românești de 
comerț exterior și. firma „Mitsubishi" 
in domenii de interes comun, inclu
siv pe terțe piețe.

A participat Paula Prioteasa, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

mv 
Yo

La 
care 
avind caș Activ studierea probleme
lor secutâtăhi și cooperării pe plan 
internațional, participă specialiști din 
domeniile politic, diplomatic, militar 
ți științific din țări europene. S.U.A. 
și Canada.

Luind cuvintul in deschiderea lu
crărilor, John Edwin Mroz, pre
ședintele Institutului de studii in pro
blemele securității Est-Vest din New 
York, Ira D. Wallach, președinte al 
Comitetului executiv al Institutului 
de studii in problemele securității 
Est-Vest din New York, și dr. Johan 
Holst, director la Institutul norvegian 
pentru relații internaționale, pre
ședintele reuniunii, după ce au sa
lutat pe participant!, au exprimat 
mulțumiri guvernului român pentru 
găzduirea și buna organizare a co
locviului. au subliniat importanța 
reuniunii din țara noastră in ansam
blul eforturilor pe plan internațional 
vizind edificarea securității si coope
rării in Europa si in întreaga lume.

în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, partlcipantii, au 
fost salutați de ministrul afacerilor 
externe. Ștefan Andrei, care a su
bliniat că țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează cu per
severență pentru slujirea năzuinței 
vitale de pace a omenirii, a întregii 
umanități, pentru îmbunătățirea cli
matului internațional, soluționarea 
politică, in interesul tuturor popoare
lor. a marilor probleme cu care se

confruntă in 
tru așezarea 
pe principii noi. democratice și echi
tabile. Vorbitorul a prezentat apoi 
concepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind securitatea 
și cooperarea, componentele sale de 
bază găsindu-și materializarea in do
cumentul final al Conferinței «ene- 
ral-europene de la Helsinki. Totoda
tă. a fost relevată însemnătatea isto
rică in viața continentului european a 
semnării Actului final din capitala 
Finlandei. în încheiere, ministrul de 
externe român a reliefat poziția tă
rii noastre privind obiectivele reuniu
nii general-europene de la Madrid, 
evidențiind necesitatea ca lucrările 
acesteia să se desfășoare rodnic și 
constructiv, să se convină convocarea 
unei conferințe pentru întărirea în
crederii și dezarmare în Europa, să 
se reafirme atașamentul pentru apli
carea integrală a prevederilor Actului 
final de la Helsinki și să se asigure 
continuitatea procesului C.S.C.E.

In continuarea lucrărilor colocviului 
au prezentat referate dr. Constantin 
Vlad. directorul Institutului dp științe 
politice și studierea problemei națio
nale. Wilhelm Kuntner, consultant pe 
probleme de apărare, fost comandant. 
Universitatea austriacă pentru apăra
rea națională. John Edwin Mroz, pre
ședintele Institutului de studii în pro- 

■ blemele securității Est-Vest din New 
York. Ljubovije Acimovici, director 
in Departamentul pentru studii inter
naționale al Institutului de politică și 
economie mondială din Belgrad.

Lucrările colocviului continuă.

★
Pe afișul cultural al Capitalei s-a 

aflat înscrisă, vineri, la cinematogra
ful „Studio", o gală a filmului polo
nez. Organizată sub egida Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, gala 
a programat filmul artistic „Vraciul", 
în regia lui Jerzy Hoffman. Au ros
tit alocuțiuni regizorul Adrian Petrin- 
genaru și regizorul filmului prezen
tat.

Au luat party Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii ■ și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. Aso
ciației cineaștilor, alți, oameni de 
artă și. cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Boîes-. 
law Koperski,. ambasadorul Poloniei 

București, membri ai ambasadei,- 
precuin și șefi de misiuni diplomatice 

-acreditați îrt 'țara noastră și membri 
ai corpului diplomatic.

★
Vineri dimineața a acostat în portul 

Constanța motonava. Viilkerfreund- 
schaft, sub pavilion R.D.G., avind ia 
bord 480 de pasageri, lucrători din 
aparatul de partid al P.S.U.G., ve
terani ai mișcării muncitorești din 
R.D. Germană, care fac o vizită de 
prietenie prin mai multe porturi ale 
unor țări socialiste.

La sosire, oaspeții au. fost iritim- 
pinați de reprezentanți ai organelor 
locale de nartid și de stat. Au fost 
prezenți Siegfried Bock, ambasado
rul R.D.G. la București, membri ai ■ 
ambasadei.

în cursul zilei, oaspeții au vizi
tat obiective culturale din Constanța 
și stațiunile turistice de pe litora
lul românesc al Mării Negre, au 
asistat la un , spectacol de. cintece și 
dansuri populare românești.

Un grup de activiști, condus, de 
Herbert Ziegenhahn, membru al C.C. 
al P.SĂJ.G., prim-secretar al Comi
tetului de partid al regiunii Gera, 
a avut o intilnire la sediul Consi
liului popular județean cu Ion Popa, 
prim-vieepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean.

Scara, motonava a; părăsit portul 
Constanta.

cinema

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 9 

octombrie, ora 20 — 12 octombrie, ora 
20. In țară i Vremea se va răci ușor. 
Cerul va £1 variabil, cu innorări mal 
accentuate in vestul și nordul țării, 
unde vor cădea ploi lopale, care vor 
avea și caracter de averse. în rest, ploi 
izolate. Vintul va sufla slab, pină la 
moderat, cu unele Intensificări, de scur
tă durată. Temperaturile mlriinle vor fi 
cuprinse Intre 3 și 13 grade. Iar cele 
maxime intre 12 și 22 de grade, mai ri
dicate in primele zile. Pe alocuri, se va 
produce ceață. în București : Vremea 
se va răci ușor. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii. Vintul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila intre 7 și 10 grade, iar ma
ximele, între 17 șt 20 de grade, mai ri
dicate la Începutul intervalului. Dimi
neața. condiții de ceafă. (Liana Caza
cioc, meteorolog de serviciu).

fl Femela din Ursa Mare : GLORIA 
(47 46 75) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15 ; MODERN (23 TI 01) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 23,15,---------------
(50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30
20.15.
B Cine iubește șl
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, DACIA (50 35 94) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Intilnirea : DRUMUL SĂRII
(31 23 13) —. 16 ; 18 ; 20. POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17,15 : 19,30.
B Un saltimbanc la Polul Nord : 
CULTURAL (83 50 13) — 9 : 11,15 :
13,30 ; 15,45; 18; 20.15, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 
20, FLOREASCA (33 29 71) — 9 : 11 ; 
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
S Nea Mărin _
116 28 79) — 9 " ...............
20.15.
fl Drumul
(53 43 S3) - 9
2.0,15.
H Aștcptind
(60 30 85) — 15.30 ; 17.30 : 19.30.

IA U'A) » i ,
20,15, FEROVIAR 

. J ; 15,45 ; 13 ;
Iasă : UNION

io , țuu ou —
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
- - - :..j . DRUMUL

—. 16 ; 18 ; £3, I
— 15 ; 17,15 : 19,30.

saltimbanc la
(S3 50 13) 

; 18 : 20,15,
9 : 11,15 : 13.30 ; 15.45 

’ J33 29 71) — 9
tnuiardar : VICTORIA 

11,15 : 13.30 : 15.45 : 13 :
oaselor : BUZEȘTI
ti.15 : 13.30 : 13.43 : 13 ;

un tren : PACEA

Știri sportive
• Turneul interzonal feminin de șah 

de la Tbilisi .s-a încheiat vineri sea
ra cu victoria marii maestre ro
mânce Margareta Mureșan, care a 
cîștigat partida întreruptă din ultima 
rundă cu Elena Ahmilovskaia 
(U.R.S.S.) și a totalizat 10,5 puncte 
din 14 posibile, înscriind cea mai stră
lucită performanță individuală din a- 
nalele șahului românesc.

9 Campionatul diviziei A la fotbal 
continuă astăzi cu desfășurarea me
ciurilor celei, de-a 10-a etape. în Ca
pitală sint programate două partide, 
care se vor disputa pe stadioane di
ferite : Steaua — F.C. Olt (stadion 
Steaua) și Sportul studențesc—F.C.M. 
Brașov (stadion Politehnica). Iată in- 
tîlnirile din țară : C.S. Tirgoviște — 
F.C. Argeș : A.S.A. Tg. Mures — Po
litehnica Iași ; Jiul Petroșani — Di
namo ; Corvinul Hunedoara — S.C. 
Bacău ; Politehnica Timișoara — F.C. 
Bihor ; Chimia Rm. Vilcea — F.C. 
Constanta ; Universitatea Craiova — 
Petrolul Ploiești. Toate meciurile în
cep la ora 15,00.

n Curcubeul celor țapto speranțe : 
FESTIVAL J15 63 84) — 9,30 ; 11,30; 
13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
fl Salutări profesorului : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15 ; 11,45.; 14,15; 17;
19.30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17.15 ; 20, FLAMURA
(85 77 12) —............................. .. ‘‘ “
fl Cavalerii 
(11 86 25) — 
VORIT
19.30.
fl Waterloo :
— 9 ; 11,30 ; 1
■ Valentina :
— 15,30 ; 17,45 , __
fl Aii Baba și cei 40 de hoți : ARTA 
(21 31 86) — 9 ; 12 ; .16 ; 19.
fl Adio, dar rămtn cu tine : SCALA 
(11 03 72) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15. . .
fl Teheran ’43: STUDIO (59 53 1 5) — 
10 ; 13 ; 16 ; 19.
fl Infernul din zgîrie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45 ; 11.30 : 14.15 ; 
17 ; 19.45.
5J Babette pleacă la război : CAPITOL 
(16 29 17) - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 : 
•?0.
fl New York, New Torit : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
9 Program de desene animate — 9 ;
10.45 ; 14,30 ; 16.15 ; Virstă ingrată —.

11,45.; 14,15 ; 
(65 49 45) — î> ;

, x,.,„ ; 20, FLAMURA
9 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,30. 

teutoni ! PATRIA
9 ; .12,15 ; 15,45 ; 19, FA- 

(45 31 70) — 9 ; 12 ; 16,30 ;

TIMPURI NOI (15 6110) 
14,15 ; 17,15 ; 20.

: COTROCENI (49 48 48)
i ; 20.

. .Potrivit indicațiilor secretarului general al parti- 
dului, în elaborarea proiectului de pian s-a pus 
un accent deosebit pe lărgirea bazei proprii de 
materii prime și energetice — astfel incit cea mai 
mare parte a necesarului pentru anul 1983 să 
fie asigurată din resurse proprii - precum și pe 
dezvoltarea intensivă a agriculturii. O deosebită 
atenție este acordată valorificării . superioare a 
materiilor prime și energiei, ridicării nivelului 
tehnic șl calitativ al produselor, îmbunătățirii ac
tivității de export, sporirii accentuate a eficienței 
economice, creșterii bunăstării, materiale și spi
rituale, a întregului popor.

Nivelurile propuse pentru anul 1983 au fost 
dezbătute în întreprinderi și centrale, în consi
liile de conducere qle ministerelor, precum și la 
județe, ele întrunind astfel acordul unanim al 
tuturor oamenilor muncii.

Potrivit cifrelor de plan pe anul 1983, valoa
rea producției nete industriale va spori cu 8 la 
sută, față de 1982, o dezvoltare, importantă cu- 
no.scînd în continuare ramurile de bază ale 
economiei naționale. Valoarea producției nete 
agricole va fi mai mare cu 6,1 la sută, față de 
acest an. Costurile de producție propuse pentru 
anul 1983 pornesc de la indicațiile conducerii 
partidului și statului privind reducerea substan
țială a consumurilor specifice de materii prime, 
materiale, energie și combustibili, creșterea gra
dului de valorificare a tuturor resurselor mate
riale și a productivității muncii. Venitul național 
va spori cu 5 la sută față de 1982, în condițiile 
reducerii in continuare a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social. Prevederile de plan 
in domeniul nivelului de trai asigură creșterea 
veniturilor populației, îmbunătățirea aprovizionă
rii cu mărfuri și a prestărilor de servicii, conti
nuarea programului construcției de locuințe, creș
terea generală a nivelului de trai, material și 
spiritual, al tuturor cetățenilor.

Plenara apreciază că sint îndeplinite toate 
condițiile în vederea realizării planului pe 1983, 
a tuturor sarcinilor ce revin întreprinderilor, cen
tralelor, ministerelor și județelor.

PLENARA ADRESEAZĂ MUNCITORILOR, 
INGINERILOR, TEHNICIENILOR, OAMENI
LOR MUNCII DIN INDUSTRIE CHEMAREA 
DE A ACJIONA PENTRU ÎNFĂPTUIREA RIT
MICĂ A PREVEDERILOR PLANULUI PE 
ANUL IN CURS, PENTRU RIDICAREA ÎN
TREGII ACTIVITĂȚI LA UN NIVEL SUPERIOR 
DE CALITATE Șl EFICIENTĂ, IN VEDEREA 
PREGĂTIRII Șl ÎNCEPERII IN CELE MAI BUNE 
CONDIȚII A ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR 
PLANULUI PE 1983,

în acest sens, se impun măsuri hotărîte pentru 
folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și uti
lajelor, utilizarea integrală a timpului de lucru, 
întărirea ordinii și disciplinei, ridicarea nivelului de 
calificare și de pregătire profesională a cadrelor. 
Se cer intensificate eforturile, pentru punerea în 
funcțiune a noilor capacități de producție la ter
menele stabilite, contractarea întregului volum de 
utilaje tehnologice și pregătirea documentațiilor 

. . tehnice necesare execuției lucrărilor de investiții 
pievăzute în plan. O activitate susținută va trebui 
depusă de către unități, centrale, ministere și ju
dețe pentru asigurarea echilibrului material al pla- 

. nulul, prin realizarea integrală a prevederilor la 
producția fizică, respectarea cu strictețe a consu
murilor energetice și de materii prime planificate, 
desfășurarea ritmică a proceselor de aprovizio
nare și desfacere. Realizarea exemplară a pre
vederilor de plan necesită, în același timp, apli
carea de măsuri ferme pentru creșterea eficienței 
economice, utilizarea cu înalt simț de răspun
dere a resurselor materiale, financiare și valutare, 
întărirea autoconducerii și autogestiunii econo
mice, promovarea neabătută a principiilor noului 
mecanism economico-financiar în toate sectoare
le de activitate, pentru creșterea venitului națio
nal și, pe această bază, pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan privind ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor.

2. Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Rămân apreciază că proiectul Planului 
de dezvoltare a agriculturii și industriei alimen
tare pe anul viitor, elaborat sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, este în deplină 
concordanță cu sarcinile rezultate din documen
tele Congresului al Xll-lea al partidului și din 
planul adoptat de Congresul al ll-lea al consi
liilor de conducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii țărănimi, se înscrie in vastul pro
gram de înfăptuire a noii revoluții agrare (in 
România.

Proiectul de plan acordă o atenție deosebită 
accentuării procesului de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii — ramură de bază a 
economiei naționale. In domeniul producției ve
getale, corespunzător cerințelor asigurării canti
tăților de produse agricole pentru aprovizionarea 
populației, industriei și a exportului, precum și 
pentru dezvoltarea bazei furajere, s-a avut în 
vedere. îmbunătățirea structurii culturilor și, în 
acest context, ■ majorarea suprafeței de grîu, se
cară, orez, leguminoase alimentare și sporirea 
simțitoare a recoltelor medii la hectar. Sint pre
văzute producții- medii superioare, ținîndu-se 
cont de baza tehnico-materială existentă, de mă
surile privind cultivarea unor soiuri de plante 
și hibrizi cu potențial ridicat de producție, am
plasarea judicioasă și realizarea de densități 
optinie, la fiecare cultură, aplicarea unor tehno
logii îmbunătățite, executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, insămințarea și recolta
rea in perioadele stabilite.

Sarcinile din domeniul zootehniei prevăd creș
terea .efectivelor de animale, mai buna asigu
rare a bazei furajere, sporirea greutății la tăiere 
și ridicarea randamentelor, îmbunătățirea gene
rală a organizării muncii în acest important sec-

tor. Prin îndeplinirea acestor sarcini, in fiecare 
județ se vor asigura resursele necesare pentru 
realizarea programelor de autoaprovizionare a 
populației cu carne, lapte, ouă și alte produse 
pentru care dispun de condiții naturale și eco
nomice favorabile.

In industria, alimentară, pe baza resurselor dis
ponibile de materii prime agricole și creșterii 
gradului de. valorificare a acestora, se prevede 
realizarea unor. însemnate sporuri de producție 
la preparate și conserve de carne, lapte de con? 
șum, brinzețuri, unt, pește oceanic, conserve de 
legume și fructe, etc, Șe are în vedere realizarea 
de sortimente care, menținind calitățile nutritive 
naturale ale produselor agricole, să contribuie la 
realizarea unei alimentații raționale a populației.

Plenara a cerut organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, unităților agricole, de 
stat și cooperatistei tuturor oamenilor muncii de 
la sate .să ia toate măsurile ce se impun pentrq 
folosirea deplină, a fondului, funciar, a tuturor 
mijloacelor tehnico-moteriale din dotare, pentru 
extinderea tehnologiilor avansate de cultivare și 
reco.ltare, de creștere, a animalelor, pentru gos
podărirea rațională a bazei furajere, efectuarea 
la timp a lucrărilor agricole, îmbunătățirea orga
nizării muncii în toate sectoarele agriculturii, in 
vederea, creșterii' eficienței economice în fiecare 
unitate agricolă.

PLENARA CHEAMĂ COMUNIȘTII, TOȚI 
OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURĂ SĂ 
DEPUNĂ TOATE EFORTURILE PENTRU 
REALIZAREA SARCINILOR PREVĂZUTE PEN
TRU CREȘTEREA CONTINUA A PRODUCȚIEI 
VEGETALE Șl ANIMALE, PENTRU SPORIREA 
CONTRIBUȚIEI ACESTUI IMPORTANT SEC
TOR AL ECONOMIEI LA CREȘTEREA AVU
ȚIEI NAȚIONALE, LA SATISFACEREA CE
RINȚELOR INDUSTRIALE Șl DE CONSUM, 
PENTRU SPORIREA APORTULUI AGRICUL
TURII LA PROGRESUL ECONOMICO-SO- 
CIAL AL PATRIEI.

3. Plenara a analizat și aprobat Programul 
privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare in vederea asigurării unei 
bune aprovizionări a populației cu produse agro-

• alimentare și bunuri industriale de consum pe 
trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983,

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat că acest 
program — întocmit pe baza indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu — pune pregnant in 
evidehță grija statornică a partidului și statului 
pentru satisfacerea, într-o fnăsură tot mai largă, 
a cerințelor de consum ale cetățenilor, ca o com
ponentă esențială . a îmbunătățirii continue a 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor. Se prevede o bună aprovizio
nare cu produse agroalimentare și industriale 
specifice sezonului, intr-o gamă sortimentală di
versificată și de calitate, potrivit nivelului și struc* 
turii veniturilor populației, corespunzător hotărî- 
rilor Congresului al Xll-lea al partidului cu pri
vire la creșterea continuă a bunăstării, materiale 
și spirituale, a poporului. La stabilirea cantităților 
propuse în program s-au avut în vedere cerin
țele impuse de o alimentație echilibrată, știin
țific determinată, diferențiată în funcție de struc
tura populației.

Se va asigura o repartizare echilibrată pe teri
toriu și, gospodărirea cit mai judicioasă a resur
selor destinate fondului pieței, combaterea fermă 
a oricăror tendințe de risipă, de degradare a 
produselor și de stocare nejustificată. In acela?' 
timp vor fi luate măsuri pentru amenajarea de 
noi piețe agroalimentare și puncte de desfacere, 
pentru mai buna gospodărire a Celor existente, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în acest 
domeniu, pentru livrarea ritmică către populație 
a unor produse de calitate, in condițiile unui 
Comerț civilizat.

PLENARA CHEAMĂ SĂ SE ACȚIONEZE 
CU TOATĂ HOTÂRIREA, IN SPIRITUL ORI
ENTĂRILOR Șl SARCINILOR DATE DE SE
CRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, PENTRU 
ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR DIN PRO
GRAMUL DE AUTOCONDUCERE Șl AUTO
APROVIZIONARE TERITORIALĂ, ' PENTRU 
REALIZAREA PRODUCȚIEI VEGETALE Șl 
ANIMALE, LA NIVELUL SARCINILOR STA
BILITE IN PLANUL DE STAT PENTRU UNI
TĂȚILE SOCIALISTE, PRECUM SI PENTRU 
PARTICIPAREA CORESPUNZĂTOARE A 
GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEI LA FORMA
REA FONDULUI DE STAT, PRIN LIVRAREA 
DISPONIBILITĂȚILOR DIN PRODUCȚIA 
PROPRIE.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut și aprobat 
Programul unitar de realizare in complex a lu-

' crărilor de îmbunătățiri funciare.
Plenara a dat, și cu acest prilej, o înaltă apre

ciere contribuției hofărîtoare a secretarului ge
neral ol partidului la dezvoltarea unei agricul
turi moderne, intensive, de înaltă productivitate 
și, în acest context, la realizarea unui vast pro
gram de îmbunătățiri funciare, menit 
mine folosirea cu randament sporit a 
pămipt al țării, creșterea puternică a 
agricole.

Plenara apreciază că măsurile și 
incluse in Programul unitar de realizare

să deter- 
intregului 
producției

orientările
____ _____  . _...r.. ____ j in 

complex a lucrărilor de îmbunătățiri funciare se 
înscriu in vasta activitate desfășurată de condu
cerea partidului și statului nostru pentru crearea 
condițiilor materiale și organizatorice necesare 
înfăptuirii noii revoluții în agricultură. Programul 
lucrărilor de îmbunătățiri funciafe asigură reali- 
zorea ințș-o concepție, unitară a amenajărilor, 
corelarea cu lucr.ările de gospodărire a apelor și 
cu amenajările silvice în cadrul fiecărui bazin 
hidrografic, participarea mai activă a populației 
și a unităților agricole la efectuarea acestor lu
crări, aplicarea agrotehnicii pe terenurile ame
najate. Potrivit prevederilor programului, in qc-

tualul cincinal se va realiza un complex de 
lucrări constind din 125 OOp hectare apărate de 
inundații; 1 140 000 hectare desecate, 814 000 
hectare irigate și 1 388 milioane metri cubi acu
mulări de apă. In afara contribuției aduse de 
populație și de unitățile agricole socialiste, fa 
realizarea acestui program și la aplicarea lu
crărilor agropedoamelibrative pe 7 300 mii hec
tare, efortul de investiții al statului însumează 
35,2 miliarde lei, cu 4,6 miliarde lei peste pre
vederile planului cincinal. Înfăptuirea programu
lui, va'permite ca la sfirșitul anului 1985 majo
ritatea suprafețelor din bazinele hidrografice ale 
riurilor Jijia, Bahlui, . Birlad, Ialomița, Cr.ișuri, 
Timiș, Moravița și altele, cu frecvente Inundații, 
si stagnări de ape din precipiteții,-.să fie apărate.

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI CERE ORGANELOR Șl ORGA
NIZAȚIILOR DE PARTID, MINISTERELOR CU 
RĂSPUNDERI IN ACEST DOMENIU, CONSI
LIILOR POPULARE, UNITĂȚILOR AGRICOLE 
SĂ ÎNTREPRINDĂ MĂSURILE CE SE IMPUN, 
SA ASIGURE TOATE FORȚELE MATERIALE 
Șt UMANE PENTRU REALIZAREA INTEGRA
LĂ SI LA TERMEN A COMPLEXULUI DE 
LUCRĂRI PREVĂZUTE.

5. Plenara a aprobat proiectul de Lege privind 
participarea, cu părți sociale, a oamenilor mun
cii din unitățile economice de stat la constitui
rea fondului de dezvoltare economică.

Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că prin re
glementarea participării directe a oamenilor 
muncii la dezvoltarea mijloacelor de producție 
se întărește răspunderea acestora, in calitate de 
proprietari, precum și preocuparea lor, pentru 
buna desfășurare a activității economice,, se asi
gură participarea mai activă, la autoconducerea 
și autogestiunea unității, la creșterea rentabili
tății și a beneficiilor și, in mod corespunzător, q 
veniturilor.

Potrivit proiectului de lege, depunerile în. bani, 
ale oamenilor muncii, la fondul, de dezvoltare 
economică nu poț depăși, in total, 30 la sută 
din valoarea mijloacelor fixe ale unității, iar 
partea socială în proprietatea fiecărui om al 
muncii, nu poate fi mpi mare de '50 000 lei și 
mai mică de 10 000 lei pe întreaga perioadă de 
activitate a acestuia. Pentru sumele depuse ca 
parte socială, oamenii muncii beneficiază la fi
nele fiecărui an de un venit determinat, în 
funcție de. mărimea totală, a depunerii existente 
la acea dată, care se plătește din beneficiul uni
tății.

Noul act normativ conferă, totodată, posibili
tatea cadrelor de conducere, personalului mun
citor din aparatul de 
litice și obștești, din 
social-culturale de a 
titlu de părți ' sociala 
beneficiind, in raport 
depuse, de venituri suplimentare in aceleași con
diții ca și. oamenii muncii din unitatea econo
mică respectivă. Persoanele care depun sume de 
bani cu titlu de părți sociale la alte unități decit 
unde sint încadrate au dreptul să participe la 
adunările generale ale oamenilor muncii, să spri
jine activitatea organelor de conducere colectivă 
și să facă propuneri în vederea creșterii eficien
ței economice a întregii activități.

Plenara a hotă rit ca proiectul de lege să fie 
publicat în presă și supus dezbaterii publice.

6. Plenara Comitetului Central al partidului a 
adoptat propunerile privind reorganizarea Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României, pornind de la necesitatea per
fecționării activității acestuia, în cadrul larg de
mocratic existent în .țara noastră, in noile con
diții și cerințe ale dezvoltării multilaterale a pa
triei.

Plenara a stabilit componența, competențele 
și modul de funcționare ale Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, apreciind că, 
prin atribuțiile ce i se conferă, ca organism 
superior de analiză, coordonare și îndrumare, 
consiliul capătă rolul de Cameră legislativă a 
partidului și statului, de parlament economic, 
care deliberează asupra problemelor economice 
și Sociale, are inițiativă legislativă, dezbate și 
avizează, proiectele de legi referitoare. la dezvol
tarea. econqmico-sqciaiă a țării, adoptă hoțăriri 
obligatorii pentru toate Organele .de stat și uni
tățile socialiste care au sarcini in. domeniul său 
de activitate.

Plenara a hotărit ca documentele adoptate să 
fie supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN DĂ O ÎNALTA APRE
CIERE CUVINTĂRII ROSTITE DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA ÎNCHE
IEREA LUCRĂRILOR PLENAREI Șl HOTĂ
RĂȘTE CA ORIENTĂRILE Șl SARCINILE CU
PRINSE IN CADRUL El SĂ STEA LA BAZA 
ACTIVITĂȚII PE CARE ORGANELE SI ORGA
NIZAȚIILE DE PARTID, COMUNIȘTII, TOTI 
OAMENII MUNCII O DESFĂȘOARĂ PEN
TRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANU
LUI PE ACEST AN, PENTRU PREGĂTIREA, 
IN CELE MAI BUNE CONDIȚII, A PRODUC- 
ȚIEI ANULUI VIITOR, PENTRU REALIZAREA 
PREVEDERILOR ÎNTREGULUI CINCINAL.

Plenara își afirmă convingerea că importantele 
documente adoptate vor întruni adeziunea între
gului popor, vor găsi un larg și profund ecou 
în conștiința întregii națiuni și iși exprimă încre
derea că eroica noastră clasă muncitoare, hqr- 
riica țărănime, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii vor acționa, cu abnegație și dăruire re
voluționară, pentru transpunerea in viață a hotă- 
ririlor. stabilite, pentru intimpinarea Conferinței 
Naționale, a partidului cu noi și însemnate reali
zări în toate domeniile de activitate, pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor Congresului al 
Xll-lea al partidului, a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre, comunism.

stat, al organizațiilor po- 
unitâțile de invățămint și 
depune sume de bani cu 
într-o unitate economică,, 

cu valoarea părții sociale

j

12.30 ; 17,45 : 19.43 : DOINA (16 35 38). 
fl O fată fericită : GRIVțȚA (17 08 53) 
— 9 ; 11,15' ; 13,30 ; 15,45 ; Î8?; 20,15.
fl Contrabandiștii din Santa Lucia : 
LIRA (317171) — 15,30 ; 18 ; 20.
B Sphinx : FERENTARI (80 49 85) —
15.30 ; 17,30 ; 1'9,30, PROGRESUL
(23 94 10) — 15;3O ; 17,45 ; 20;
B Cursa Infernală : MELODIA
(12 06 88) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 
20.15, AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15,
fl In arșița nopții : VIITORUL 
(11 48 03) — 9,30 ; 13;30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
fl I se spunea „Buldozerul" : 
RITA (14 27 14) — 9 ; 11,15 :
15.45 ; 13 ; 20. TOMIS (21 49 46) 
11,15 : t3,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15.
■ Acel blestemat tren blindat :
MUNCA (21 50 M) — .15 ; 17,15 ; 19.30. 
B Atac împotriva lui Rommel : COS
MOS <27 54 95) — 9 : 11,15 : 13.30 :
15.45 : 18 ; 20.
■ Colosul din Tthodoa : 
(20 33 40) — 15,30 ; .13,30,
■ Provocarea dragonului :
PARC HOTEL (17 03 58) —

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
TIMISOARA. în cadrul manifestă

rilor științifice desfășurate sub egida 
Institutului. Central de Chimie, vineri,. 
8 octombrie, au început la Timișoara 
lucrările Simpozionului național in 
domeniul intermediarilor, auxiliarilor,' 
coloranților organici de șinteză și pig- 
menților anorganici, organizat de 
Centrul de cercetări pentru’colorant! 
din cadrul Institutului de cercetări 
chimice București, Centrul de chimie 
și Facultatea de tehnologie chimică 
din Timișoara, La 
cercetători și cadre

lucrări participă 
didactice din in-

Stitutele de cercetare științifică1 și ■ 
inginerie tehnologică și din învăță-, 
mintul tehnic, superior de profil, pre- 
cuțn și specialiști din unități ale in
dustriilor chimică, de textile, pielărie 

. și mase plastice. Vor fi prezentate 75 
de comunicări și referate științifice 
și va. avea loc o masă rotundă cu 
tema „Sarcinile actuale ale industriei 
chimice românești de coloranți și 
pigmenți, 
mente de
Ioana).

in lumina ultimelor docu- 
partid și de stat",. (Cezar

MIO-
11.13 : 13,30 

) - 9

FLACĂRA

GRADINA 
19.

tv

*
de. trăi. zile, la

*

CRAIOVA. Timp
Craiova s-au desfășurat lucrările 
celui de-al II-lea Simpozion na
țional privind rețelele electrice, or
ganizat de Ministerul Energiei Elec
trice și Centrala industrială: de re
țele electrice. în cadrul manifestării, 
care a reunit specialiști din. inyăță- 
niîntul superior, dih institute de ..cer
cetări și p'roiectări. precum și din 
întreprinderi de construeții-mdntai. si 
exploatare de profil din țară, au fdst

dezbătute concepțiile noi privind dez
voltarea rețelelor electrice de trans
port și distribuție, preocupările in di
recția exploatării și Întreținerii aces
tora. ca și soluții de economisire a 
energiei electrice, in spiritul indica
țiilor secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cadrul lucrărilor simpozionului au 
fost prezentate aproape 100 de refe
rate și. comunicări științifice. (Nicolae 
Petolescu).

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Film artistic ; „Muntele alb". Pro

ducție a studioului de film TV.
12.30 Dlh marea, cârțe a patriei.
13,00 La sfîrșit de săptămină.
18,35 Săptămină politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal ffi Sport
19.20 CIntecul șl poezia care ne-au În

soțit Istoria.
19,45 Teleenclclopedla
20.20 .Film serial ; „Lumini st umbre”. 

Episodul 25.
21.30 Concert pentru orchestră ți... 

citeva glume.
22.20 Telejurnal
22.30 A ruginit frunza din vii. Rdmanțe 

și cîntece de petrecere
PROGRAMUL 2
Telejurnal. O Sport. 
Cipțarea României.
Pagini muzicale de mare popu
laritate

19.00
19.20
20,10

20,55 Călătorie priri țara mea.
21.20 Portret componistic
22.20 Telejurnal
22,30 Melodii populare

fie.de
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NAȚIUNILE UNITE ORIENTUL MIJLOCIU
• Formarea noului guvern libanez • Demonstrație in fața 

sediului Ministerului israelian al Apărării

Continuarea dezbaterilor de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— Instaurarea unor relații internațio
nale întemeiate pe respectarea egali
tății, independenței și suveranității 
naționale, a dreptului internațional și 
a prevederilor Cartei O.N.U., cerința 
reglementării tuturor diferendelor pe 
calea tratativelor, imperativul solu
ționării marilor probleme ce confrun
tă omenirea de așa manieră incit să 
se asigure dezvoltarea și progresul 
tuturor popoarelor și să fie salvgar
dată pacea mondială constituie, te-, 
mele fundamentale ale majorității 
discursurilor rostite de la tribuna, 
plenarei Adunării Generale. a O.N.U,

Abdul Ati Obeidi, .secretar al Bi
roului de legături externe al Comite
tului Popular General al Jamâhiriei 
Libiene, a declarat că multe state 
membre ale mișcării de nealiniere 
sînt expuse constant agresiunilor di
recte și presiunilor 
partea unor state

dependența Namibiei. El a criticat 
sever regimul de la Pretoria pentru 
refuzul de a-și retrage trupele și ad
ministrația din Namibia și pentru a- 
tacurile împotriva țărilor africane in
dependențe vecine.

în alocuțiunea sa, Rashid Abdujlah, 
ministru de stat pentru .afacerile ex
terne .al Emiratelor Arabe Unite, a 
subliniat că țara, sa cere tuturor sta
telor membre, ale O.N.U. să acționeze 
pentru a se pune capăt agresiunii îm
potriva popoarelor libanez și pales
tinian, pentru - retragerea imediată și 
necondiționată a tuturor forțelor is
raeliene din Liban. El a exprimat, de 
asemenea, preocuparea țării sale față 
de conflictul' dintre Irak și Iran, ă- 
preciind că acesta amenință pacea și 
securitatea în regiunea Golfului.

Obeb Asamoah, secretar de stat 
pentru afaceri ■ externe al Ghanei. a 
apreciat că situația din. Orientul Mij
lociu este una din problemele cele 
mai îngrijorătoare pentru pacea și 
securitatea internațională. El a sub
liniat că ' statele membre: ale; O.N.U. 
și comunitatea internațională în an
samblu trebuie să se angajeze pe ca
lea promovării unei politici noi care, 
să asigure palestinienilor exercitarea 
dreptului de a avea un cămin pro
priu, și, a cerut Israelului să se retra
gă din toate teritoriile arabe ocupate.

Președintele . Republicii' Cipru,' 
Spyros.. Kyprianou, a pledat- .în' cu-

economice din 
industrializate.

Totodată, el a arătat că poporul na- 
mibian este supus unor atacuri per
manente din partea regimului rasist 
sud-african, care refuză să recunoas
că rezoluțiile O.N.U. ce confirmă le
gitimitatea drepturilor poporului nâ- 
mibian.

Ministrul de externe al Noii Zee- 
lande, Warren Cooper, a spus că po
porul palestinian are dreptul la pro
priul său stat. Pe de altă parte, el a 

/ arătat că regimul rasist sud-african a „u-
ignoră atit dorința populației din A- vintârea rostită în’ plenară în favoa- 
frica de Sud. cit și apelurile interna-. rea unornoi eforturi pentru. succesul Tînnalz^ ci nnnrinii'j ca »-»<•»-. __ .!.■_« >.•» . . .. _

afirmat că
economice
fac resim-

BEIRUT 8 (Agerpres). — După trei 
zile de consultări cu reprezentanții 
diferitelor grupări și blocuri parla
mentare, primul ministru al Libanu
lui, Shafic Al-Wazzan, a anunțat • 
lista noului guvern al tării. în acest 
al doilea mandat al său de premier, 
Shafic Al-Wazzan a format un gu
vern ai cărui membri nu au mai de
ținut posturi ministeriale. în afară 
de funcția , de președinte. al Consi
liului de Miniștri. Shafic Al-Wazzan 
dețihe si portofoliul afacerilor inter
ne. Vicepremier și ministru al afa
cerilor externe a fost desemnat Elis 
Salem, ministru al economiei, co
merțului și turismului — Ibrahim 
Halawi, ministru al apărării, educa
ției naționale și artelor — Issam 
Khoury, iar ministru al finanțelor 
— Abdel Hamiye.

Pentru a-și asuma funcțiile execu
tive, noul guvern va trebui să.obțină 
votul de încredere al parlamentului, 
menționează agenția A.P. • , ,

Surse oficiale libaneze, reluate de 
agenția Reuter, au declarat' că man
datul noului guvern , va fi probabil 
pentru o perioadă de tranziție de 
șase luni, după aceasta urmind să 
fie instalat un „guvern de uniune 
națională", pentru a organiza recon
strucția țării.

misia ministrului Israelian al apără
rii, Ariei Sharpn, s-a desfășurat, joi. 
timp de două ore, în fața sediului 
Ministerului Apărării. Participanții 
au. anunțat că această manifestație 
va. fi reluată în fiecare joi pînă la 
demisia ministrului israelian al a- 
părării, Printre persoanele care au 
luat parte la demonstrație s-ău nu
mărat membri ai mișcării „Există o 
limită", formată după declanșarea 
invaziei israeliene în Liban.

TEL AVIV8 (Agerpres). — O.de
monstrație în timpul căreia partici
panta au purtat pancarte cerînd de-

PARIS ,,B (Agerpres), — Consiliul 
executiv al U.N.E.S.C.O. a condamnat 
„in mod.energic actele de distrugere 
și spoliere comise în cursul . invaziei 
israeliene împotriva instituțiilor de 
educație și cultură. în special pa
lestiniene din Liban", transmit agen
țiile internaționale de presă; într-o 
rezoluție ’adoptată cu 36. de voturi 
pentru, 2 împotrivă și o abținere. 
Consiliul executiv cere guvernului 
israelian să-i pună imediat în liber
tate pe „intelectualii, cadrele didacti
ce și studenții arestați in mod ar
bitrar". Consiliul cere, de asemenea, 
restituirea integrală către centrul' de 
cercetări palestiniene a tuturor do
cumentelor și arhivelor confiscate de 
către forțele israeliene. ca și a altor 
bunuri culturale aparținînd instituții
lor palestiniene și care au fost a- 
caparate - arbitrar de către forțele is
raeliene.

Plenara CC. al P.C. Italian
1 1--' ' .

Convocarea Congresului al XVI-lea 
al partidului

ROMA 8 (Agerpres). — La Roma 
s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. Italian, care a hotărit con
vocarea Congresului al XVI-lea al 
partidului în intervalul 23—27 februa
rie 1983. la Milano — transmite a- 
genția A.N.S.A. A fost. adoptată, de 
asemenea, hotărîrea de. a se constitui 
o: comisie care să pregătească pro
iectul documentului politic,care va fi 
analizat și aprobat de următoarea 
plenară. La plenară a luat cuvintul 
secretarul general al partidului. En
rico Beriinguer. .

BOLIVIA

BERLIN

O cuvîntare a tovarășului Erich Honecker
BERLIN 8 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în cadrul unei recepții cu 
ocazia împlinirii a 33 de ani de la 
întemeierea R.D., Germane. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a arătat că 
„la sfîrșitul lunii septembrie produc
ția industrială a ’ înregistrat o creș
tere de 4.2 la sută, datorată aproa
pe in exclusivitate sporirii produc
tivității muncii, R.D.G. — a mențio
nat vorbitorul — realizează in con
tinuare o creștere economică ce ne 
permite să continuăm cu succes po
litica socială". Honecker a arătat că 
aceste rezultate au fost obținute în 
condițiile cind pe piețele mondiale 
s-au manifestat efectele celei mai

crize economice a capitalls- 
din ultimii 30 de ani. „în a- 
timp — a spus vorbitorul —

adînci 
mului 
celași 
cele mai agresive cercuri ale im
perialismului duc un veritabil război 
economic împotriva țărilor socia
liste".

Referindu-se la situația internațio
nală, el a relevat, printre altele, ne
cesitatea stringentă a unor măguri 
concrete pentru limitarea și reduce
rea armamentelor, în special a ce
lor nucleare, subliniind că „singura 
cale pentru o Europă a păcii și 
securității o constituie continuarea 
destinderii, dezvoltarea unei coope
rări reciproc avantajoase,' potrivit 
principiilor coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale diferite".

Pentru reluarea „dialogului Nord-Sud"

ționale și continuă să promoveze po
litica de apartheid. El a 
efectele actualei recesiuni 
din statele occidentale'se 
țite și în Noua Zeelandă.

Ministrul afacerilor externe. al. Ke- 
nyei, Robert Ouko, a cerut Națiuni
lor Unite să acționeze cu hotărîre 
pentru realizarea planului privind in-

negocierilor .' intercomunitare, vizînd 
reglementarea problemei cipriote. 
„Preconizăm un Cipru complet inde
pendent, suveran, federal, unit, demi
litarizat și nealiniat, în care toți ce
tățenii. să,.se poată bucura, pe deplin., 
de drepturile și libertățile lor funda
mentale" — a subliniat'Spyros Ky
prianou

MADRID 8 (Agerpres). — Președin
tele > Indoneziei, Suharto, care se află 
într-o vizită oficială de patru zile la 
Madrid, a avut convorbiri cu regele 
Juan Carlos al Spaniei și Cu primul 
ministru, Leopoldo Calvo Sotelo, in
formează agenția France Presse. In
terlocutorii au procedat la un schimb 
de opinii asupra situației internațio
nale și au subliniat necesitatea inten
sificării cooperării dintre cele două 
țări. în context, suveranul spaniol a

relevat că unul dintre obiectivele po
liticii externe spaniole vizează „con
solidarea dialogului Nord-Sud și rea
lizarea unui sistem economic inter
național mai just, elemente esențiale 
pentru stabilitatea mondială". La rîn- 
dul său, președintele Suharto a opi
nat că „una dintre principalele surse 
ale încordării internaționale o repre
zintă vechea ordine mondială, care 
nu mai- corespunde exigențelor ac
tuale".

Programul de guvernâmînt 
al coaliției de centru-stînga

LA PAZ 8 (Agerpres). — Unitatea 
Democratică și Populară (U.D.P.) din 
Bolivia, coaliție de centru-stînga din 
căre face parte: și partidul comunist, 
condusă de președintele ales al re
publicii, Hernan Siles Zuazo, preco
nizează aplicarea unei „economii 
planificate in mod democratic", con
trolul comerțului exterior și mono
polul statului asupra comercializării 
minereurilor și petrolului. Programul 
de guvernâmînt al U.D.P., dat publi
cității' Ia Lă Păz, propune, de ase
menea, „selectarea importurilor" în 
vederea unei mai raționale folosiri a 
devizelor obținute din export și con
solidarea sectorului public. Unitatea 
Democratică și Populară are in ve
dere, totodată, instituirea ordinii în 
administrație și se. pronunță pentru 
participarea oamenilor muncii la 
„cogestiunea întreprinderilor din sec
torul public". „Forțele armate boli- 
viene, se arată in programul guver
namental, vor trebui să respecte în 
mod' strict reglementările și normele 
legale".. . . .. ' '

in domeniul politicii externe, 
U.D;P. dorește ca Bolivia „să parti
cipe de o manieră ;militantă la acti
vitățile mișcării țărilor nealiniate".

Sesiunea Seimului R.P. Polone
și probleme sociale și Comisiei le
gislative cu privire la proiectul de 
lege referitor la sindicate, prezentat 
de Consiliul de Stat ; Raportul Co
misiei pentru agricultură și industrie 
alimentară și Comisiei legislative re
feritor Ia organizațiile, sociale și pro
fesionale ale lucrătorilor din agricul
tură. Ordinea de zi a fost completată 
cu Raportul Comisiei pentru proble
me interne și Comisiei Constituțio
nale cu privire la proiectul guverna
mental de lege referitor la schim
barea legii de combatere a speculei.

Convorbiri privind dezvoltarea colaborării 
iugoslavo-bulgare

Imperativul

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a deschis, vineri, sesiunea 
Seimului R. P. Polone, Ia ale cărei 
lucrări participă Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretăr al C.C. al P.M^U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de stat po
lonezi. Lucrările au fost deschise de 
Stanislaw Gucwa, mareșalul Sei
mului.

Pe ordinea de zi a Seimului — re
latează agenția P.A.P. — sînt. înscri
se : Raportul Comisiei pentru muncă

BELGRAD 8 (Agerpres). Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Mitia 
Ribicici, l-a primit, pe Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Bulgar. După cum 
relatează agenția Taniug,. în cursul 
convorbirii s-a făcut un schimb de 
păreri asupra situației economice din

cele două țări și a relațiilor de coo
perare dihtfe U.C.I. și P. C. Bul
gar. Au fost evidențiate rezultatele 
înregistrate pînă în prezent și dorin
ța de a continua dezvoltarea relații
lor bilaterale.

Au fost discutate, de asemenea, o 
serie de probleme ale situației inter- . 
naționale actuale.

încheierea conferinței regionale pentru Europa

evidențiat la
membre

opririi cursei înarmărilor AGENȚIILE DE PRESA
reuniunea ministerială a țărilor 
ale „Grupului celor 77"

NAȚIUNILE UNITE 8 
— Miniștrii de externe 
membre ale „Grupului celor 77“ au 
procedat, în cursul reuniunii desfă
șurate la sediul Națiunilor Unite din 
New York, la o evaluare a tendin
țelor economice mondiale și în do
meniul dezvoltării cooperării inter
naționale, in perioada de la ultima 
reuniune, din septembrie 1981, rela
tează agenția Taniug. Ei și-au expri
mat profunda preocupare față de de
teriorarea situației internaționale, 
atit pe plan politic, cit și pe plan 
economic și. au deplîns-faptul .căpârrr 
tr-un moment în care criza econo-

(Agerpres). 
ai țărilor

mică mondială, In curs de accentua
re. necesită căutarea sistematică și 
concertată a unor soluții de durată, 
unele țări dezvoltate, dintre cele mai 
puternice, persistă în refuzul de a se 
angaja în convorbiri și negocieri 
constructive. De asemenea, ei au 
atras atenția asupra faptului că pe 
fondul crizei economice și politice 
se înregistrează o accelerare a cursei 
înarmărilor, ceea ce pune în eviden
ță imperativul opririi înarmărilor și 
eliberării unor resurse prețioase.-care 
ar.putea fi utilizate ,îmscopul-pros
perității tuturor țărilor.

!|

ÎNCHEIEREA conferinței 
PARTIDULUI CONSERVATOR 
DIN MAREA BRITANIE. Luînd 
cuvintul în ședința finală a lucră
rilor Conferinței naționale a Parti
dului Conservator din Marea Bri- 
tanie, care se desfășoară la Brigh
ton, liderul acestui partid, premie
rul Margaret Thatcher, a arătat că 
actualul guvern va continua lupta 
împotriva inflației. De asemenea, 
a reafirmat poziția guvernului con
servator de respingere a „dezarmă
rii’-nucleare unilaterale", cerută de 
laburiști. .......-■■■ -■< --

drul procesului guvernamental de 
deschidere politică inițiat de pre
ședintele Joao Baptista de Figuei
redo. La scrutin își.vor disputa vo
turile alegătorilor cinci formațiuni 
politice mai importante.

MANIFESTĂRI CULTURALE CONSACRATE 
ȚĂRII NOASTRE

BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- 
gerpres). — In Berlinul Occidental 
s-au deschis „Zilele culturii româ
nești", manifestare dedicată îndeo
sebi marelui scriitor I. L. Caragia- 
le, cu prilejul împlinirii a 70 de ani 
de la moartea sa. In prezența unui 
numeros public, prof. dr. Virgil 
Cândea, secretar al asociației 
„România", a deschis o expoziție 
de fotografii și carte. Au prezentat 
comunicări prof. dr. Alexandru 
Piru („Caragiale — un Moliere al 
României") și prof. Ion Roman 
(„Locul lui Caragiale în literatura

universală"). A luat cuvintul pre
ședintele Uniunii scriitorilor locali, 
R. Wagner.

PRAG A 8 (Agerpres). — In- ca
drul celui de-al XVII-lea Festival 
muzical international de la Brno 
s-a desfășurat un simpozion de mu
zicologie consacrat stilului muzical 
din secolele XVI—XX. Muzicologul. 
Viorel Cosma, profesor la Conser
vatorul din București, a susținut 
comunicarea „Stilul enescian — o- 
riginală sinteză intre cultura muzi
cală orientală și arta europeană".

ACȚIUNI ALE INSURGENȚI
LOR ÎN SALVADOR. Detașa
mente ale Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) âu continuat’ acțiunile 
de hărțuire a trupelor regimului, 
care, după cum se știe, au lansat' 
o amplă ofensivă în regiunea răsă
riteană a țării. După cum infor
mează agenția .Prensa Latina.. for
țele F.M.L.N. au atacat localitatea 
San Juan Opico, situată la 40 km 
nord-vest de San Salvador.

IN COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la încheierea vizitei 
oficiale întreprinse în Tunisia de 
primul ministru al Turciei, Bulent 
Ulusu, se subliniază „convingerea 
celor două părți că o soluție justă 
Și globală nu poate fi găsită în con
flictul din Orientul Mijlociu decît 
prin retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate, inclusiv 
Ierusalim" și „prin recunoașterea 
drepturilor naționale legitime și 
inalienabile ale poporului palesti
nian, în special dreptul'său la un 
stat propriu". Comunicatul expri
mă. de asemenea,'„îngrijorarea" 
față de conflictul armat dintre Iran 
și Irak, pronunțîndu-se în favoarea 
unei soluții pașnice, care să pună 
capăt „în cel mai scurt timp posi
bil războiului dintre cele două țări".

nomice bilaterale și. In acest sens, 
au convenit asupra creării unei 
comisii mixte menite să identifice 
posibilitățile de promovare și ex
tindere a cooperării reciproce — se 
arată în comunicatul dat publici
tății la încheierea convorbirilor 
dintre primul ministru, Indira 
Gandhi, și general It. Hossain Mu
hammad Ershad, Administrător-șef 
al Legii Marțiale al R. P. Bangla
desh. Părțile s-au pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
punerii în practică a Declarației 
O.N.U. referitoare la transformarea‘ 
Ocșanului Indian într-o zonă a 
păcii.

“I

IN SPANIA a fost comis vineri 
un nou atentat terorist. Victima 
este, Jesus Toca, directorul unei a- 
genții de asigurări din Pamplona, 
Care a fost împușcat mortal cu mai 
țfiWe~ fpcuȚi de pistol trase asupra 
sa chiar in ‘ incinta instituției. Te
roriștii au reușit să dispară. De la 
începutul anului, relevă un comu
nicat oficial al poliției, 35 de per
soane și-au pierdut viața in Spania 
ca urmare a atentatelor teroriste.

a F.A.O
SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat, vineri, lucrările celei 
de-a XIII-a Conferințe regionale 
pentru Europa a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.). La dezbateri au 
participat delegații din 29 de țări eu
ropene. între care și România, ob
servatori din țări membre ale Comi-

siei Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa și reprezentanți ai altor, orga
nizații și instituții specializate ațe 
Națiunilor Unite care colaborează cîi 
F.A.O.

S-a hotărit ca cea de-a XlV-is 
Conferință regională pentru Europa 
a F.A.O. să se desfășoare, în 1984, 
în Islanda. ' <

AGENDĂ ENERGETICĂ
MOSCOVA. Pe cursul inferior al 

Volgăi, la 50 km nord de Astrahan, 
a inceput valorificarea unui zăcă
mint de gaze descoperit pe baza 
cercetărilor efectuate din Cosmos, 
informează agenția T.A.S.S. Oa
menii de știință sovietici apreciază 
că noul'zăcămint este un condensat 
gazos valoros. In 1984 i"vgrlni 
tra în funcțiune capacități care vor 
prelucra trei miliarde metri cubi 
de gaze, Urmind ca în următorii 
doi ani această ■ cantitate să se du
bleze.

IN ALEGERILE LEGISLATIVE 
I ȘI PENTRU ORGANELE PUTERII 

LOCALE de la 15 noiembrie din 
I Brazilia au drept de vot 54 milioane 

de cetățeni, dintre care 30 milioane 
vor vota pentru primă dată. Aceas- 

Ită consultare electorală este . apre
ciată de observatori drept deosebit 
de importantă, deoarece ea va re
prezenta primul pas decisiv în ca-

INDIA ȘI BANGLADESHUL au 
hotărit să întărească legăturile eco-

PRODUCȚIA DE AUTOMOBILE
DIN S.U.A. a scăzut, în septembrie, 
la nivelul din aceeași lună a anului 
1961, relevă statisticile publicate la 
Detroit. Se precizează că in septem
brie, în S.U.A. au fost realizate 
doar 425 533 automobile, acesta fiind 
cel mai redus nivel lunar din ulti
mii 21 de ani.

CIUDAD DE MEXICO. Producția 
zilnică de țiței a Mexicului in acest 
an s-a ridicai la 2 616 800 barili, a 
anunțat Compania petrolieră mexi
cană de stat Pemex. In cursul lu
nii trecute, Pemex a produs 
84 937 000 barili, iar din ianuarie și 
pină la 30 septembrie, 730 766 000 
barili, din care a exportat 
386 767 000 barili.

gia atomică" (S.V.A.). S.V.A. a pre
cizat că Elveția nu importă deo
camdată uraniu din Australia, insă 
este in curs de elaborare un acord- 
cadru privind achiziționarea de u- 
raniu și utilaje pentru industria nu
cleară.

BONN. Asociația firmelor din in- 
dustria petrolieră a R.F. Germania 
a elaborat un raport privind redu
cerea consumului de produse petro
liere ale acestei țări pină in anul 
2 000. In perioada 1982—2000 — arată 
raportul — consumul de păcură se 
va reduce cu 68 la sută, iar cel de 

- benzină, cu 30 la sută. In același 
timp, consumul de gaze naturale va 
crește cu 122 la sută.

CIADUL AMENINȚAT DE SECETA, Liga societăților de Cruce Roșie 
este de părere că’seceta și. foametea arhenință Ciadul cu o „tragedie 
de mare amploare". Situația va fi mai grea decît in timpul secetei de
zastruoase din 1974, care a afectat toate: țările Sahelului. In acest sens, 
Liga a lansat un apel pentru ajutorarea victimelor afectate de acest fla
gel, adică 11 000, de persoane care trăiesc la 600 km est de capitala 
Ciadului, N’Djamena.

BERNA. In sudul Australiei, la 
Roxby Downs, a foșt identificat un 
uriaș zăcămint de uraniu care ar 
putea asigura funcționarea celor 
patru centrale atomice elvețiene 
pe timp de 2 000 de ani, a anunțat 
„Asociația elvețiană pentru ener-

BUDAPESTA. La Szombathely 
funcționează prima fabrică de bio- 
gaz din Ungaria care utilizează 
drept materie primă deșeurile me
najere ale orașului. Anual, se pro
duce aici un milion de metri cubi 
gaze cu un mare. conținut de metan. 
Cantitatea este suficientă pentru în
călzirea unui oraș cu o populație de 
80 000 locuitori în decurs de o lună. 
Pentru programul de folosire a ma
teriilor prime secundare in anii ce
lui de-al 6-lea cincinal (1981—1985) 
se prevăd alocații in valoare de 
peste 10 miliarde, forinți.

TELURI MAJOREDEZARMAREA, PACEA
Opțiuni de politică 

internă și externă ale 
noului guvern suedez

ALE UNOR AMPLE ACȚIUNI POPULARE
„Zonă liberă de arme

Consiliul municipal din Green
wich a proclamat această suburbie 
a Londrei drept „Zonă liberă de 
arme nucleare". Consiliul a aprobat 
un plan de măsuri prin care locui
torilor să li se explice urmările ne-

nucleare" la Greenwich
faste pe care le-ar putea avea un 
război nuclear. Se prevede organi
zarea unui miting al luptătorilor 
pentru pace, iar in biblioteci se vor 
organiza expoziții de afișe și lite
ratură antirăzboinice.

„Mișcarea pentru prevenirea unui război nuclear" 
acest prilej se subliniază că „sarci
na cea mai urgentă a prezentului o 
constituie prevenirea unui război 
nuclear", care ar amenința existența 
întregii omeniri.

S.V.A
Consiliul orășenesc din Seattle 

(statul Washington) a organizat 
timp de o săptămină o acțiune im-' 
potriva pericolului unui război nu
clear. In declarația publicată cu

NORVEGIA : „Nu, sporirii cheltuielilor militare !"
democrați in Storting maridatul de 
a se opune participării Norvegiei la 
acoperirea bugetului N.A.T.O., cind 
această problemă va fi luată in 
discuție in parlamentul țării. P.M.N, 
sprijină ampla mișcare de masă 
care susține ideea transformării 
nordului Europei intr-o zonă denu- 
clearizată.

Partidul Muncitoresc din Norve
gia se pronunță împotriva partici
pării țării la cheltuielile necesitate 
de instalarea a noi rachete nu
cleare ale N.A.T.O, Intr-o recentă 
ședință, prezidată de Gro ' Harlem 
Brundtland, fostul premier al Nor
vegiei, conducerea partidului a ho- 
tărît să transmită deputaților social-

f

„Să asigurăm urmașilor 
noștri o lume fără arme"
In cadrul unei întîlniri regionale a 

Conferinței europene a catolicilor, 
oameni politici, de știință și preoți 
din nouă țări ale continentului au 
cerut ca orice măsură de dezvol
tare, producere și staționare de ar
mament nuclear să fie sistată, să 
se facă totul pentru ca generația de 
azi și cele viitoare să se bucure de 
o lume a păcii, fără arme. S-a subli
niat cu această ocazie că forțele ca
tolice iubitoare de pace se vor opu
ne unei escaladări a cursei înar
mărilor și, în special, hotărîrii 
N.A.T.O. de amplasare de noi ra
chete nucleare în Europa.

au 
Ia

MAREA BRITANIE: 
Locuri de muncă, 
în loc de bombe!

Mii de militanți pentru pace 
demonstrat zilele trecute,
Blackpool, In Marea Britanie, împo
triva sporirii arsenalelor nucleare. 
Lozincile purtate de manifestanți 
cereau: „Locuri de muncă in Ioc de 
bombe", exprimind un „Nu hotărit 
rachetelor S.U.A. cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul britanic". în 
cadrul mitingului care a avut loc 
în încheierea demonstrației, depu- 
tați ai Camerei Comunelor și 
membri ai „Campaniei pentru 
dezarmare nucleară" și-au exprimat 
opoziția față de planurile N.A.T.O. 
de escaladare a cursei înarmărilor.

„Cea mai mare amenințare 
pentru civilizație"

Glasurile pentru pace se ridică 
tot mai numeroase și mai hotărite 
în Statele Unite. Presa americană' 

___ ,  T_, _ _____ înregistrează ca-pe un fapt'de sen- 
contravine dreptului international", zație. dar deosebit de semnificativ, 

' “ ‘______ ‘_________‘ “ declarația recentă a lui Robert
McNamara, fost ministru al apără- 
rii al S.U.A,: „Situația mondială a 

_ ___  _.o____ juristul Horst suferit o schimbare drastică. Se aud 
Isola, în cadrul unei conferințe de Și în țara noastră tot mai frecvent 

-_________- opinii conform cărora noi am putea
purta și. cîștiga un război nuclear. 
Astăzi eu socotesc această teorie 
drept deosebit de periculoasă. Cred 
că un- asemenea război ar consti
tui cel mai mare pericol pentru 
țara, noastră și întreaga civilizație 
umană".

JR.F.G, : Stationarea armelor 
racheto-nucleare contravine 

dreptului international
„Stationarea unor arme de distru

gere în masă pe teritoriul R.F.G. 
este anticonstituțională și, totodată, 
t . u..-;;
se. relevă intr-un document al Or
ganizației juriștilor din , R.F.G. După 
cum a subliniat vicepreședintele 
acestei organizații, ’j
presă ținute la Bremen, staționarea 
de arme racheto-nucleâre pe teri
toriul acestei țări echivalează cu o 
lezare a suveranității sale, întrucît 
numai președintele S.U.A. hotărăște 
asupra punerii' în funcțiune a res
pectivelor sisteme ofensive.

Un grup de militari ai Bundeswehrului s-au raliat demonstrațiilor organi
zate de militanții pentru pace in localitatea Stukenbrock, pronunțindu-se 

împotriva amplasării de noi rachete nucleare in R.F.G.

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Pri' 
mul ministru al Suediei, Olof Palme, 
a prezentat vineri în Parlament 
(Rikșdag) programul economic al 
guvernului șău, recent alcătuit. El a 
anunțat o. serie de măsuri care ,’se 
înscriu in cadrul unei „politici mai 
restrictive" în. economie și finanțe și 
care au drept Țel asanarea economiei 
suedeze. Principala măsură — remar
că agențiile internaționale de presă 
— o constituie, devalorizarea cu 16 
la ’ sută a monedei naționale, coroa
na. De asemenea, guvernul a pro
pus o ■ blocare; a prețurilor pe o du
rată nedetermfnată, o creștere a im
pozitelor pe venituri, reducerea fa
cilităților fiscale pentru ddtifiătoril 
de acțiuni etc. Aceste măsuri — a 
precizat premierul- suedez — au drept 
scop relansarea producției și asigu
rarea locurilor de muncă. Devalori
zarea T- a spus el — va crea po
sibilitatea reducerii „politicii oneroa
se a subvențiilor publice în indus
triile aflate în criză". Vorbitorul a 
făcut .un, apel la unitatea tuturor 
suedezilor ca o garanție a ieșirii din 
criza / economică.

Abordînd .aspecte ale politicii ex
terne, Olof Palme a arătat că Sue-- 
dia va continua politica de neutra
litate." adăugind că teritoriul suedez 
va, ii protejat' de orice amestec , din 
afara. De asemenea, el s-a pronun
țat în .favoarea,, dezarmării și pentru 
ajutorarea țărilor'în curs de dezvol
tare^

Filiera americană

★
înțr-un. comentariu al agenției 

Reuțer, transmis după, ce Olof Palme 
a fost învestit joi în funcția de prim- 
ministru. se arată că noul premier 
are de făcut față unor probleme 
economice dificile. Producția indus
trială a înregistrat o scădere în ul
timii zece ani, iar economia se luptă 
cu, un deficit bugetar de 75 miliarde 
coroane și cu datorii externe de 60 
miliarde coroane. .

Observatorii apreciază că această 
nouă devalorizare riscă să provoace 
în celelalte țări : scandinave o serie 
de-' măsuri similare, arată agenția 
France Presse.

O femeie octogenară, dintr-un o- 
raș american, este condamnată la 
închisoare. Sub ce învinuire ? Cul
tiva in grădinița din fața casei 
planta marijuana, unul din drogu
rile cele mai căutate. La proces, ea 
a încercat să se dezvinovățească : 
produsul urma să-i servească la le
cuirea artritei de care suferea. Dar 
expunerea ei de motive nu i-a con
vins pe judecători. Nu fiindcă ar 
fi .fost, bănuită de rea-c'redință, ci 
fiindcă — s-a arătat la proces — ca
zul ei a intervenit tocmai intr-un 
moment cind în S.U.A. s-au înăs
prit, cel puțin aparent, măsurile 
de combatere a flagelului droguri
lor.

După cum se știe, acest flagel 
face mari ravagii in țările occiden
tale; mai ales in rindurile tineretu
lui. Statisticile arată că in S.U.A., 
de pildă, sînt peste 8 milioane de 
fumători de marijuana. Numărul 
drogaților in întreaga lume se ri
dică la circa un miliard. O adevă
rată molimă, care ruinează sănăta
tea psihică și .spirituală a consuma
torului, ba chiar și a descendenți- 
lor. Rubricile de „fapt divers" ale 
presei din acele țări pun in eviden
ță legătura directă intre abuzul de 
droguri și creșterea fenomenului 
infracțional — de la furt sau prosti
tuție și pină la tîlhărie . sau asasi
nat. „Din punct de vedere crimino
logie — s-a arătat la cel de al II-lea 
congres internațional asupra toxi
comaniei — consumul și dependen
ța de droguri sînt inseparabile. Ve
ritabil flagel social, crima organiza
tă este o întreprindere parazitară și 
ilegală. Ea servește o clientelă care 
ii stimulează nevoile".

Amploarea fenomenului este re
levată și de un „eveniment" fără 
precedent in S.U.A. : pentru prima 

. oară s-a trecut la cultivarea pe te
ren american a unor plante furni
zoare de droguri. Prin tradiție, ma
rijuana, cocaina. papaverina, 
LSD-ul și alte droguri erau in 
S.U.A. marfă de import. Ele'pro
veneau din America de Sud și mai 
ales din țări asiatice îndepărtate și 
ajungeau să treacă Oceanul și să 
intre in depozitele traficanților de

droguri prin vaste și comjt’" re
țele clandestine H- filiăreie"france- 
ză, columbiană sau mexicană — și 
numai după ce - izbuteau să lase în 
urmă — prin contrabandă sau alte 
căi — interdicțiile vamale. Ce și-au 
zis cei care scot din acest viciu pro
fituri fabuloase : ce-ar fi dacă 
s-ar inccrca „împămintenirea" in 
S.U.A. a unora din plantele respecr 
tive, chiar in pofida, climei nepriel
nice și. a oricăror alte obstacole ? 
Bunăoară, dacă s-ar cultiva mari
juana așa-zis „sălbatică" pe terito
riul american ? Zis și făcut. In in
teriorul unor uriașe rezervații na
turale sau în desișul pădurilor, prin 
locuri retrase, au apărut culturi 
clandestine, variind de la miei plan-, 
țața la terenuri întinse, dotate cu 
moderne sisteme de irigație și ba
raje. Culturi care s-au dovedit foar
te„rentabile". Concludent in a- 
ceastă privință este chiar faptul că 
numai valoarea plantelor confiscate 
în trei state — Oregon, Arkansas și 
Georgia — se ridică la mai multe: 
milioane de dolari, ■ , . r

Confiscările de plante, arestarea 
și condamnarea la închisoare a u- 
nor cultivatori, între care și octo
genara suferindă de artrită, fac do
vada îngrijorării pe care a trezit-o 
răspîndirea drogurilor. Asemenea 
măsuri își pot avea, incontestabil, 

. eficacitatea, lor, deși — așa cum se 
știe ~ prohibiția n-a înlăturat, la 
timpul său, fenomenul alcoolismu
lui. Consumul de- droguri este și el 
un fenomen social. El își are origi
nea intr-un șir de racile ale socie
tății de consum, intre care adînc.i- 
rea crizei economice, politice și i- 
deologice, șomajul, alienarea, sen
timentul de frustrare, debusolarea 
unui tineret lipsit de un ideal mo- 
bilizator. Tocmai aceste racile îm
ping individul să-și caute o „ieșire" 
într-uh... paradiș iluzoriu, pe care 
speră să-l găsească in droguri. Ori- 
cit de importantă ar fi stirpirea 
culturilor de marijuana, și mai im
perios necesară este extirparea din 
rădăcină a „răului" care generează 
toxicomania.

Elena POP

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Cod 71 341. București Piața Sclnteli nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl difuzorii' din întreprinderi și Instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie hr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 S60


