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PETROLIȘTII
un destoinic detașament muncitoresc

in lupta pentru asigurarea
independenței energetice f v • • a țarii

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A 

PARTIDULUI COMUNIST 
< < ROMÂN________/

Mobilizator program de acțiune pentru 
întregulpartid și popor, puternic îndemn la 
noi și importante realizări in întimpinarea 

Conferinței Naționale a partidului
„Să întâmpinăm Conferința Națională a partidului cu succese în toate 

domeniile, cu întărirea forței și activității partidului nostru! Am deplina 
convingere că toți oamenii muncii, întregul popor vor acționa în așa 
fel încît să asigure - ca și pînă acum - înfăptuirea neabătută a pro
gramului de dezvoltare continuă a patriei noastre, creșterea forței sale 
economice, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, 
întărirea independenței și suveranității Republicii Socialiste România".

NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, desfă
șurată in zilele de 7—8 octombrie, 
a dezbătut și adoptat hotărîri de în
semnătate deosebită privind dezvol
tarea economică și socială a țării și 
perfecționarea conducerii societății 
noastre socialiste, hotărîri menite 
să asigure înfăptuirea neabătută a 
prevederilor Congresului al XII-lea, 
a Programului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

Largul evantai al problemelor 
supuse dezbaterii exprimă înalta ca
pacitate a partidului nostru de a 
analiza și decide asupra destinului 
dezvoltării țării, hotărîrile adoptate 
— planul național pe anul 1983 și 
planul de dezvoltare a agricultu
rii- și industriei alimentare în anul 
viitor, ce urmează să fie supuse 
aprobării Marii Adunări Naționale, 
înfăptuirea măsurilor de autocon- 
ducere și autoaprovizionare pentru 
asigurarea unei bune aprovizionări 
a populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1982 și semes
trul I 1983, realizarea in complex a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
participarea, cu părți sociale, a oa
menilor muncii din unitățile econo
mice de stat la constituirea fondului 
de dezvoltare economică, reorgani
zarea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României — evidențiază faptul că 
în conducerea societății de către 
partid se află chezășia progresului 
neîntrerupt al societății noastre, 
înaintarea neabătută a țării spre 
comunism.

Ca in atîtea alte împrejurări din 
cei peste 17 ani care s-au scurs de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui, încărcătura de adinei semnifica
ții politice a evenimentului de 
față, forța ecoului său în istoria 
țării i le-au'conferit ampla expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la încheierea lu
crărilor plenarei, expunere ce se 
constituie — prin analiza obiective
lor actuale și de perspectivă ale ță
rii — pentru întregul partid, pentru 
toți oamenii muncii într-un pro
gram concret de acțiune, mareînd 
un nou și important moment in des- 

4 fășurarea cu succes a construcției 
\ocialiste. Această importantă expu
nere reflectă magistral identifi
carea deplină a secretarului general 
al partidului cu aspirațiile cele mai 
înalte ale poporului nostru, cunoaș
terea profundă a realităților țării, 
contribuția sa hotăritoare la defi
nirea obiectivelor tactice și strate
gice ale dezvoltării economico-so
ciale. Toate acestea sînt organic in
corporate în documentele adoptate

de recenta plenară, față de care 
participanții și-au exprimat adeziu
nea deplină, la a căror traducere în 
viață sint chemați să contribuie cu 
dăruire și eficiență maximă comu
niștii, toți oamenii muncii. Prin 
unanimitatea aprobării documentelor, 
prin cuvintările rostite de partici- 
panții la dezbaterile plenarei s-a 
evidențiat cu pregnanță rolul esen
țial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea politicii 
partidului, în stimularea energiilor 
și forțelor creatoare ale națiunii, în 
mobilizarea tuturor resurselor na
ționale pentru realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții poporului 
român.

Desfășurată în preajma unui eve
niment de importanță covirșitoare 
pentru viitorul țării — Conferința 
Națională a partidului, ale cărei lu
crări. vor avea loc, așa Cum s-a ho- 
tăfit la plenară, în zilele de 16—18 
decembrie a c. — precum și apro
pierea alegerilor de deputați în con
siliile populare, plenara partidului 
constituie, in spiritul frumoasei tra
diții statornicite in societatea noas
tră, un puternic îndemn la întim- 
pinarea acestor însemnate eveni
mente politice cu deosebit elan în 
muncă,, printr-o intensă mobilizare 
a energiilor creatoare.

în lumina expunerii secretarului 
general al partidului, omagiul mun
cii adus acestor evenimente trebuie 
să se consacre îndeplinirii preve
derilor planului pe acest an. în con
diții de eficiență superioară, recu
perării, acolo unde există, a restan
țelor survenite în unele domenii, 
astfel incit să se creeze o temelie 
trainică pentru abordarea cu succes 
a prevederilor mobilizatoare cu
prinse în planul anului viitor, atît 
in domeniul industriei, agriculturii, 
comerțului exterior, cit și în cel al 
creșterii nivelului de trai al între
gului popor. Deviza majoră, afir
mată răspicat de recenta plenară, o 
constituie asigurarea tuturor condi
țiilor materiale, tehnice și organi
zatorice pentru realizarea în cele 
mai bune condiții. în cursul anului 
viitor, „a obiectivului stabilit de 
Congresul al XII-lea privind o nouă 
calitate a muncii și vieții în toate 
sectoarele". în acest scop, secre
tarul general al partidului a chemat 
organizațiile- de -partid, colectivele 
de muncă să depună eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea mai pu
ternică a resurselor energetice 
tară, astfel incit să fie acooerît din 
resurse interne, încă din 1985, în
tregul consum de energie primară, 
să se realizeze independenta ener
getică; deopotrivă a cerut să se ac
ționeze cu asiduitate în ce privește 
reducerea simțitoare a consumului 
de combustibil și energie, în spe-

cial in activitatea industrială, să se 
recupereze și refolosească pe scară 
largă materialele, să se asigure 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, ridicarea calității și 
nivelului tehnic al produselor, pen
tru a le conferi un grad sporit de 
competitivitate pe piața externă, 
întreaga activitate economică să fie 
așezată pe principiile autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii, pe 
principiile rentabilității și eficien
ței; După'cum in agricultură prio
ritatea priorităților trebuie să o 
constituie realizarea în cele mai 
bune condiții și la termenele stabi
lite a tuturor lucrărilor agricole, 
înfăptuirea în întregime a tuturor 
programelor întocmite pentru dife
rite sectoare db activitate, inclusiv 
a programului privind industria a- 
Iinjentară. ,

Dezbaterea problemelor dezvoltă
riieconomice s-a împletit strîns cu 
adoptarea unor măsuri privind per
fecționarea organizării și conduce
rii, dezvoltării democrației munci
torești, socialiste, privind .întărirea 
ordinii și disciplinei, a spiritului de 
răspundere în toate sectoarele de 
activitate. Toate aceste măsuri deo
sebit de importante au drept scop 
să creeze condiții pentru afirmarea 
mai puternibă a tot ceea ce este 
valoros în societatea 
fere condiții pentru 
inițiativei,' spiritului 
muncă și, în același 
ture orice posibilitate de manifes
tare a arbitrariului, de încălcare a 
prevederilor legale. Cerînd tuturor 
celor ce sint investiți cu înalte răs
punderi în partid și în gtat să fie 
exemplu de conduită civică și pro
fesională, plenara s-a constituit 
totodată într-o remarcabilă lecție 
•de înaltă educație politică, o puter
nică mărturie a profundei exigențe 
partinice.

Prin conținutul major și diversi
tatea problemelor dezbătute, prin 
concluziile practice ce s-au desprins 
pentru mai buna organizare a în
tregii activități economico-sociale, 
pentru concentrarea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, ' plenara 
partidului se înscrie ca un veritabil 
tezaur de gîndire creatoare, pros-

noastră, să o- 
valorificarea 

de dăruire în 
timp, să inlă-

pectivă. Ideile și sarcinile de mare 
actualitate și însemnătate pentru 
perfecționarea activității in toate 
domeniile cuprinse in documentele 
adoptate de plenară trebuie însușite 
temeinic de către fiecare om al 
muncii — astfel încit, pe această 
bază,, să se contureze acțiuni pro
prii, adecvate particularităților con
crete din fiecare unitate economică, 
apte să determine valorificarea de
plină a tuturor resurselor umane și 
materiale existente.

In această perioadă, premergă
toare Conferinței Naționale a par
tidului, in spiritul măsurilor adop
tate, al chemărilor insuflețitoare ale 
secretarului general al partidului, 
organele și organizațiile de partid, 
Organizațiile de masă și obștești, 
toți factorii responsabili trebuie să 

■ ’desfăș’dare- o susținută mutică 
organizatorică și politlco-educativă, 
pentru a asigura Înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor de majoră în- 
semnătate'stabilite, în mod unanim, 
de plenara partidului. înfăptuirea 
sarcinilor de mare complexitate 
trasate de plenară, 
unui mobilizator program de mun
că, necesită o temeinică organiza
re, o intensă concentrare a efortu
rilor tuturor oamenilor muncii. 
Iată de ce ideile cuprinse în cuvîn- 
tarea secretarului general trebuie să 
se constituie într-un permanent în
demn, să determine în fiecare co
lectiv o susținută acțiune de muncă 
și activitate creatoare, astfel încit 
prin noi și importante realizări, 
prin întreaga activitate desfășurată 
în cinstea marelui eveniment poli
tic din viața partidului și a țării. 
Conferința Națională a partidului, 
să contribuie la îmbogățirea cu noi 
străluciri a epocii 1 de dezvoltare 
multilaterală a patriei, punind în 
lumină astfel adevărul fundamental 
al vieții noastre sociale, măreață 
cucerire a acestor ani de împliniri 
socialiste — unitatea de nezdrun
cinat a întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Româriî al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
nestrămutată în viitorul 
al patriei.

Sărbătorim în această 
duminică de octombrie 
„Ziua . petrolistului", zi în 
care întregul npstru po-or 
cinstește munca neobosită, 
plină de dăruire și abne
gație a celor care scot 
din adîncurl „aurul ne
gru". produs de o excep
țională însemnătate pen
tru dezvoltarea bazei 
energetice si de materii 
prime a țării, progresul 
necontenit al României.

Detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoa
re. purtător al unor glo
rioase tradiții revoluțio
nare și de muncă — in 
acest an se împlinesc 125 
de ani de existență a in
dustriei petroliere 
România — petroliștilor 
le revină în .acest an și in 
întregul cincinal sarcini 
mari și complexe in asi
gurarea de. .cantități cit 
mai mari de petrol, gaze, 
gazolină necesare. pentru 
realizarea ’ Programului 
stabilit de ' Congresul al 
XII-lea, pentru dezvol
tarea economică și socia
lă a patriei, noastre. în 
activitatea lor. petroliștii 
sînt chemați să-și aducă 
o contribuție sporită' la 
asigurarea în ritm mai 
rapid a independentei 
energetice a țării, așa 
cum a subliniat la recen
ta plenară a C.C. al 
P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, așa cum pre
văd programele pentru 
creșterea suplimentară in 
actualul- cincinal a pro
ducției de ■ țiței și gaze.

Beneficiind de o 'dota
re de înalt nivel tehnic, 
apreciată în întreaga 
lume, de,tehnologii mo
derne în extracția și 
prelucrarea petrolului, 
muncitorii și specialiștii 
din această ramură, anii-, 
cind in practică orientă
rile și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. prezent în re
petate rindutri in mijlo
cul petroliștilor, au reușit 
să obțină o serie de re
zultate importante pentru 
sporirea producției de 
hidrocarburi.

Ferm hotărîți să înde
plinească sarcinile ce ’ le 
revin pentru exploatarea 
în condiții de maximă 
eficientă a zăcămintelor

în

în

Sn cuprinsul

încrederea 
comunist
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Cuvîntul participanților la lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 7-8 octombrie 1982

de hidrocarburi, pentru 
valorificarea superioară a 
țițeiului, . 
specialiștii 
petrolieră 
lor cu un
frumoase succese in pro-

muncitorii și 
din industria, 

întimpină ziua 
mănunchi de

Moșoala, Videle. O con
tribuție deosebită în spo
rirea producției de țiței 
și gaze aduc și muncito
rii din brigăzile de foraj, 
care au reușit să asigure 
punerea în producție de

ZIUA PETROLISTULUI

ducție. Astfel, oamenii 
muncii din cadrul schele
lor de extracție au reușit 
să sporească nivelul pro
ducției comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut cu 100 mii tone 
țiței extras. Rezultate 
merituoase au obtinut in 
această privință colecti
vele schelelor de extrac
ție Suplacu de Barcău, 
Tîrgoviște. Cartojani,

la începutul anului a 745 
sonde noi, o activitate 
susținută desfășurindu-se 
în zonele de mare pro
ductivitate de la Ghelin- 
ța (județul Covasna), 
Contești (Bacău), Vîrteju 
(Dolj), Stoina (Gorj). 
Mihai Bravu (Bihor). 
Totodată, o atenție deo
sebită se acordă dezvol
tării lucrărilor geologice 
și de foraj pe platoul

continental al Mării Ne
gre și grăbirii punerii in 
exploatare a zăcăminte
lor din această zonă.

O preocupare constantă 
se acordă în această ra
mură pregătirii și per
fecționării cadrelor — 
sarcină de maximă im
portanță subliniată, din 
nou. la recenta plenară' a 
C.C. al P.C.R. de secre- 
ta-.-ul general al - partidu
lui. Anual îmbrățișează 
frumoasa meserie de pe
trolist peste 2 500 de ab
solvenți ai liceelor de 
specialitate, școlilor pro
fesionale și de 
institutelor de 
mint superior, 
partidului șl statului nos
tru pentru îmbunătățirea 
constantă a condițiilor 
de muncă și de viață ale 
petroliștilor, indeosebi in 
zonele petroliere noi. cu 
locuri de muncă izolate, 
se concretizează in con
struirea de sute și sute 
de apartamente destinate 
lucrătorilor din această 
ramură, complexe socia
le, grădinițe și alte do
tări.

Țara are nevoie de cit 
mai mult petrol ! De 
aceea, petroliștii au ma
rea și nobila îndato
rire de a-și consacra toa
te forțele, actionînd in 
spiritul sarcinilor și exi
gentelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară, mun
cind fără preget pentru 
a realiza integral sarcini
le de plan pe acest an, 
pentru a-și aduce întrea
ga contribuție la creșterea 
mal puternică a bazei 
energetice și de materii 
prime a tării, astfel incit 
să devină pe deplin po
sibil ca România să-și 
asigure independența c- 
nergetică pină la sfirșitul 
actualului cincinal.

Felicitindu-i de ziua 
lor. întregul popor îi în
conjoară cu dragoste și 
căldură pe petroliștii 
țării, urindu-le noi și în
semnate izbînzi în mun
ca lor dedicată progresu
lui necontenit și multila
teral al economiei națio
nale. înfloririi patriei so
cialiste !

Dan 
CONSTANTIN

maiștri, 
invăță- 

Grija

accese în întrecere
TIMIȘOARA. Petroliștii din ca

drul Schelei de foraj-extracție Ti
mișoara, hotărîți să înfăptuiască cu 
dăruire și înaltă responsabilitate 
sarcinile stabilite de conducerea 
partidului privind dezvoltarea bazei 

- energetice-și de materii prime a-ță
rii, ihșc.riu succese remarcabile atît 
în direcția punerii în valoare a noi 
zăcăminte, cit și in aceea a exploa
tării cu randament sporit a stratu
rilor aflate în producție. Că urmare, 
în perioada care a trecut din acest 
an, au fost puse în funcțiune 42 de 
sonde noi, iar planul de producție 
la sondele vechi a fost depășit, de 
la începutul anului și pînă in pre
zent, cu peste 20 000 tone țiței. (Ce
zar Ioana).

peste plan o cantitate de 15 000 tone 
țiței. S-a întîmplat insă ca în pri
mele luni, ale anului, în condițiile 
vitrege ale naturii, să se înregistre
ze o restanță de aproape 17 000 tone 
de țiței. între timp s-au forat și 
s-au pus în funcțiune 63 sonde noi, 
s-au înființat încă 4 brigăzi de in
tervenție operativă. Pe parcurs, a 
fost recuperată întreaga restanță de 
plan și în prezent se realizează zil
nic o depășire a planului cu peste 
200 tone de țiței. Petroliștii de la 
Cartojani sînt hotărîți să-și reali
zeze și să-și depășească angajamen
tul asumat în întrecere. (Petre 
Cristea).

mente mici. Astfel, multe sonde au 
.ajuns să producă acum zilnic nu o 
tonă, ca înainte, ci cite 10—13 tone 
{iței. (C. Căpraru).

ARGEȘ. Asigurînd buna funcțio
nare a parcului de sonde, reducerea 
timpului de lucru la operațiile de 
intervenții, precum și sporirea fac
torului final de recuperare, petro
liștii Schelei de extracție Moșoaia 
au livrat economiei naționale peste 
plan 2 400 tone țiței. La rindul lor, 
sondorii de la Bascov au forat pes
te plan 14 sonde. (Gh. Cîrstea).

GIURGIU. Cîștigînd anul' trecut 
întrecerea socialistă pe țară, petro
liștii de Ia Schela Cartojani au 
primit, în semn de înaltă prețuire, 
Ordinul Muncii clasa I. în chemarea 
la întrecere lansată, de- ei,.pentru 

^jacest an, s-au angajat să dea țării

BOLDEȘTI. Inițiativa muncito
rească : „Fiecare sondă exploatată 
la potențialul maxim", îmbrățișată 
in cadrul întrecerii socialiste de că
tre toți petroliștii Schelei Boldești 
(Prahova), a determinat o vie acti
vitate pentru revitalizarea unor 
sectoare petroliere și pentru creș
terea debitului la sondele cu randa-

VIDELE. In perioada care a tre
cut din acest an, ca urmare a folo
sirii întregului parc de sonde la po
tențial maxim, aplicării unor tehno
logii moderne de înalt randament, 
reducerii timpului afectat repara
țiilor, oamenii muncii de la Schela 
de extracție Videle au extras su- 

- plimentar 15 700 tone țiței și 25 mili
oane mc gaze utilizabile. (Stan 
Ștefan).

CALAFAT:

A intrat în funcțiune 
fabrica de zahăr'

Pe noua platformă industrială 
a orașului Calafat a fost racor
dată la circuitul productiv o mo
dernă fabrică de zahăr, a doua 
de acest fel din județul Dolj. 
Noua unitate — cu o capacitate 
de prelucrare de' 4 000 tone de 
sfeclă pe zi — a fost proiectată 
de specialiștii Institutului de 
studii și proiectări în construc
ții pentru agricultură și indus
trie alimentară București și este 
utilată cu mașini, instalații și e- 
chioamente dintre cele mai mo
derne realizate de unități ale in
dustriei constructoare de mașini 
din țară. Pentru punerea în 
funcțiune a acestui ■ obiectiv a 
fost realizată și o centra's elec
trică de termoficare. (Nicolae 
Petolescu).

FRAȚII
de
re-

el repede.' Ceea ce a 
determinat . conduce
rea. Întreprinderii să-i 
încredințeze de curind 
și lui conducerea unui 
excavator-uzină. Acum 
să vedeți întrecere in
tre cei doi frați. ...In 
luna septembrie, Con
stantin a realizat îm
preună cu noua briga
dă 110 000 tone de căr
bune, cu 40 la sută 
mai mult decit media 
lunilor anterioare".

După aceste date 
biografice, .secretarul 
comitetului de partid, 
cunoscător bun al dez
voltării industriei mi
niere pe aceste me
leaguri, simte nevoia 
generalizărilor. Aflăm 
astfel că frații 
doianu 
printre pionierii 
tradiții care începe să 
prindă rădăcini tot mai 
adinei in industria mi
nieră din Gorj. Și a- 
nume : învățarea a- 
cestei meserii de fami
lii întregi. Ca frații 
Vlădoianu mai sînt și 
alții. Ca familiile fra
ților Vlădoianu mai 
sînt și altele. Așa sînt 
frații Ion. Vasile și 
Stelian Țein. ale căror 
soții lucrează, de ase
menea. alături de ei ; 
frații Dumitru și Va
sile Vulpe; Dumitru și 
Vasile Guran, și mulți, 
multi alții. Aproape 
30 la sută din forța de 
muncă de înaltă califi
care se constituie din 
familii. Peste 
de frumoase 
muncitorești, 
aflate la prima genera
ție de mineri. Dar cîte 
nu vor urma preluind 
ștafeta acestei meserii 
atît 
de i

metri de actualul ba
zin carbonifer al ' Ro- 
vinarllor. Copii de ță
rani. Nu sînt numai 
frați, dar sint și ge
meni. Această „coin
cidență" le-a unit fră
țește drumul vieții. A- 
m îndoi au stat in a- 
ceeași bancă la școa
la generală. Amindoi 
au învățat aceeași 
meserie la școala pro
fesională de mecanici 
din Tîrgoviște. Amin
doi și-au început me
seria la aceeași unita
te : schela petrolieră 
Țiclenl. Și tot amin
doi, văzind mașinile u- 
riășe care brăzdează 
cu cupele lor cerul 
Rovinarilor, s-au pre
zentat in aceeași zi la 
această întreprindere 
minieră și au cerut să 
lucreze intr-o 
rie grea, sa se 
excavatoriști".

Iar de aici 
biografia lor se
mănă și mai mult cu 
a unor frați gemeni. 
Amindoi au fost pri
miți in partid (in u- 
nanimitate) in același 
an. Amindoi s-au că
sătorit cam în același 
timp Iar 
pornit și 
brățișind 
grea —
bărbaților.
lucrează ca lăcătuși în 
sectorul mecanic mi
nier Girla.

„..De trei ani — 
continuă autorul scri
sorii — excavatorul pe 
care lucrează frații 
Vlădoianu, unul din 
cele mai mari din în
treprindere, este frun
taș. A dat țării in acest 
timp munți de căr
bune. Pe un schimb 
lucra Vasile, pe altul 
Costlcă. Vasile este 
mal bun organizator și 
Costlcă l-a copiat și

Dintre sutele 
scrisori sosite la 
dacție in săptămîna 
care se încheie — o 
adevărată „cronică Ia 
zi“ a țării — am ales 
una care ne-a atras a- 
tenția prin subiectul 
pe care-1 propunea 
ziarului.

„Ca specialist al ser
viciului tehnico-geo- 
logic — ne scrie Mi
hai Pasere, șeful aces
tui serviciu la ' între
prinderea minieră Ro- 
vinan — mă ocup cu 
studiul straturilor pă- 
■miatului, cu bogățiile 
pe care ele le ascund. 
Ca secretar al comite
tului de partid pe în
treprindere mă ocup 
cu studiul straturilor 
umane. Și pentru că 
în ultimii ani am des
coperit in faliile a- 
cestor din urmă stra
turi adevărate „filoa
ne de aur", vă pro
pun să scoatem la su
prafață — prin lumina 
tiparului — unul din 
acestea. Sinteți de a- 
cord ?“.

Sigur că sîntem. De
altfel, primele rîndurl 
ale scrisorii ne și în
dreaptă spre 
două... falii..

pe toate suprafețele!

TIMPUL ESTE ÎNAINTAT, EPOCA OPTIMĂ SE ÎNCHEIE

Însămînțarea griului trebuie grabnic
terminată

Ne aflăm în ultimele zile ale pe
rioadei optime pentru insămința- 
rea griului, perioadă determinată 
riguros de cercetările științifice și 
confirmată de rezultatele în produc
ție ale unităților agricole fruntașe. 
Pentru obținerea de recolte mari in 
1983, așa cum a subliniat condu
cerea partidului la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., este necesar ca în. 
toate județele. în toate unitățile a- 
gricole insămințărlle de toamnă să 
fie încheiate grabnic, executindu-se, 
totodată, lucrări de cea mai bună 
calitate.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, rezultă că pină in seara 
zilei de 8 octombrie griul și secara 
au fost însămințate pe 1 391 000 hec
tare. rețirezentind 60 la sută din su
prafața prevăzută. Dacă in județele 
Covasna, Harghita și Bistrița-Nă- 
săud semănatul griului s-a inche-

lat, în alte județe, așa cum rezultă 
din harta alăturată. * restanțele la 
însămințări sint foarte mari. Astfel, 
în județul Dolj s-a insămințat nu
mai un sfert din suprafața prevă
zută a se cultiva cu griu, iar in ju
dețele Olt. Teleorman. Giurgiu. Ti
miș, Arad, Mehedinți, Bihor, Caras- 
Severin. această lucrare a fost exe
cutată pe mai puțin de jumătate din 
suprafețe. Nimic nu justifică aceas
tă intirzlere. în majoritatea județe
lor. datorită ploilor din ultima pe
rioadă, solul se lucrează ușor, re- 
zultind semănături de bună calitate.

Pentru încheierea grabnică a in- 
sămînțărilor important este ca, prin 
buna folosire a tractoarelor și a 
celorlalte utilaje, lucrîndu-se noap
tea la pregătirea patului germina
tiv, să fie realizate viteze maxime 
la semănat Or, și în ziua de 8 oc
tombrie viteza zilnică’ nu a ajuns

decit Ia 71 la sută față de cea pre
văzută. Există mari diferente între 
județele aflate in aceeași zonă în ce 
privește ritmul de lucru la insă- 
mințarea griului. In nu puține ca
zuri, viteza zilnică de lucru nu se 
realizează chiar în acele județe mult 
rămase in urmă la semănatul griu
lui, cum sint Dolj, Timiș, Arad, Me
hedinți, Satu Mare și altele.

Timpul este înaintat, perioada op
timă pentru însămînțarea griului 
este pe sfîrșite. De aceea, este im
perios necesar ca în toate județele 
și cu atît mai mult în cele unde 
semănatul este mult întirziat, or
ganele de partid și agricole, con
siliile agroindustriale să acționeze 
energic pentru folosirea la maxi
mum a mijloacelor mecanice, a fie
cărei ore din zi și din noapte, in 
scopul accelerării puternice a vite
zei zilnice la însămințări.

scrisoarea 
devenirea 
ca mineri 

Ei se nu-
Vlădoianu 

Costlcă. 
scrie

cele 
Adică, 

fără nici o altă intro
ducere. secretarul co
mitetului de partid ne 
vorbește in 
sa despre 
ca oameni, 
a doi frați, 
mese frații
— Vasile și 
,,N-ar strica 
tovarășul Pasere — să 
vă prezint mai întîi 
cîteva date despre 
viața lor." Șl le 
șază succint și 
moș in scrisoarea 
„Au văzut lumina 
lei în comuna
guteștl, la cițiva kilo-

a- 
fru- 
sa : 
zi- 

Dră-

mese-
facă

încolo
asea-

soțiile lor au 
ele — îm- 
o meserie 

pe urmele...
Amindouă

Vlă-
se numără

unei

400 
familii 
Familii

de grele și atit 
frumoase 7

Constantin 
PRIESCU
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UNIST ROMÂN
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PARASCHIV BENESCU
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stima(i tovarăși,

I
Plenara la care participăm 

astăzi constituie încă un prilej 
pentru a dezbate in mod con
cret și profund problemele ce 
le avem de rezolvat și, totodată, 
de a stabili măsurile necesare 
care să asigure îndeplinirea 
planului pe acest an și pe cin
cinal.

Doresc să raportez că In in
dustrie acționăm cu hotărîre 
pentru aplicarea indicațiilor și 
orientărilor date de dumnea
voastră la plenarele Comitetu
lui Central, la consfătuirile de 
lucru de la C.C. și cu prilejul 
vizitei de lucru efectuate în ju
dețul Galați. Biroul comitetului 
județean de partid a mobilizat 
oamenii muncii pentru înfăp
tuirea în bune condiții a planu
lui pe acest an, acordînd în
treaga atenție programului pri
vind platforma combinatului si
derurgic, construcția de nave, 
activitatea din transporturi și 
investiții.

Pe baza indicațiilor dumnea
voastră, am organizat în toate 
unitățile o largă acțiune de 
examinare a consumurilor de 
materii prime, de materiale, de 
energie, combustibil, îmbună
tățind, totodată, și ritmicitatea 
producției și mai buna folosire 
a fondurilor fixe și a forței de 
muncă. Toate acestea au condus 
Ia reducerea cheltuielilor mate
riale față de sarcina planificată 
cu 5,8 lei la 1 000 lei producție- 
marfă, ceea ce reprezintă o 
economie absolută de 130 de 
milioane Iei. La beneficii, sar
cina planificată a fost realizată 
în proporție de 109,2 la sută, cu 
o depășire de aproape 208 mili
oane lei.

După ce s-a referit la preocu
pările privind creșterea calită
ții producției, diminuarea im
porturilor, introducerea teh
nologiilor avansate în unitățile 
economice din cadrul județu
lui, vorbitorul a spus : Cu toate 
rezultatele obținute, doresc să 
subliniez că nu sintem satisfă- 
cuți de modul in care au fost 
puse în valoare capacitățile și 
rezervele existente, că nu am

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION STOIAN

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Secretar general,

De la început, vă rog să-ml 
permiteți să-mi exprim deplinul 
acord cu prevederile planului 
pentru anul 1983, cifrele de plan 
fiind realiste, de natură să ne 
mobilizeze mai mult în direcția 
valorificării depline a potenția- 

ț? lului pe care-1 avem. ;
Și cu ta^sti'pfciiet, r,partfte- 

ți-mi ca, ins numele i comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Constanța, să dăm 
înaltă și sinceră apreciere acti
vității teoretice, politice și re
voluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, contribuției 
hotăritoare aduse la elaborarea 
și fundamentarea Planului națio
nal unic de dezvoltare eco
nom ico-socială a României pe 
anul 1983, a cărui înfăptuire va 
asigura ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de progres și civi
lizație. Cu deplină satisfacție am 
reținut că obiectivele planului 
pe anul 1983 au în vedere lăr
girea bazei proprii de materii 
prime și energie, dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, moderni
zarea susținută a industriei, 
creșterea rapidă a eficienței eco
nomice, mobilizarea tuturor re
zervelor de care dispunem. Toa
te acestea vor asigura înaintarea 
neabătută spre obiectivul reali
zării independenței energetice a 
tării, ridicarea gradului de auto
aprovizionare cu materii prime, 
vor conduce la o mai bună mo
bilizare a resurselor de muncă și 
de inteligență ale poporului, a 
resurselor naturale și a poten
țialului tehnico-economic ale 
patriei noastre.

Vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că organizația 
județeană de partid Constanța 
s-a preocupat și acționează ferm 
pentru traducerea în viață a in
dicațiilor date de dumneavoastră, 
pentru mobilizarea comuniștilor, 
a celorlalți oameni ăi muncii 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții și la nivelul sporit 
de eficiență a indicatorilor de 
plan pe acest an — bază solidă 
a pregătirii producției anului 
viitor.

La investiții am realizat, pînă 
în prezent, un volum cu o va
loare totală de aproape 14 mi
liarde lei, planul fiind depășit cu 
7,7 la sută. Au fost puse în func
țiune, în această perioadă, 60 de 
capacități și obiective noi de pro
ducție. La construcțiile de locu
ințe, planul a fost depășit, pe 
9 luni, qu 345 de apartamen
te. Cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă sînt 
cu 9 lei mai mici față de plan, 
realizîndu-se o economie de circa 
107 milioane lei. S-au economi
sit, față de normele de consum, 
aproape 1 800 tone de metal și 
16 028 tone combustibil conven
țional. De asemenea, peste 80 la 
sută din unitățile economice au 
obținut, pînă in prezent, circa 
128 de milioane de lei peste plan

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
FERDINAND NAGY

Mult stimate și iubite tovarășe 
Njcoiae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Fiind in posesia bilanțului pe
rioadei trecute din acest an și 4 
previziunilor certe pentru ulti
mul trimestru, putem afirma că 
fundamentul pe care se așază 
planul pe 1983 este solid și. cu 
toate influențele crizei mondia
le. datorită promovării unei po
litici ferme de gospodărire ra
țională a valorilor de care dis
pune societatea noastră, realiză

acționat cu suficientă energie 
pentru realizarea producției fi
zice, obținerea indicelui de 
scoatere a metalului la nivelul 
sarcinilor de plan, reducerea și 
mai accentuată a consumurilor 
de materii prime și materiale, 
de combustibil și energie. Sin
tem încă deficitari in ceea ce 
privește pregătirea și per
fecționarea forței de muncă, 
creșterea productivității mun
cii și eficienței, aplicarea reală 
a mecanismului economic.

Măsurile pe care le-am între
prins în lumina orientărilor 
privind îmbunătățirea activită
ții din agricultură — a spus în 
continuare vorbitorul — s-au 
concretizat în obținerea unor 
rezultate superioare anului tre
cut.

Am realizat o producție de 
griu cu 8 la sută mai mare de- 
cît în 1981. La floarea-soareiui 
am obținut în acest an o pro
ducție medie de peste 2 000 kg 
la ha. Avem o recoltă mulțu
mitoare de porumb, reaiizînd 
de pe suprafața recoltată pină 
acum o producție medie la 
hectar de peste 5 500 kg știuleți. 
La sfecla de zahăr producția 
medie la hectar este de 25 000 
kg. Vorbitorul a menționat în 
continuare producțiile ridicate 
de legume realizate în cadrul 
județului, asigurindu-se, ast
fel, atit o bună aprovizionare a 
populației, conform programu
lui de autoaprovizionare, cit și 
livrarea la fondul de stat a 
unor însemnate cantități. Sub
liniind că județul Galați a în
cheiat în primele zile ale aces
tei luni însămînțarea orzului, 
vorbitorul a arătat că în pre
zent se lucrează cu forțe spo
rite la semănatul griului, lu
crare ce urmează a fi încheiată 
in următoarele 5—6 zile.

în încheiere, vorbitorul șf-a 
exprimat întreaga^ adeziune la 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei, apreciind că ele asi
gură dezvoltarea, în continuare, 
în ritmuri susținute, a întregii 
noastre societăți, în deplină 
concordanță cu hotărîrile Con
gresului al XII-lea al P.C.R., 
cu obiectivele Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

la producția netă șl circa 377 
milioane beneficii.

Referitor la activitatea pentru 
producția destinată exportului, 
informez plenara că în acest an, 
față de 1981, creșterile la export 
sînt de aproape 114 la sută, re- 
prezentind 600 de milioane lei.

Referindu-se la activitatea 
-desfășurată în domeniul agri- 

.„^lttu'ii, vorbitoruj a spus ;,,Co- 
• '-m'itetuj județean*de partid,; 'ppr- 
- 'nih'dde la indicațiile pe care ni 

le-âți dat cu prilejul vizitelor de 
lucru din acest an în unitățile 
agricole, precum și in intilnirile 
de lucru cu activul de partid din 
agricultură, a inițiat acțiuni de 
mobilizare a forțelor pentru în
deplinirea sarcinilor de plan și 
organizarea desfășurării lucrări
lor în această perioadă. Am obți
nut, după cum am raportat, 
aproape 4 600 kg orz la hectar, 
3 730 kg griu la ha, peste 2 150 kg 
floarea-soareiui la ha. Prelimi
năm realizarea unei producții de 
porumb la hectar de peste 6 000— 
6 500 kg boabe și a unei produc
ții de 32—33 tone sfeclă de za
hăr la ha. Vom depăși și anul 
acesta producția de struguri 
reaiizînd peste 11 tone și jumă
tate struguri de masă și vinifi- 
cație la ha. Deși producțiile me
dii în acest an sînt mai bune 
comparativ cu anii trecuți, ele 
sint incă departe de potențialul 
productiv de care dispune agri
cultura județului nostru. Ne-am 
însușit pe deplin concluziile, ob
servațiile dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, și am stabilit un program 
concret de măsuri la nivelul ju
dețului pentru fiecare consiliu, 
pentru fiecare unitate, astfel 
incit să realizăm în anul 1983 cel 
puțin 5 000 kg griu la hectar, 
5 500 kg de orz și 10 000 kg po
rumb boabe la hectar pe supra
față irigată.

Se desfășoară iii ritm intens 
recoltarea porumbului și preco
nizăm încheierea acestei acțiuni 
în jurul datei de 20—25 octom
brie. Lucrăm, totodată, cu toate 
forțele la însămînțarea griului. 
Pină acum am însămințat circa 
42—43 la sută din suprafață, 
această lucrare urmînd să fie în
cheiată în jurul datei de 10—12' 
octombrie.

Exprimind deplinul acord al 
comitetului județean de partid 
cu celelalte măsuri și programe 
supuse dezbaterii plenarei, vor- 

■ bitorui a spus : Subliniez va
loarea teoretică și practică deo
sebită a programului de parti
cipare a tuturor oamenilor mun
cii Ja formarea fondurilor ne
cesare dezvoltării industriei 
noastre. Inițiativa dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, 
aplicată in practică, va mări 
substanțial interesul general al 
fiecăruia față de bunul mers al 
întreprinderilor industriale, va 
crea o legătură directă, nemij
locită, între producători și rezul
tatele producției, va avea un rol 
pozitiv în dezvoltarea accentua
tă a economiei noastre naționale.

rile anului în curs consemnează 
o creștere considerabilă a rit
murilor în toate compartimen
tele vieții materiale și spiritu
ale. Putem afirma, pe drept cu- 
vînt, că și în atiul 1982 economia 
României va face un pas impor
tant pe calea creșterii eficienței 
muncii în toate compartimentele 
ei. Din fiecare document studiat 
aici putem reține cu satisfacție 
consecvența, tenacitatea cu care 
se asigură condițiile înfăptuirii 
unui. nivel ridicat de trai, așa 
cum s-a prevăzut in planurile 

noastre. Aceste documente poar- 
, tă adine încrustată pecetea pu
ternicei personalități a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, con
secvenței cu ca~e dă răspuns la 
cerințele legităților obiective, in 
condițiile concrete ale vieții in
terne și internaționale. Avem în 
față. în mod clar și pe înțelesul 
tuturor. înfățișat modul în care 
trebuie să fie orientate și folo
site eforturile in vederea do- 
bindirii unei eficiente maxime, 
într-adevăr. necesită o preocu
pare deosebită găsirea mijloace
lor pentni obținerea unor spo
ruri de 7 la sută la producția 
netă industrială, de 6,1 la sută la 
producția netă agricolă, de 5 la 
sută la venitul național, cind 
alții, poate mai bogati, cu mai 
multă tradiție, stau pe loc sau 
înregistrează reculuri. Consider 
că documentele pe care le dez
batem și le aprobăm acum se 
bazează pe posibilitățile certe 
ale națiunii npastre și numai de 
noi depinde dacă le vom conferi 
materialitate. Viata și realizările 
de pină acum sînt mărturii că 
este posibil. Toate acestea mă 
îndreptățesc să vă asigurăm că 
vom face totul, că vom acționa 
fără rezerve, pentru transpune
rea lor în viață. ■

Bilanțul cu care oamenii mun
cii din județul nostru încheie 
activitatea pe cele trei trimestre 
ale anului 1982 înscrie Împliniri 
care atestă că tot ceea ce s-a 
discutat și stabilit acum un an 
s-a bazat pe potențialul real 
creat prin grija conducerii su
perioare a partidului nostru.

Capacitatea industriei, agri
culturii. a oamenilor. în condi
țiile actuale, a fost folosită ra
țional; așa a fost posibil ca pro
ducția marfă să înregistreze în 
această perioadă un spor, fată 

\ de realizările anului trecut, de 
8.6 la sută, prestațiile de servi
cii de 16,9 la sută, producția 
netă 9,5 Ia sută, exportul total 

Din ctivîntul participanților la dezbateri
de 33.5 la sută, în devize libere 
de 29,9 la sută.

Rezultatele noastre sînt um
brite însă de neîmplin.iri în rea
lizarea planului de export și ne 
este deosebit de greu să aducem 
justificări.

Avem rezerve mari în valori
ficarea potențialului productiv 
creat in județ, al cărui indice 
de folosire este abia de 82,5 la 
sută. Deci avem minusuri mari 
în folosirea eficientă a poten
țialului material și uman de 
care dispunem. Vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că organele și organiza
țiile de partid ișl vor intensifica 
preocupările în vederea soluțio
nării problemelor cu care, ne 
confruntăm;'' pentru a asigura 
sporul de producție marfă- pla
nificat.

Și în domeniul agriculturii 
avem rezultate pozitive. Recol
tele la culturile principale au

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION LĂZĂRESCU

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, <

Stimați tovarăși,
în cadrul Proiectului planului 

de dezvoltare economico-socialji 
pe amil 1983, un rol prioritar 
este acordat industriei extracti
ve miniere, a cărei dezvoltare 
face in permanentă obiectul a- 
tenției deosebite a conducerii 
superioare de partid și de stat, 
personal a dumneavoastră, to
varășe secretar general. Pentru 
dezvoltarea. într-un ritm accele
rat, a producției de cărbune a 
fost elaborat, din inițiativa to
varășului secretar general, și 
aprobat de plenara C.C. al 
P.C.R. din 31 martie 1982. pro- 

■gramul de creștere a producției 
de cărbune pe perioada 1982— 
1990. care constituie orientarea 
de bază a activității noastre in 
acest domeniu. Pe nouă luni ale 
acestui an, Ministerul Minelor 
și-a realizat sarcinile de plan 
la o serie de produse miniere, 
extrăgînd peste plan unele can
tități de plumb și zinc in con
centrate, calcar, caolin și bauxi
tă, înregistrînd însă nerealizări 
importante la sortimentele de 
cărbune, minereu de fier, cupru 
în concentrate.

După ce s-a referit la unele 
neajunsuri în acest sector de ac
tivitate, vorbitorul a spus : Pen
tru încheierea anului 1982 și 
pregătirea mai bună a anului 
1983, un prețios sprijin l-au con
stituit indicațiile care ni le-ați 
dat dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, cu ocazia vizitei 
de lucru pe care ați efectuat-o 
in bazinul carbonifer al Văii 
Jiului la 2 septembrie a.c. și cu 
ocazia consfătuirii cu cadrele de 
conducere din domeniul proiec
tării și extracției cărbunelui, or
ganizată din inițiativa dumnea
voastră la Comitetul Central al 
partidului din 15 septembrie a.c. 
în baza acestor indicații s-a tre
cut la o foarte amănunțită exa
minare — mină cu mină, carie
ră cu carieră, zăcămînt cu zăcă- 
mint — pentru a depista toate 
posibilitățile de a extrage — in 
condiții de eficiență — cit mai 
mult cărbune, atit din mine și 
carierele existente, cît și prin 
crearea de noi capacități de pro
ducție.

Doresc să menționez sprijinul 
pe care l-am primit din partea 
majorității județelor țării, care 
în cadrul acțiunii speciale orga
nizate — tot din inițiativa dum
neavoastră — au trimis în prin
cipalele bazine miniere uti
laje și forță de muncă care au 
contribuit în mod substanțial la 
obținerea unor rezultate bune, 
la lucrările de descopertă în 
carieră. Pe nouă luni'din acest 
an s-a realizat un volum de 
descopertă mai mare ca în în
tregul an 1981.

în ceea ce privește planul pe 
1983, pornind de la indicația

fost bune. Cu toate acestea, nu 
putem să fim mulțumiți și nu 
avem temeiuri de liniște, pentru 
că ne mai confruntăm cu unele 
concepții înapoiate. Se resimte și 
la noi. in unele colective, lipsa 
spiritului gospodăresc, a spiritu
lui de răspundere fată de roa
dele muncii. Este incompatibil cu 
modul nostru de viată, cu spi
ritul revoluționar faptul că mai 
întilnim oameni care muncesc 
un an. și cind trebuie să adune 
rezultatele muncii proprii devin 
indolenti. chiar nepăsători.

Pentru ca aceste stări de fapt 
să dispară vom desfășura o 
muncă intensă și tenace, vom 
pune în centrul preocupărilor 
noastre. în activitatea organelor 
și organizațiilor de partid din a- 
gricultură atitudinea fermă, 
combativitatea față de aceste 
manifestări.

în cadrul agriculturii noastre, 
zootehnia reprezintă aproape 50 
la sută, și ca producția ei să 
crească la nivelul exigențelor 
va trebui să schimbăm multe 
lucruri. La ora actuală nu este 
mulțumitoare natalitatea, morta
litatea este incă mare, toate 
cauzate de o furajare necores
punzătoare in unele unități. Am 
luat măsuri și vom acționa ca 
pină la finele anului să realizăm 
efectivele planificate.

Pentru a spori aportul gospo
dăriilor populației la realizarea 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare, organele de 
partid comunale, consiliile popu
lare vor crea condiții de întări
re a cointeresării acestora, de a 
mări producția și valorificarea 
prin organismele socialiste. în 
spiritul legilor .în vigoare.

Cunoscînd sarcinile principale 
pe anul 1983, consider că sint 
posibilități de a pregăti condiții 
din timp pentru realizarea lor; 
vom acționa neabătut pentru a 
face acest lucru cît mai bine, 
pentru că ele sint realizabile, cel 
puțin la nivelul județului nostru.

Conștiențl de răspunderile ce 
ne revin în transpunerea în 
viață a sarcinilor ce le va adop
ta plenara noastră de azi. vă în
credințăm că toți comuniștii, oa
menii muncii din județ, români 

~ și maghiari, organele de partid 
vor acționa în spiritul înaltei 
încrederi a conducerii superioa
re de partid, a dumneavoastră, 
transpunînd in fapt aceste pre
vederi, exprimind astfel mulțu
mirea lor directă pentru condi
țiile de viață create tuturor fi
ilor țării, fără deosebire de na
ționalitate.

Din indicațiile dumneavoastră 
cu prilejul recentei vizite în 
județ, ale cărei ecouri sînt vii 
in conștiința oamenilor noștri, 
vom face obiectul muncii noas- 

■ ■ tre '-' eotid'ipii^?,, spor!ndu-ne in 
.' felul acesta? apprțul la propăși

rea și înflorirea patriei noastre 
comune — Republica Socialistă 
România.

dumneavoastră dată recent și fi
nind seama de sprijinul pe care 
îl primim din partea conducerii 
de partid și de stat, ajn trecut 
la efectuarea unor ample anali
ze — în special pentru lignit — 
de către colectivele de specia
liști, constituite în acest scop, 
care au analizat pe teren sta
diul lucrărilor de deschidere și 
de pregătire, modul de folosire 
a utilajelor tehnologice, fluxu
rile tehnologice de excavare, 
transport, haldare din cariere și 
organizarea producției și a 
muncii.

x S-a ajuns la concluzia că prin- 
tr-o serie de măsuri de intensi
ficare a lucrărilor de descoper- 
tă în cariere și a lucrărilor de 
deschidere și pregătire în sub
teran. prin creșterea gradului de 
folosire intensivă și extensivă a 
utilajelor tehnologice. în special 
a excavatoarelor cu rotor, prin 
îmbunătățirea constructivă a 
unor utilaje tehnologice, prin 
măsuri de asigurare, formare și 
perfecționare a personalului. în 
anul 1983 și în anii următori rit
mul de creștere a producției de 
lignit va spori.

Pentru îmbunătățirea substan
țială a activității industriei mi
niere. în afara măsurilor care au 
fost deja stabilite, în anul 1983 
trebuie să acordăm o atenție de
osebită lucrărilor de investiții ca 
să asigurăm punerea în funcțiu
ne a obiectivelor prevăzute în 
plan, âtît la cărbune cît și la 
minereuri, precum și recuoera- 
rea răminerilor în urmă din anii 
1981—1982. Cea mai importantă 
problemă o constituie insă for
ța de muncă, pentru asigurarea 
și pregătirea căreia urmează să 
luăm măsuri cu totul deosebite. 
Am Început cu măsuri de îmbu
nătățire a structurii acesteia, 
prin creșterea ponderii munci
torilor în fronturile de lucru di
rect productive din subteran și 
de pe liniile tehnologice din ca
riere și reducerea prooorțiel 
muncitorilor de la sunrafata mi
nelor și de la celelalte activități 
auxiliare. De asemenea, unele 
meserii deficitare, urmează să 
fie completate — asa cum ați 
indicat și dumneavoastră — cu 
soriilnul- unitățile- din cadrul 
M.I.C.M. Șl M.LM.U.E.E. Vor fi 
necesare și unele măsuri care să 
coreleze mai bine retribuțiile ta
rifare soectfice activității în ca
riere cu gradul de comolexita- 
te a utilajelor din dotare.,

De asemenea. în problema do
tării cu utilaje, solicităm în con
tinuare sprijinul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini și al Ministerului Indust-iei 
de Mașini-Unelte, Electrotehnică 
și Electronică in vederea asigu
rării utilajelor tehnologice in 
conformitate cu prevederile con
tractelor ; mă refer la comple
xele de susținere mecanizată 
pentru stratele groase, necesare 
în special minelor de huilă din 
Valea Jiului și a morilor auto
gene pentru instalațiile de pre

parare a minereurilor cuprifere. 
La Ministerul Industriei Chimi
ce solicităm rezolvarea proble
mei covorului de cauciuc și a 
soluției de vulcanizare.

în încheiere, doresc ca în nu
mele consiliului de conducere al 
Ministerului Minelor, al tuturor 
oamenilor muncii din industria 
minieră, să mulțumesc tovară-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE CAROLICĂ

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central 
care dezbate probleme de im
portanță vitală pentru dezvol
tarea în ritm susținut a econo
miei naționale se desfășoară în 
condițiile in care întregul nos
tru popor, strins unit in jurul 
partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, depune eforturi sus
ținute pentru a întimpina cu 
noi și importante succese Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român. în bilanțul 
general al acestei perioade se 
regăsește și contribuția colec
tivelor de oameni ai mun
cii din județul Buzău, care, 
acționînd sub conducerea comi
tetului județean de partid, în 
spiritul hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, al 
prețioaselor dumneavoastră in
dicații și orientări, aplică neabă
tut principiile noului mecanism 
economlco-financiar, ale auto- 
gestiunii și autoconducerii mun
citorești.

în acest context, vorbitorul a 
arătat că sarcinile de plan ce 
i-au revenit județului Buzău pe 
perioada parcursă din acest an 
au fost realizate in proporție 
de 101,9 la sută la producția 

netă, 102 la sută la productivi
tatea muncii, 100,3 la sută la 
producțla-marfă vindută și în
casată, in condițiile reducerii 
consumurilor de energie și 
combustibili și a cheltuielilor 
de producție. De asemenea, 
contractele de export au fost 
integral onorate. Vorbitorul a 
arătat, totodată, că în această 
perioadă au fost puse In func
țiune unele obiective de inves
tiții din industrie și agricultură, 
un număr de 1 535 de aparta
mente și alte obiective sociale 
și culturale.

Analizînd în spirit critic și 
autocritic activitatea desfășura
tă în primele 9 luni ale anului, 
vorbitorul a arătat că în stilul 
de muncă al comitetului' jude
țean de partid, ăl organelor, și 
organizațiilor sale, al consiliilor 
oamenilor muncit se" manifestă 
incă unele deficiente în con
ducerea vieții economice, fapt 
care s-a răsfrînt in neindepli- 
nirea unor indicatori de bază, 
cum sînt producția-marfă și pla
nul de investiții.

Arătind apoi că unele între
prinderi metalurgice, chimice și 
ale industriei ușoare din jude
țul Buzău intîmpină greutăți în 
privința aprovizionării tehnico- 
materlale, a acoperirii cu con
tracte a planului de export și a' 
soluționării altor probleme le
gate de realizarea sarcinilor de 
plan, vorbitorul a solicitat un

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BĂLAN

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși,
Documentele supuse dezba

terii Plenarei Comitetului Cen
tral relevă din nou, cu preg
nanță, contribuția dumneavoas
tră personală, clarviziunea, di
namismul și profundul spirit 
analitic proprii activității ce-o 
desfășurati in fruntea partidu
lui și țării, rigurozitatea științi
fică în corelarea necesităților e- 
conomiei naționale cu poten
țialul său tehnic și uman, cu 
resursele existente în contextul 
unei complexe problematici e- 
conomice și politice mondiale.

Prevederile planului pe 1983 
— a arătat vorbitorul în con
tinuare — răspund întru totul ce
rințelor etapei ce o parcurgem, 
punind accentul pe laturile ca
litative ale activității economice, 
pe lărgirea bazei proprii de ma
terii prime și energetice, gos
podărirea rațională șl valorifi
carea superioară a tuturor re
zervelor, recuperarea și refolo- 
sirea materialelor, reducerea 
consumurilor, sporirea produc
ției agricole, cit și creșterea 
producției pentru export în con
diții de calitate și de eficientă 
cît mai bune.

Subliniind apoi că județului 
Hunedoara, care deține o pon
dere însemnată în producția de 
materii prime, energie și com
bustibil a țării și care dispune 
de o puternică bază materială, 
tehnică și umană, ii revin sar
cini deosebit de mobilizatoare 
din planul pe 1983, vorbitorul a 
spus : în spiritul indicațiilor pe 
care ni le-ați dat. mult stimate 
tovarășe secretar genera1, cu 
prilejul vizitei de lucru efec
tuate în județul nostru la în
ceputul lunii septembrie, acțio
năm cu hotărire pentru elimi
narea neajunsurilor care au dus 
la nerealiza-ea producției fizice 
de huilă, fontă și otel, pentru 
asigurarea forței de muncă orin 
redirijarea acesteia din activi
tățile auxiliare sore fronturile 
de lucru, dimensionarea opti
mă a sectoarelor indirect pro
ductive. sporirea numărului 
cursurilor de calificare, odată cu 
materializarea unui vast pro
gram de recrutare și stabilizare 
a forței de muncă în Valea Jiu
lui.

îmbunătățirea activității eco
nomice, atit. în sectorul extrac
ției de cărbune, cît și in side

șuiul secretar general Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul ce 
ni-I acordă în permanentă și să 
vă asigur că minerii din unită
țile ministerului nostru vor face 
totul pentru realizarea sarcini
lor din planul pe anul 1983. care 
va constitui o bază mai puter
nică pentru dezvoltarea produc
ției in perioadele următoare.

sprijin mai mare din partea mi
nisterelor de resort.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată in domeniul agri
culturii, primul secretar al co
mitetului județean de partid a 
arătat că in acest an s-au obți
nut rezultate superioare la pro
ducția de griu, orz și floarea- 
soareiui, față de cele înregis
trate în 1981, estimîndu-se pro
ducții bune și la porumb, sfeclă 
de zahăr și struguri.

în legătură cu desfășurarea 
lucrărilor din această toamnă 
s-a menționat că semănatul or
zului s-a încheiat, iar cel al 
griului urmează să ia sfirșit în 
3—4 zile. De asemenea, recol
tarea porumbului, a sfeclei de 
zahăr, a legumelor, a fructelor 
și strugurilor se va încadra în 
termenele stabilite.

Analizînd apoi activitatea din 
domeniul zootehniei, vorbitorul 
a arătat că anul acesta s-a ac
ționat cu mai multă insistență 
pentru modernizarea sectoare
lor, pentru adăpostlrea anima
lelor și in mod deosebit pentru 
asigurarea unei hrăniri cores
punzătoare a acestora, precizind 
că stocurile de fin, de substan
țe suculente și nutrețuri grosie
re realizate in acest an sint 
mai mari decit cele din 1981. 
Totodată, s-a arătat că progra
mul de insămînțare a culturilor 
furajere pentru primăvară a

fost depășit cu peste 2 700 hec
tare.

în ce privește aprovizionarea 
de toamnă-larnă a populației, 
s-a arătat că atit comitetul ju
dețean de partid, cît și consiliul 
popular acționează intens în ve
derea constituirii din resurse 
proprii a stocurilor prevăzute 
din programul județean. S-a 
precizat că în acest an județul 
Buzău reușește să-și asigure, 
pentru prima dată din produc
ție proprie întregul necesar de 
cartofi.

Referitor la proiectul Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a României 
pe 1983, la a cărui fundamenta
re și elaborare un rol determi
nant ' îl are secretarul 'general 

. al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, doresc să 
subliniez, a spus vdțbîtoriif '.în 
încheiere, că. prin prevederile 
sale, el asigură, în spiritul do
cumentelor Congresului al XII- 
lea și al obiectivelor strategice 
ale actualului cincinal, dezvol
tarea continuă a industriei și 
agriculturii, perfecționarea orga
nizării și conducerii economiei 
și a vieții noastre sociale.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Buzău, 
in frunte cu comuniștii, vor 
face totul pentru realizarea sar
cinilor ce ne revin în profil te
ritorial, sporindu-ne astfel con
tribuția la progresul și înflo
rirea României socialiste.

rurgie și, în mod deosebit, rea
lizarea nivelurilor de producție 
prevăzute in planul pe 1983 se 
leagă organic de înfăptuirea in
tegrală a programului de inves
tiții și atingerea parametrilor 
proiectați. De aceea, acordăm 
toată atenția realizării lucrări
lor de care deoind dezvoltările 
și deschiderile de noi mine pen
tru cărbune in Valea Jiului, 
creșterea producției de mine
reuri în Munții Apuseni, con
struirea de noi capacități de 
preparare.

Referindu-se la problemele pe 
care le ridică-realizarea sarci
nilor de export, primul secretar 
al comitetului județean de 
partid a spus : Pentru a impor
ta materiile prime și materiale
le de care industria județului 
are nevoie, vom acționa, așa 
cum ne-ați indicat dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe se
cretar general, pentru a com
pensa valoarea acestor impor
turi cu produse ce vor fi valo
rificate la export. De aceea, pen
tru anul 1983 ne-am propus să 
sporim, față de 1982. exportu
rile, atit în siderurgie, cit și in 
alte sectoare de activitate.

Informînd despre activitatea 
care se desfășoară în județul 
Hunedoara, pentru realizarea 
sarcinilor din domeniul agricul
turii, vorbitorul a arătat că pină 
la această dată s-a încheiat re
coltatul cartofilor și se.. recol
tează ultimele suprafețe Ia 
sfecla de zahăr și porumb. Re
coltatul legumelor șl. fructelor 
se face conform graficelor în
tocmite cu unitățile de valori
ficare. In ceea ce privește in- 
sămințărlle de toamnă, s-a în
cheiat semănatul orzului la ter
menul stabilit și în condiții ca
litative bune, iar însămințatul 
griului este pe terminate. In 
ceea ce privește aprovizionarea 
cu legume și fructe, vorbitorul 
a menționat că în acest an pon
derea principală la formarea 
stocurilor Ia cartofi, rădăcinoa- 
se. vărzoase șl mere o dețin 
cantitățile produse în județul 
Hunedoara.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Doresc să exprim anga
jamentul ferm al organizației 
județene de partid, al tuturor 
oamenilor muncii din Hunedoara 
că vom depune toate eforturile 
pentru eliminarea neajunsurilor 
și lipsurilor din activitatea noas
tră, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe 
acest an șl pe Întregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE VLAD

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși și tovarășe,
Vă raportez că petroliștii, toți 

oamenii muncii din industria 
extractivă de petrol șl gaze au 
depus anul acesta eforturi sus
ținute pentru realizarea sarcini
lor ce le revin din planul națio
nal unic de dezvoltare econo
mico-socială a țării și au făcut 
progrese însemnate in creșterea 
producției de petrol și gaze. 
După ce în anul 1981 s-a realizat 
o stabilizare a extracției de țiței, 
în anul 1982 marcăm o creștere; 
am creat toată baza tehnico-ma- 
terială, prin descoperirea de noi 
rezerve, ca in anul viitor să fa
cem planul prevăzut în sarcinile 
pe care Ie avem.

Rezervele pe care le-am des
coperit in ultimul timp la mare 
adincime' și felul in care se lu
crează, din indicațiile primite 
prin programul prioritar, creează 
condițiile pentru a rezolva aces
te sarcini. Consiliul de condu
cere al ministerului, consiliul oa
menilor muncii au urmărit în- 
'deaproape aplicarea măsurilor 
cuprinse in aceste programe șl 
au mobilizat colectivele de pe
troliști din schele și trusturi în 
acest sccț>. întreaga atenție a 
fost acordată intensificării' fo
rajului de exploatare pentru pu
nerea în producție de noi sonde 
și crearea, pe această cale, a noi 
capacități de producție. Forajul 
de exploatare a fost dezvoltat in 
special în zonele de mare pro
ductivitate.

Au dat rezultate deosebite mă
surile luate pentru valorificarea 
maximă a potențialului de pro
ducție a zăcămintelor aflate in 
exploatare, utilizarea integrală a 
fondului de sonde existent, res
pectiv repunerea in producție a 
sondelor care erau oprite in ve
derea unor intervenții, repara
ții capitale și probe de produc
ție. S-a acționat mai activ în ul
timul timp, pe baza sarcinilor 
date de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbu
nătățirea muncii de recrutare și 
pregătire a personalului și for
marea de noi brigăzi de sondori.

Au fost elaborate grafice de 
lucru pentru perioada pină la 
sfirșitul anului, în vederea recu
perării restanțelor la forajul 
geologic. Vom asigura îndepli
nirea planului la forajul de mare 
adincime și vă informez, tovarășe 
secretar general, că lucrările de 
cercetare geologică vor 'asigura 
planul de rezerve la țiței și gaze. 
Vă informez, totodată, că lucră
rile de cercetare geologică se 
desfășoară în bune condiții pe 
platforma continentală a Mării 
Negre. Potrivit programului în
tocmit, după repararea capitală, 
platforma de foraj marin este în 
plin foraj ; in circa o lună și 
jumătate se va mai termina încă 
o sondă în zonă. Cea de-a doua 
platformă de foraj,. nQrizont“,, a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE TĂNASE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

de Ia in- 
indeolinit 
indicatori 
producția

Vă rog să-mi permiteți ca 
să-mi exprim adeziunea totală 
fată de problematica și con
ținutul materialelor supuse dez
baterii plenarei Comitetului 
Central, ele fiind de o impor
tanță deosebită pentru continua 
dezvoltare a României socialis
te și in care regăsim, și de a- 
ceastă dată, contribuția hotări
toare. orientările și indicațiile de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului.

Vă raportăm că organizația 
județeană de partid Ialomița, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
acționează cu fermitate în ve
derea înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor economlco-sociaie pen
tru 1982, conștienți fiind că a- 
ceasta constituie o condiție ho
tăritoare pentru realizarea pre
vederilor planului de stat pentru 
anul viitor.

Informăm plenara că. în pe
rioada care a trecut 
ceputul anului, ne-am 
planul la principalii 
economici, reaiizînd 
netă industrială in proporție de 
peste 105.5 la sută, productivi
tatea muncii — 108 5 la sută, 
cheltuielile de nroductie di- 
minuîndu-se cu 7.2 lei. iar cele 
materiale cu 11.2 lei.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că majoritatea uni
tăților industriale iaiomițene iși 
îndeplinesc și depășesc planul, 
rezultate deosebite obținind uni
tățile din ramura industriei ali
mentare. care au o pondere în
semnată în industria județului. 
Și in domeniul investițiilor, ca 
urmare a eforturilor depuse, am 
reușit să punem în funcțiune 
secția de uleiuri de in Țăndărel, 
întreprinderea .,Bărăganul“-Ur- 
ziceni. abatorul de păsări și 
complexele de pui pentru came 
din Slobozia; sintem în faza 
finală la moara de griu și po
rumb Slobozia. La construcțiile 
de locuințe, unde am avut mari 
rămineri in urmă în trimestrele 
I și II. printr-o mai bună or
ganizare a muncii pe șantiere, 
asigurăm la sfirșitul acestei luni 
recuperarea restantelor; sintem 
mobilizați să ne îndeplinim pla
nul anual.

Vă raportăm însă, tovarășe 
secretar general, că nu am făcut 
totul in domeniul investițiilor, 
că mai avem nerealizări — mai 
ales la construcții-montaj la 
unele obiective cu termen de 
punere in funcțiune anul acesta, 
cum sint Fabrica de amidon- 
glucoză Țăndărei. complexele 
agrozootehnice de la Ciulnița și 
Cosereni. că n-am reușit să în
tronăm un climat de ordine și 
disciplină, de grijă fată de ma
teriale și energie, dar sintem 
hotărîți ca prin măsuri tehnico- 
drganlzatorice și educative să în
lăturăm aceste deficiente.

în agricultură, pe baza îndru
mărilor primite cu prilejul vizi
telor efectuate de dumneavoas
tră. tovarășe secretar general. în 
unitățile agricole iaiomițene. la 
consfătuirile de lucru pe pro- 

devenit și ea operațională, este 
in curs de deplasare spre prima 
locație de foraj.

Purtăm o mare răspundere 
pentru nerealizarea producției 
prevăzute în planul de stat pe 
perioada care a trecut din acest 
an. Este adevărat că s-au făcut 
eforturi, dar aceasta nu justifică 
lipsurile noastre. Am avut și 
anumite greutăți, ministerele cu 
care am colaborat le cunosc, 
mai există incă o serie întreagă 
de deficiențe, însă, printr-o ur
mărire mai atentă, cu grafice 
ferme, noi sperăm că vom găsi 
tot sprijinul la Ministerul Con
strucțiilor de Mașini, in special 
Ia M.I.M., și de la chimie pen
tru a aduce la îndeplinire sarci
nile mari pe care le avem. Vor
bitorul a arătat că se acționează 
cu eforturi sporite pentru a se 
asigura necondiționat realizarea 
planului de 15 milioane tone, 
sarcină ce urmează să fie înde
plinită la sfirșitul actualului 
cincinal.

Proiectul de plan pe anul 1983 
al unităților din industria ex
tractivă de petrol și gaze are la 
bază sarcinile cuprinse în pro
gramele cu privire la creșterea 
producției de țiței și gaze pe 
perioada 1982—1985, pe cele din 
programul privind valorificarea 
superioară a creșterii bazei de 
materii prime, minerale și ener
getice, precum și indicațiile 
dumneavoastră pentru reducerea 
importurilor, a consumurilor de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie. Pe baza 5’ 
damentărilor de detaliu, pe..z„. 
minte, schele și trusturi, elabo
rate de institut cu specialiștii 
din unitățile petroliere și mi
nister, a rezultat că extracția de 
țiței se poate obține în capacită
țile existente, iar diferența pe 
care trebuie să o realizăm va fi 
asigurată în sondele noi. Avem 
un program ferm de lucru pen
tru dezvoltarea producției de 
gaze și pentru valorificarea su
perioară. La indicația dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, am făcut o inventa
riere a tuturor sondelor, indife
rent de debitul, zilnic de țiței, 
iar la cele care nu au nici o 
perspectivă, recuperăm, recondi
ționăm șl reutilizăm materialul 
tubular.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că pe
troliștii țării, a căror zi se sărbă
torește chiar zilele acestea, la 10 
octombrie, vă sint recunoscători 
pentru condițiile de muncă și de 
viață create, vor munci cu toată 
dăruirea pentru întîmpinarea 
apropiatei Conferințe Naționale 
a partidului, cu rezultate supe
rioare în muncă, pentru inche- 
ierea în.. cît mai bune pqndiții 
a anului 19B2 și pregătirea cores
punzătoare a producției pentru 
anul 1983.

ca- 
re- 
să 

din

bleme din agricultură, organele 
șl organizațiile de partid, orga
nele agricole, toți oamenii mun
cii au acționat cu mai multă 
hotărîre pentru punerea mai 
bine în valoare a potențialului 
productiv al solului, a dotării 
tehnico-materiale de care dispu
nem. obținind rezultate supe
rioare anilor trecuți. Astfel, la 
griu. am realizat producția plani
ficată. obținind pe județ 3 820 kg 
la hectar, iar la orz aproape 
4100 kg la hectar. Sintem pre
ocupați în prezent de insămînța- 
rea la timp și în condiții de 
litate superioară a griului, 
ușind pină ia această dată 
semănăm peste 50 la sută 
suprafață; vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că ne încadrăm 
în enoca optimă, punind astfel 
bazele unei producții mari la 
hectar. Concomitent, depunem e- 
forturi susținute pentru mobili
zarea tuturor forțelor satelor la 
stringerea ia timp și fără pier
deri a recoltelor acestei toamne, 
la eliberarea suprafețelor și e- 
xecutarea ogoarelor de toamnă.

Vă raportăm, tovarășe se' e- 
tar general, că pină în pre At 
porumbul a fost recoltat de j 
80 la sută din suprafață, reali 
zind o producție cu circa 1 800 kg 
boabe Ia hectar mai mult decit 
anul trecut. Rezultate bune avem 
și la celelalte culturi; la sfecla 
de zahăr vom realiza o produc
ție de peste 34 000 kg la hectar; 
cu aproape 15 tone mai mult la 
hectar față de anul 1981.

Asigurăm plenara, pe dumnea
voastră personal, tovarășe secre
tar general, că pînă în jurul 
datei de 20 octombrie vom 
încheia recoltatul culturilor de 
toamnă, urmînd ca pînă la 5 no
iembrie. conform graficului, să 
terminăm recoltatul și livratul 
întregii producții de sfeclă de 
zahăr.

Sintem conștienți că In activi
tatea organelor și organizațiilor 
de partid, a organelor agricole 
județene au existat defecțiuni 
in ce privește respectarea teh
nologiilor de lucru, a întreținerii 
culturilor, a efectuării la timp 
a lucrărilor, defecțiuni manifes
tate și în anul acesta, care au 
făcut ca unele unități să nu rea
lizeze in întregime producția 
planificată la fasole, soia și floa
rea-soareiui. Avind în vedere 
sarcinile deosebit de mobiliza
toare ce revin agriculturii, pe 
ba’a orientărilor si indicațiilor 
date de dumneavoastră organe
lor și ’organizațiilor de partid, 
tuturor oamenilor muncii, sintem 
hotărîți să fa~em totul pentru 
a întări ordinea si disciplina, ca 
munca ză fie mai bine organiza
tă. să fo'osim mai bine poten- 
t'a’’il productiv al nămîrif’ui, să 
aplicăm corect tehnologiile de 
lucru, să crească răspunderea 
tuturor cadrelor din agricultură, 
de a obține producții tot mai 
mari la culturile vegetale. în 
zootehnie și celelalte sectoare 
ale activității agricole.

Asigurăm plenara Comitetului 
Central, pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
că sarcinile ce ne revin din
(Continuare în pag. a IÎI-a)
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planul național unic, din planu
rile de dezvoltare a agriculturii 
industriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor oe 1983 
eint pe deplin realizabile, con
tribuind la dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale. 
Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organiza
ția județeană de partid, toți lo-

cuitorii județului Ialomița, ur- 
mind exemplul dumneavoastră 
de muncă și viață pe care ni-1 
oferiți permanent, vor acționa cu 
toată fermitatea în vederea rea
lizării in întregime a obiective
lor economico-sociale. intimpi- 
nind cu noi și importante fapte 
de muncă marele eveniment 
din viața comuniștilor, a între
gului popor — Conferința Na
țională a partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NECULAI AGACHI

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,

în ansamblul sarcinilor la ni
velul economiei pentru anul vii
tor, metalurgia se regăsește an
gajată în toate programele, in 
toate sarcinile concrete privind 
dezvoltarea construcțiilor de 
mașini, agricultura, in progra
mul de investiții, in sarcinile 
vizînd reducerea importurilor și, 
in general, a echilibrării balan
ței de plăți.

Actualele prevederi ale pia
nului exprimă incă o dată grija 
conducerii partidului, a secre
tarului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru dez
voltarea acestei ramuri in 
concordantă cu necesitățile reale 
ale economiei, pentru ridicarea 
potențialului tehnic și- tehnologic 
și de dotare la nivelul celor mai 
avansate metalurgii pe plan 
mondial.

Pentru metalurgie, sarcinile 
anului 1.983 sint complexe, mobi
lizatoare. Producția de oțel va 
trebui să crească cu 14 la sută 
față de ceea ce realizăm anul 
Jbesta, laminatele cu 17 Ia sută.

Deși sarcinile cantitative ale 
planului sint deosebite, conside
răm că una din obligațiile' ma
jore este reducerea importuri
lor și, în special, a Importurilor 
de produse metalurgice finite, 
cit și în domeniul importurilor 
de feroaliaje, materiale refrac
tare, materii prime, cărbune, 
cocs și minereu. Prin dotările 
realizate, asimilarea unor noi 
tehnologii neconvenționale, dar 
mai ales ca urmare a sarcinilor 
stabilite de dumneavoastră, to
varășe secretar general, importul 
de metal a scăzut an de an, spo
rind corespunzător gradul de a- 
sigurare cu metal a economiei 
din producția internă. Analizînd 
o serie dintre neajunsurile care 
au diminuat realizările din acest 
domeniu, vorbitorul a spus :

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că. așa cum ați indi
cat, avem programe concrete 
pentru fiecare sortiment în par
te, pină la satisfacerea integra
lă a necesităților economiei și 
crearea unor disponibilități pen
tru export. Prin realizarea a- 
cestor programe, producția de 
țevi inoxidabile va crește la 
anul cu 40 la sută. Ia prăjini de 
foraj pentru sectorul petrolier 
cu 57 la sută, tablele și benzi
le inoxidabile cu 45 la sută, 
cordul metalic cu. .42 la sută. 
Vom acționa așa cum ne-ați În

dicat, tovarășe secretar general, 
pentru obținerea de noi sorti
mente prin microproductie, 
pentru crearea de noi capacități 
pe baza experienței pe care o 
avem. De asemenea, pentru re
ducerea importurilor de fero
aliaje. de fero-crom afinat, pen
tru creșterea gradului de recu
perare a acestora din pf-ocesele 
de elaborare, vom acționa ca în 
cursul acestui an. în trimestrul 
IV, să intre în producție indus
trială noile instalații de- la Hu
nedoara și Galați, vizînd . pro
ducția de oteluri inoxidabile 
speciale: instalațiile sint în pro
be tehnologice la cald.

Referindu-șe la sarcinile în 
domeniul exportului, vorbitorul 
a subliniat hotărirea colectivelor 
din unitățile metalurgice de a 
realiza producția fizică necesară 
exportului, de a răspunde 
prompt la toate solicitările pie
ței cu sortimente de valoare ri
dicată.

Reducerea costurilor de pro
ducție, avind la bază în princi
pal reducerea consumurilor spe
cifice. este, de asemenea, o sar
cină deosebită pentru metalur
gie în anul viitor. Arătînd că in 
această direcție s-a acționat in
suficient, inregistrîndu-se de
pășiri importante la consumul 
specific de cocs, de electrozi, 
de feroaliaje, iar coeficientul 
de scoatere, deși in creș
tere de la an la an. este 
sub cel planificat cu 1.3 pro
cente. vorbitorul a subliniat 
că sarcinile anului viitor Impun 
măsuri hotărîte pentru încadra
rea in aceste consumuri, ele
ment hotărîtor pentru realizarea 
balanțelor materiale ale planului 
fizic.

Realizarea producției fizice 
impune să acționăm pentru pu
nerea în funcțiune a tuturor ca
pacităților prevăzute să producă 
anul viitor.

Prevederile planului pentru 
anul 1983 — a spus în încheiere 
vorbitorul — cuprind sarcini 
importante și în celelalte acțiuni 
vizînd productivitatea, investi
țiile, reparațiile capitale, fondul 
pieței. Vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, asigurăm ple
nara că vom acționa cu toată 
hotărîrea pentru realizarea aces
tor sarcini, convinși fiind că re
zolvarea lor va contribui direct 
la realizarea sarcinilor Ia nive
lul întregii economii, la realiza
rea Programului partidului nos
tru, spre binele , și fericirea in

actualului cincinal, și pentru, a 
aplica întocmai indicațiile date 
de secretarul general al partidu
lui cu ocazia vizitelor făcute la 
combinatul nostru. Ca urmare, 
pe 9 luni am depășit planul 
la producția fizică cu însem
nate cantități de produse pe
troliere, ceea ce a ’ creat premi
sele pentru realizarea și depă
șirea planului Ia producția netă, 
export și productivitatea mun
cii, obținerea unor importante 
economii la costurile materiale 
de producție.

Depășirile realizate totuși la 
multe din produsele fabricate nu 
au putut compensa anumite 
nerealizări la unele sortimente 
petrochimice, ca urmare a lipsei 
unor materii prime de bază, în 
special gaze de chimizare. Pen
tru a îndeplini obiectivele stabi
lite, acționăm cu hotărire pentru 
consolidarea și creșterea produc
ției la instalațiile existente, pu
nerea in funcțiune a instalațiilor 
noi, asimilarea de noi produse 
necesare economiei naționale, re
ducerea cheltuielilor. O deose
bită atenție in această perioadă 
o acordăm atingerii parametrilor 
proiectați la cele 8 capacități 
puse in funcțiune in ultima pe
rioadă, precum și terminării lu
crărilor de investiții la alte mari 
obiective, existind condiții ca 
pină la sfîrșitul anului să fie 
puse în funcțiune încă 8 capa
cități noi, care vor conduce Ia 
creșterea gradului de prelucrare 
a petrolului și a cantităților .de 
gaze de chimizare, atit de ne
cesare pentru fabricarea cau
ciucului.

Totodată, ne vom intensifica 
preocupările pentru asimilarea 
in producție, in scopul elimină
rii importurilor, a unor noi ti-

puri de latexuri, cauciuc, polis- 
tiren și alte produse chimice, va- 
lorificind superior materiile pri
me și continuind aplicarea a nu
meroase, tehnologii care au la 
bază cercetarea românească.

Toate aceste' măsuri vor per
mite să reinnoim producția com
binatului astfel incit ponderea 
produselor noi și reproiectate să 
reprezinte peste 30 la sută din 
producția marfă.

Consiliul oamenilor muncii, 
sub conducerea comitetului de 
partid, a stabilit un amplu pro
gram de acțiune pentru pregă
tirea condițiilor necesare îndepli
nirii sarcinilor de plan prevăzu
te pe 1983. In centrul acestui 
program stau măsurile menite să 
ducă la creșterea gradului de 
utilizare a tuturor instalațiilor in 
vede/ea realizării planului la 
producția fizică, recuperarea 
rămînerilor in urmă la planul de 
investiții, sporirea eficientei eco
nomice, prin reducerea cheltuie
lilor de producție și mai buna 
valorificare a materiilor prime, 
prin asimilarea in producție a 
unor produse în vederea redu
cerii și înlocuirii importurilor.

în încheiere îmi exprim totala 
adeziune față de documentele 
supuse dezbaterii plenarei și vă 
asigur; mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din Combinatul petrochi
mic Borzești, puternic mobilizați 
de apropierea Conferinței Na
ționale a partidului, sint hotăriți 
să nu-și precupețească eforturi
le pentru realizarea obiectivelor 
din Planul național unic de dez
voltare economico-socială a ță
rii, de înfăptuire a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Referindu-se la programul 
aprovizionării populației pe tri
mestrul IV 1982 și trimestrul I 
1983, la sarcinile ce revin jude
țului în domeniul autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale, 
vorbitorul a relevat că in acest 
an, sub directa conducere a bi
roului comitetului județean de 
partid s-a . asigurat o bună apro
vizionare a populației din muni
cipiul Slatina și din celelalte lo
calități cu. legume, zarzavaturi, 
fructe, cu alte produse.

Menționind că anul viitor ju
dețul Olt urmează să realizeze 
o producție marfă industrială de 
peste 20 miliarde lei, vorbitorul 
a arătat că elaborarea sarcinilor 
de plan pe 1983 s-a făcut pe baza 
unei ample analize in fiecare

unitate economică, depistindu-se 
însemnate resurse interne de 
care dispun întreprinderile, în
deosebi cu privire la folosirea 
capacităților de producție, a uti
lajelor și mașinilor, a forței de 
muncă, la reducerea consumu
lui de materii prime, materiale, 
energie, combustibil, la recicla
rea și refolosirea produselor.

Organizația de partid a jude
țului Olt — a spus in încheiere 
vorbitorul — va acționa cu toată

în activitatea noastră se simte 
lipsa tractoarelor de peste 209 
CP. tractoare care ar asigura un 
randament mai mare, echivalent 
cu producția a 10 tractoare obiș
nuite, realizind astfel economii 
de energie, forță de muncă, lu
crări de calitate și in perioade 
optime. Spre regretul nostru, 
trebuie să' recunoaștem că in
dustria constructoare de mașini, 
in multe cazuri, furnizează a-

griculturii mașini de calitate ne
corespunzătoare.

In încheiere, permiteți-mi să 
exprim acordul total fată de 
proiectul planului de stat pe 
anul 1983, in care văd garanția 
rezolvării cu succes a mărețelor 
teluri jalonate de documentele 
celui de-al XII-lea Congres și 
care va contribui la ridicarea 
României pe trepte tot mai înal
te, spre binele poporului nostru.

tregii țări

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
HARALAMBIE ALEXA

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,

Plenara de astăzi dezbate 
probleme de importanță deose
bită pentru viata economică și 
socială a tării, probleme care 
transpuse in practică, in strinsă 
concordanță cu orientările pe 
care le dați dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul dialogu
lui permanent pe care il purtați 
cu oamenii muncii, cu întregul 
popor, vor determina înfăptuirea 
neabătută a programului, a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului.

Raportez plenarei că și Co
mitetul județean de partid Bo
toșani, celelalte organe și orga
nizații de partid, consilii popu
lare, sint preocupate pentru în
făptuirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea, la plena
rele Comitetului Central, in 
transpunerea in viață a indica
țiilor și orientărilor date de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, cu prilejul vizitei 
■3: lucru pe care ați efectuat-o 
71 rent in județul Botoșani. A- 
.este preocupări s-au concreti
zat in unele rezultate pozitive, 
dar. spre regretul nostru, și in
tr-o serie de neimpliniri. Ast
fel, in industrie, pe perioada 
parcursă din acest an, produc
ția netă a fost realizată în pro
cent de 103,4 la sută, producti
vitatea muncii — 102,9 la sută, 
cheltuielile totale și materiale 
la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 2,4 lei și, respectiv, 
cu 13 lei, sub nivelul planificat, 
în condițiile obținerii unor eco
nomii la principalele resurse 
materiale și energetice : la me
tal — 227 tone, la fibre pentru 
fire textile — 25 de tone, la 
energie electrică — 3 638 MW/h, 
iar la combustibil convențional 
— 3 533 tone.

In investiții, au fost puse in 
funcțiune, in acest an. fonduri 
fixe în valoare de peste un mi
liard de Iei, dindu-se in exploa
tare unități industriale, printre 
care filaturile de la Darabani și 
Flăminzi, o nouă capacitate de 
300 milioane lei la Întreprinde
rea „Electrocontact", precum și 
toate complexele și fermele zoo
tehnice prevăzute in planul de 
stat al perioadei. De asemenea, 
au fost date in folosință- 2 324 
apartamente și 238 garsoniere, 
depășind prevederile celor trei 
trimestre, avind asigurate toate 
condițiile să realizăm integral 
planul pe acest ’ an înainte de 
termen.

în agricultură, raportez plena
rei că am încheiat cu mult timp 
în urmă recoltarea florii-soare- 
Iui, cartofilor și porumbului pen-

tru siloz, in prezent lucrindu-se 
intens la culesul porumbului pen
tru boabe, ce s-a realizat pină 
in prezent in procent de 96 la 
sută. La sfirșitul săptăminii tre
cute am încheiat semănatul or
zului și orzoaicei, iar pentru gră
birea ritmului la pregătit terenul 
și insămințarea griului, lucrare 
executată pină in prezent in pro
cent de 50 la sută, am asi
gurat cel de-al doilea schimb de 
lucru.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom incheia 
semănatul griului, așa cum 
ne-ați indicat, în perioada ime
diat următoare trecind la efec
tuarea arăturilor adinei de 
toamnă.

După ce s-a referit la unele 
realizări și neimpliniri din sec
torul zootehnic, vorbitorul a 
spus : Pentru compensarea
restanțelor la carne, cit și la alte 
produse agroalimentare, pe baza 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială, am 
organizat microferme pentru 
creșterea iepurilor de casă și 
pentru păsări la unitățile neagri
cole și gospodăriile populației. 
De asemenea, am luat măsuri 
hotărite pentru utilizarea efi
cientă și extinderea spațiului de 
desfacere in piețe, pentru asi
gurarea ritmică a unui fond de 
marfă corespunzător aprovizio
nării populației pentru perioada 
de toamnă-iarnă.

Am parcurs cu multă atenție 
proiectul planului de stat pe anul 
1983, elaborat sub directa îndru
mare a dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, document1 in 
care este reflectată pregnant ac
centuarea laturilor calitative, 
creșterea eficienței în toate do
meniile de activitate prin spo
rirea productivității, reducerea 
costurilor, mai ales a cheltuieli
lor materiale, punerea mai bine 
in valoare a resurselor de ma
terii prime indigene, gospodă
rirea tot mai chibzuită a ener
giei și combustibililor, corelarea 
între resurse și prevederile fizice 
și valorice, ceea ce va permite 
să se atingă in anul viitor un ni
vel de eficiență mai ridicat.

Fiind întru totul de acord cu 
materialele supuse dezbaterii, vă 
asigur, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că organizația . ju
dețeană de'partid Botoșani, or
ganizațiile de masă și obștești, 
toți oamenii muncii, iși vor spori 
eforturile pentru a înfăptui la 
cotele exigențelor actuale sar
cinile reieșite din plenara noas
tră de astăzi, ideile, orientările 
și indicațiile date de dumnea
voastră, întimpinînd Conferința 
Națională a partidului cu rezul
tate tot mai bune in toate sec
toarele de activitate.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ZAMFIR STANCU

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

Stimați tovarăși.

Alături de întregul popor, pe- 
trochimiștii din Borzești, ani-

mâți de dorința de a contribui 
la dezvoltarea și consolidarea 
economiei naționale, au depus 
eforturi susținute pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe anul 
1982, parte integrantă in planul

responsabilitatea
pentru îndeplinirea 
ce-i revin în această

și exigența
sarcinilor 
perioadă,

neprecupețind nici un efort pen
tru a întimpina Conferința Na
țională a partidului cu însemnate 
fapte de muncă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CARANFIL

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN SAVU

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe și tovarăși,
Proiectul Planului național 

unic de dezvoltare economico- 
socială a țării, elaborat din ini
țiativa și cu contribuția dum
neavoastră nemijlocită, reflectă 
consecvența cu care urmăriți în
făptuirea neabătută a Progra
mului, partidului de dezvoltare 
multilaterală a României socia
liste. în condițiile noilor feno
mene și tendințe manifestate de 
economia mondială, au fost gă
site soluții pentru ca și in anul 
viitor țara noastră să-și menți
nă creșterea economică. Apre
ciem ca deosebit de valoroase 
orientările care stau la baza 
fundamentării proiectului pla
nului, orientări ce stimulează 
promovarea progresului tehnic 
in scopul creșterii productivită
ții muncii, reducerii consumuri
lor de materii prime și energe
tice. folosirea in mai mare mă
sură a resurselor indigene și a- 
tragerea in circuitul economic a 
materialelor refolosibile și a e- 
nergiilor secundare. O caracte
ristică deosebjtă a planului o re
prezintă măsurile și . soluțiile 
preconizate pentru echilibrarea 
într.-un timp cit mai scurt a ba
lanței de plăți externe.

In numele colectivelor de oa- , 
meni ai muncii din întreprinde
rile Centralei industriale side
rurgice Reșița, exprim înalta a- 
preciere pentru gîndirea crea
toare, activitatea neobosită a se
cretarului nostru general, la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului și încredințez plena
ra că siderurgiștii în frunte cu 
comuniștii nu vor precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe acest an și pe anul 
viitor, participind hotărit la în
făptuirea cerințelor care se pun 
în fata siderurgiștilor de a asi
gura metalul necesar consumu
lui intern și exportului. In pri
mele trei trimestre. Combinatul 
din Reșița, întreprinderea din 
Nădrag au realizat și depășit 
planul producției nete, marfă, 
producția de laminate; a fost în
deplinită. de asemenea, sarcină 
de export Ia nivelul centralei.

Realizările noastre erau cu 
mult mai bune dacă în prima 
jumătate a anului la întreprin
derea „Oțelul roșu" nu eram con
fruntați cu lipsa de electrozi și 
energie, iar in trimestrul III la 
combinatul din Reșița cu lipsă 
de cocs, fontă și -materiale re
fractare bazice. Așa însă n-am 
reușit să realizăm prevederile 
de plan la fontă și otel. Efectele 
lipsei de fontă din oțelăriile 
Martin ar putea fi atenuate 
printr-un consum mai mare de

fier vechi, care presupune însă 
o pregătire mai bună a acestuia. 
Consider bine venită inițiativa 
Ministerului Aprovizionării care 
a întocmit un program de utila
re a furnizorilor de span cu in
stalații de balotat și brichetat, 
dar este absolut necesar ca acest 
program să fie tratat in mod 
prioritar. De asemenea, capaci
tățile noastre pentru pregătirea 
fierului dezmembrat sint abso
lut insuficiente la nivelul pro
ducției actuale de oțel. Construc
ția de mașini are capacitatea si 
dotarea necesare pentru a asi
mila într-un timp foarte scurt 
foarfeci puternici, de cel puțin 
1 500 tone forță capacitate, pen
tru mărunțirea fierului 'vechi. O 
preocupare sistematică o mani
festăm pentru reducerea consu
murilor de energie. Măsurile 
luate au permis ca în nouă 
luni să economisim la combi
natul din Reșița 2 566 MWh e- 
nergie electrică și 6 milioane mc 
gaze naturale. Nu cu aceeași 
fermitate, trebuie să recunoaș
tem in mod deschis, am acționat 
pentru creșterea sistematică a 
procentului de scoatere a lami
natelor . dintr-o tonă de oțel 
lichid și din această cauză nu 
am reușit să atingem ni
velul prevăzut pentru acest 
ăn. Acum insă, aș vrea să 
vă informez, tovarășe secre
tar general, că SDecialistii noș
tri, cu sprijinul ministerului și al 
centralei de produse refractare, 
au in curs de definitivare o 
nouă rețetă de prafuri de turna
re și termoizolante, care să 
permită creșterea gradului de 
scoatere.

Sîntem pregătiți și dispunem 
de capacități pentru ca in acest 
trimestru să realizăm planul și 
să recuperăm o parte din rămi- 
nerile în urmă la producția de 
fontă și oțel. Adresăm insă ru
gămintea să fim sprijiniți în a- 
sigurarea minereurilor în struc
tura prevăzută in balanță, a coc
sului, a cărămizilor refractare 
bazice pentru oțelării. a feroa
liajelor. precum și in aprovizio
narea altor materiale care ne-au 
provocat multe dereglări in 
funcționarea agregatelor și in
stalațiilor. Doresc să menționez 
că aceleași probleme le ridicăm 
și in legătură cu pregătirea con
dițiilor realizării planului pe 
1983. —

în Încheiere, vorbitorul a spus: 
încredințez plenara, pe dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, că siderur
giștii din Caraș-Severin. ase
meni întregului popor, sint ho- 
tăriți să muncească astfel incit 
în cinstea Conferinței Națio
nale să raporteze Însemnate re
alizări și o contribuție sporită la 
asigurarea metalului necesar 
dezvoltării economiei.

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimate tovarășe și sti
mați tovarăși,

Problemele legate de funda
mentarea propunerilor de plan 
pentru chimie au fost analizate 
de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu de mai multe 
ori in cursul anilor 1981—1982. 
atit in consfătuiri cu activul de 
bază al ministerului, cit si in vi
zitele de lucru la întreprinderile 
din industria chimică, cînd ne-a 
indicat cu claritate căile și mo
dalitățile pentru ca industria 
chimică să se dezvolte. într-o 
dinamică ascendentă, corespun
zător nevoilor economiei țării 
noastre, să contribuie tot mai 
mult Ia îmbunătățirea balanței 
valutare.

Aș vrea șă exprim mulțumi
rea oamenilor muncii din chimie 
adresată tovarășului secretar ge
neral pentru răbdarea pe care a 
manifestat-o pentru analizarea, 
alcătuirea și aprobarea celor 49 
de programe pe grupe de pro
duse ale industriei chimice.. .

Obiectivele principale avute în 
vedere. în baza indicațiilor pri
mite, au fost creșterea ponderii 
produselor înalt prelucrate in 
structura de producție și a gra
dului de valorificare a materii
lor prime. Pentru îndeplinirea 
acestor obiective în proiectul de 
plan prezentat plenarei este pre
văzută creșterea cu prioritate a 
producției fizice de fire si fibre 
sintetice, coloranți organici, ca
talizatori, anvelope, articole teh
nice și cauciuc, prelucrate din 
mase plastice, detergenți, pro
duse de înaltă puritate și altele. 
Pentru realizarea indicatorilor 
producției fizice, a producției 
nete și marfă, a exportului și 
indicatorilor economici și finan
ciari. sînt in curs de realizare 
măsuri pentru punerea in func
țiune. în acest 'trimestru și în 
primul trimestru al anului viitor, 
a unor instalații de mare capa
citate.

Totodată, o sarcină de mare 
răspundere este realizarea pro
gramelor pentru atingerea _în 
1983, a capacităților proiectate' 
la ihstălațiile restante .din., anii 
precedent!. ' Pentru realizarea 
creșterii propuse în proiectul de 
plan la producția netă, este ne
cesară asigurarea funcționării 
continue a instalațiilor la capa
citățile planificate și evitarea 
opririlor neplânificate. în acest 
scop vom lua in continuare mă
suri pentrtr perfecționarea pre
gătirii personalului si pentru în
tărirea disciplinei de exploatare, 
întreținere și reparații.

Vorbitorul a pus în evidență 
aooi sarcinile mari ce revin 
chimiei pentru asimilarea unor 
piese de schimb, pentru recon- 
diționarea celor uzate.

în proiectul de plan — a spus 
vorbitorul — sînt reflectate co
respunzător propunerile pentru 
îndeplinirea indicațiilor tovară
șului secretar general privind 
reducerea consumului de mate
rii prime, combustibil, energie 
termică și electrică.. Pentru a- 
ceasta ș-a extins normarea con
sumurilor la toate materiile

prime și materialele care se uti
lizează în chimie și s-a prevă
zut crearea in 1983 a unor not 
capacități de recuperare a re
surselor energetice refolosibile 
care, împreună cu cele con
struite in acest an, reprezintă 
peste 500 mii' de tone de com
bustibil convențional.

Pe baza indicațiilor tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. s-au luat mă
suri ca, incepind din acest tri
mestru, producția și micropro- 
ducția în unitățile și secțiile In
stitutului central de chimie să 
atingă o valoare de 500 milioa
ne lei. In condițiile in care față 
de acest an se va reduce expor
tul la unele produse mari con
sumatoare d& materii prime și 
energie, planul de export la 
produsele chimice va crește în 
anul 1983 cu 3 la sută, iar la 
produsele cu grad inalt de pre
lucrare se vor realiza exporturi 
mal mari — cu 41 Ia sută la fire 
și fibre chimice, 45 la sută la 
medicamente și cosmetice, 11 la 
sută la coloranți, 9 la sută la 
anvelope, articole tehnice de 
cauciuc.

Referindu-se la eforturile cer
cetătorilor in direcția dezvoltă
rii capacităților de producție, 
vorbitorul a relevat că peste 790 
de teme vizează realizarea de 
produse noi și a planului de in
vestiții în perioada 1983—1985, 
că altele asigură crearea de noi 
surse de materii prime, com
bustibil și carburanți sintetici, 
în timp ce 576 teme de cercetare 
au ca obiectiv elaborarea unor 
tehnologii neconvenționale de 
conversie a energiei, de optimi
zare a instalațiilor existente, 
valorificarea materialelor refo
losibile sau a materiilor prime 
din țară cu conținut redus de 
substanțe utile, precum și pro
tecția mediului înconjurător.

Au fost , evidențiate, în același 
timp, sarcinile de mare răspun
dere pentru asigurarea utilaje
lor, materialelor, realizarea lu
crărilor de proiectare și con- 
strucții-montaj necesare conti
nuării lucrărilor la 355 de obiec
tive de investiții și începerea a 
260 de obiective noi.

Analizînd modul de Îndepli
nire a planului pe trei tri
mestre, vorbitorul a mențio
nat nerealizările înregistrate și 
cauzele lor și a subliniat hotă
rirea oamenilor muncii din 
acest sector de a aplica cu mai 
multă fermitate noul mecanism 
economico-financiar, de a-și 
spori răspunderea față de în
treaga activitate a întreprin
derilor.

în încheiere, a spus vorbito
rul, doresc să exprim acordul 
colectivelor din industria chi
mică cu documentele dezbătute 
in această plenară și asigur 
plenara și conducerea partidu
lui că oamenii muncii din chi
mie se angajează să-și înde
plinească exemplar sarcinile, 
pentru transpunerea în viață a 
ideilor și noilor propuneri ale 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu pentru ridi
carea țării noastre' pe cele mai 
înalte culmi de civilizație și 
progres.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU CZEGE

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION ALBULEȚU

Mult iubite și stimate to
varășe secretar general. Nicolae 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Elaborarea Planului național 

unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe 1983 și a 
planului de dezvoltare a agri
culturii, sub conducerea directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a conferit acestora ideile nova
toare ale secretarului general al 
partidului privitoare la evoluția 
economică a țării in condițiile 
menținerii crizei economice 
mondiale. Sarcinile economice 
și sociale cuprinse în plan sint 
total conforme cu cerințele și 
posibilitățile noastre actuale. 
Măsurile stabilite de. Comitetul 
Politic,Executiv și supuse discu
ției plenarei privind participarea 
personalului muncitor din între
prinderi și instituții la consti
tuirea fondului de dezvoltare a 
unităților economice constituie 
o nouă dovadă a spiritului de 
echitate promovat cu consec
vență de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, un mijloc de parti
cipare mai activă a oamenilor 
muncii la conducerea activității 
unităților, de cointeresare și co
laborare. de întărirea sentimen
telor și drepturilor de proorietari 
ai mijloacelor de producție.

Totodată, perfecționările adu
se organizării Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice șl So
ciale răspund cerințelor obiecti
ve ale economiei și vieții so
ciale în etapa actuală, niveluri
lor și complexității evoluției

societății noastre, reflectînd 
principiul unitar de abordare și 
determinare a dezvoltării econo
mice pe baza democrației mun
citorești.

Referindu-se in continuare la 
activitatea desfășurată de ju
dețul Olt pentru transpunerea in 
viață a directivelor Congresului 
al XII-lea al partidului, a pla
nului pe 1982, a orientărilor și 
Indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate in 
județ, vorbitorul a arătat că sar
cinile de plan pe 9 luni ale aces
tui an au fost depășite cu 263 
milioane lei la producția marfă 
industrială, la producția netă în- 
registrindu-se o depășire de 33 
milioane lei pe 8 luni.

Subliniind că rezultatele obți
nute nu sint pe măsura posi
bilităților județului, că nu ' s-a 
acționat cu destulă fermitate 
•pentru realizarea planului la toți 
indicatorii, vorbitorul a mențio
nat o serie de măsuri întreprinse 
pentru recuperarea restanțelor 
în trimestrul IV, pentru pregă
tirea cu multă atenție a produc
ției anului 1983.

în agricultură — a spus în con
tinuare vorbitorul — organele și 
organizațiile de partid au acor
dat o atenție sporită față de anii 
anteriori termenelor de efectua
re a lucrărilor agricole și cali
tății acestora, realizînd, la orz și 
Ia griu, cea mai mare producție 
din istoria meleagurilor județu
lui Olt. în aceste zile întreaga 
populație a satelor recoltează 
porumbul de pe ultimele supra
fețe, participă Ia strîngerea le
gumelor. fructelor, strugurilor și 
a sfeclei de zahăr.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Aplicînd în practică directive

le Congresului ăl XII-lea al 
P.C.R. privind • programul de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii. cooperatorii din Sa- 
lonta. județul Bihor, printr-o 
muncă plină de abnegație. în a- 
cest an vor realiza o producție 
globală de . peste 146 milioane 
lei, reprezentind o creștere 
de 10 la sută față de anul 
precedent Prin executarea in 
perioadele optime și de calitate 
superioară a lucrărilor agricole, 
și in acest an am obținut 5 200 
kg griu, 12 000 kg porumb știu - 
leți la hectar, iar in zootehnie 
realizăm 5 100 litri lapte pe o 
vacă furajată și 9,4 kg lină pe 
o oaie tunsă. Din producțiile li
vrate in acest an am livrat și 
livrăm fondului de stat și in 
contul F.N.C. 16 200 tone cerea
le. depășind planul cu 3 200 tone. 
De asemenea, livrăm produse a- 
nimaliere în valoare de 80 mili
oane lei. concretizate in 2 000 
tone carne. 25 000 hl lapte. 30 
milioane . ouă, 100 tone lină și 
alte produse.

Am aplicat și aplicăm in con
tinuare »in practică noul meca
nism economic de autoconduce
re și autoeestiune, faot ce a per
mis să acoperim din fonduri 
proorii toate cheltuielile anuale 
de producție. retribuirea m'mcii. 
alocind. în ace’asi timn anual, 
peste 32 la sută pentru fondul 
de dezvoltare. A crescut nroduc- 
tivltatea muncii, care a ajuns la 
160 000 lei pe cooperator. De a- 
semenea. a crescut si retriburia 
medie anuală a cooperatorilor la 
29 300 lei. revenind pe o normă 
convențională 97 lei.

Tot ceea ce am realizat în coo
perativa noastră constituie rodul 
politicii înțelepte a Dartiduluj de 
modernizare a agriculturii, al 
grijii deosebite n.e care secreta
rul general al partid,,ini. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o 
poartă acestui sector de bază al 
economiei naționale.

Toate aceste rezultate ar fi 
putut fi îmbunătățite dacă 
ne-am fi bucurat de rezolvarea

mai operativă a unor probleme 
cu care sintem confruntați în 
activitatea noastră. ■

Deși tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul nostru ge
neral. în cuvintările sale, de ne
numărate ori a . subliniat impor
tanța apropierii specialiștilor de 
producție, totuși este incă mare 
numărul acelora care-și desfă
șoară activitatea în anumite or
gane și Organisme intermediare. 
Practica a demonstrat că nume
rosul aparat de specialiști din 
diferite organe și organisme cu 
sarcini de îndrumare, planifica
re și urmărire a execuției pla
nului au devenit o frină în des
fășurarea procesului de produc-, 
tie. Repartizați fiind in unitățile 
de producție, ei vor nutea rezol
va cu mai multă eficientă pro
blemele producției la nivelul ce
rințelor actuale, cu atît mai mult 
cu cit in conducerea unor coo
perative si ferme incă se găsesc 
cadre insuficient pregătite din 
punct de vedere profesional și 
politic. Actuala formă de retri
buire nu asigură apropierea 
specialiștilor de unitățile de 
producție. Ar fi mai eficient 
dacă specialistul semnează sta
tul de plată acolo unde munceș
te și pentru suma pe care o me
rită. fără nici o subvenție de la 
stat. S-ar realiza astfel indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca nimeni să nu beneficieze de 
venit fără muncă utilă la nive
lul de 80 la sută garantat. Viata 
confirmă intocmai cele arătate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că mașinile agricole din dotarea 
S.M.A.-urilor nu sint folosite 
rațional. Actuala formă de or
ganizare a S.M.A.-urilor creează 
multe greutăți unităților deser
vite. Pornind de la ideea că 
soa-ta producției se hotărăște a- 
fară. pe tarlale, unitatea care are 
în primire pămintul trebuie să 
dispună de toată baza tehnieo- 
materială care concură. Ia obți
nerea producțiilor, propunem ca 
tractoarele si utilajele. împreună 
cu toată dotarea aferentă ce a 
deservit și pină in prezent uni
tățile agricole să treacă treptat 
in administrarea directă a aces
tora. in mod deosebit in unități
le agricole dezvoltate.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CORNEL PACOSTE

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general,

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși,
Purtind puternic amprenta 

gîndirii politice, de profund 
realism și clarviziune a dum
neavoastră. mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
înscriindu-șe cu strălucire în 
suflul înnoitor al Vieții noastre 
politice, economico-sociale din 
ultimii 17 ani, proiectul planu
lui sintetizează coordonatele 
dezvoltării economice naționale 
in etapa actuală, ținînd seamă 
in mod realist de implicațiile 
situației economice mondiale, 
generată în special de criza , e- 
nergetică și de materii prime.

Pentru economia . județului 
Timiș, proiectul. Planului națio
nal unic de dezvoltare ecorio- 
mico-socială a țării. în anul 
1983. asigură amplificarea bazei 
materiale, prin realizarea a 451 
de obiective noi. in valoare de 
peste 6 miliarde lei. și care pri
vesc, în principal, punerea in 
valoare a resurselor energetice 
ale județului, dezvoltarea in 
continuare a prelucrării superi
oare a materiilor prime si ma
terialelor de care dispunem.

Subliniind apoi că prevederile 
de plan pe anul viitor au la 
bază rezultatele obținute de oa
menii muncii din județul Timiș 
în primii doi ani din actualul 
cincinal, vorbitorul a arătat că. 
în perioada ianuarie-septem- 
brie, cu toate greutățile intîm- 
pinate in aprovizionarea tehni- 
co-materială, peste 45 de între
prinderi au obținut suplimentar 
produse în valoare de peste 660 
milioane lei la producția marfă, 
din care 344 milioane lei au fost 
livrate la export, aceste unități 
onorindu-și integral contractele 
cu partenerii externi. Au fost 
evidențiate, de ăsetnenea, bu
nele rezultate obținute în pri
vința asimilării de noi produșe, 
a reducerii cheltuielilor de pro
ducție, a consumurilor‘materia
le și energetice, a recuperării și 
refolosirii materialelor, a ridi
cării eficienței economice.

Reliefînd aceste preocupări și 
rezultate, a spus vorbitorul, mă 
simt dator să arăt deschis in 
fața Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului nostru că nu 
ne putem declara mulțumiți cu 
bilanțul de ansamblu al econo
miei județului Timiș, cu faptul 
că Înregistrăm rămin'eri in urmă 
la o serie de indicatori, cuim 
sint producția marfă și expor
tul. Ținem să subliniem, că avem 
toate condițiile ca in trimestrul 
IV din acest an să recuperăm 
mult din rămînerile in urmă și 
să asigurăm o bază temeinică 
realizării planului pe anul viitor.

în continuare, referindu-se la 
problemele agriculturii, primul

secretar al comitetului județean 
de partid a spus :

Conștienți fiind de ponderea 
însemnată pe care agricultura 
județului nostru o deține in an
samblul economiei tării, de re
zultatele slabe pe care le-am 
obținut lâ unele culturi in acest 
an. de sarcinile mari care ne 
revin din planul pe anul 1983, 
comitetul județean de partid 
acționează cu hotărire pentru 
înlăturarea neajunsurilor mani
festate in acest domeniu. Ple- 
cind de la acest obiectiv, rapor
tez că am acționat stăruitor 
pentru organizarea și desfășu
rarea în bune condiții a actua
lei campanii agricole. în care 
avem de recoltat peste 3.5 mi
lioane tone produse și de însă- 
mințat o Suprafață de 235 000 ha 
culturi de toamnă.

Punem pe primul plan al 
muncii mecanizatorilor și cadre
lor tehnice realizarea tuturor 
lucrărilor la un nivel inalt ca
litativ.

Pe baza consultării unui nu
măr mare de specialiști, de lu
crători din agricultură, de pro- 
iectanți. am întocmit un amplu 
program de lucrări care să con
ducă la refacerea întregului po
tențial al pămîntului din ju
dețul nostru incă in acest cin
cinal. Programul lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, cuprin- 
zind. în sinteză un complex de 
măsuri vizind eliminarea exce
sului de umiditate și combaterii 
inundațiilor., de irigații și com
baterea eroziunii solului, a fost 
conceput in strinsă corelare cu 
programul de gospodărire a ane
lor și amenajarea torenților din 
fondul forestier. înfăptuirea lui 
exemplară, incepind chiar cu 
perioada imediat următoare, 
constituie pentru toți lucrătorii 
ogoarelor timișene, o sarcină de 
majoră importantă. Acordăm, de 
asemenea, o mare atenție folo
sirii și întreținerii parcului de 
mașini și tractoare, pentru do
tarea cu noi mașini, pentru mai 
buna aprovizionare cu semințe 
și îngrășăminte chimice.

în încheiere — a spus vorbi
torul —, îngăduiți-mi doar cite- 
va cuvinte în legătură cu cele
lalte materiale supuse dezba
terii plenarei. Ele vizează grija 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu pentru lăr
girea democrației noastre socia
liste. muncitorești, grija perma
nentă a secretarului nostru ge
neral de perfecționare a între
gului nostru cadru, participarea 
nemijlocită a oamenilor muncii 
la acte de decizie și conducere 
a întregii activități economico- 
sociale, . grija nemărginită de 
care este, animat secretarul nos
tru’ general pentru ridicarea 
continuă a nivelului de viață și 
de trai al celor ce muncesc. Iată 
de ce o spiin in modul cel mai* 
simplu, le aprob din toată inima.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DINU

Mnlt stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,
Documentele supuse dezba

terii ilustrează aplicarea fermă 
și consecventă in viață a hotă
ririlor Congresului al XII-lea al 
partidului; a indicațiilor șl, o- 
rientărijor . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dezvol
tarea susținută a economiei ro
mânești. sporirea mai accentuată 
a laturilor calitative ale aces
teia. Este meritul conducerii 
partidului, al secretarului ge
neral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, in condițiile 
crizei economice mondiale, a- 
bordind cu înaltă competență și 
largă clarviziune politică, pro
fund științifică-,' problemele e- 
sențiale ale dezvoltării noastre 
în anii actualului cincinal, im
primă dinamism și noi dimen
siuni întregii activități economi
co-sociale a României.

Ritmurile și proporțiile sta
bilite prin plan prevăd dezvol
tarea mal accelerată a unor sub- 
ramuri specifice ale construcției 
de mașini, asigură acoperirea 
mai bună a necesarului de echi
pament industrial al economiei.

în lumina acestor cerințe, a 
spus vorbitorul în continuare. 
Centralei industriale de utilaj 
petrolier și minier ii revin sar
cini deosebite privind , dotarea 
industriei extractive cu sisteme 
complexe de mașini pentru 
lucru in subteran, in carierele 
de cărbune, pentru extracția de 
țiței și gaze, cit și pentru dez
voltarea gospodăriilor de căr
bune in termocentralele elec
trice. La baza indeplinirii cu 
succes a planului pe anul 1983 
noi situăm in primul rind rea
lizările din acest an in care co
lectivele de oameni al muncii 
din unitățile centra'e noastre 
depun eforturi' stăruitoare pen
tru obținerea de rezultate cit 
mai bune. Producția marfă a în
registrat pe 9 luni o creștere de 
peste 6 la sută, realizindu-se cu 
15 la sută mai multe utilaje, in
stalații și piese de schimb pen
tru industria petrolieră și mi
nieră. față de aceeași perioadă 
a anului trecut în același timp, 
a sporit eficiența muncii reflec
tată prin creșterea producției 
nete cu 9,6 la sută, a product!-

CUVlNTUL 
DIAMANTA

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

Stimați tovarăși.

Definind cu înaltă probitate 
științifică direcțiile de dezvolta
re ale economiei patriei noas
tre, documentele supuse dezba
terii demonstrează cu elocvență 
clarviziunea politicii partidului 
nostfu, politică ce corespunde în

vității rhuncii cu 6,1 la sută și 
reducerea cheltuielilor materiale 
cu 12,6 Ia mia de lei producție 
marfă.

Aplicînd in practică indicații
le date de dumneavoastră., to
varășe secretar general, privind 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, energiei și com
bustibililor, prin reproiectarea 
produselor, îmbunătățirea teh
nologiilor. utilizarea materiale
lor refolosibile și recondiționa- 
rea pieselor de schimb, au re
zultat in această perioadă eco
nomii de peste 15 400 tone de 
metal, precum și de energie și 
combustibil față de normele de 
stat aprobate.

Subliniind apoi că, deși spo
rite,, sarcinile pe 1983 pot fi rea
lizate integral, vorbitorul a in
format plenara că pregătirile ce 
se impun pentru obținerea unor 
rezultate superioare in anul 
viitor, sint in plină desfășu
rare. Se acționează cu precădere 
pentru asigurarea condițiilor de 
punere in funcțiune la termen 
a capacităților din planul pe 
acest an , și anul viitor, pentru 
înfăptuirea programelor iniția
te de conducerea partidului în 
scopul dotării industriei extrac
tive miniere și petroliere, cu uti
laje și echipamente moderne, 
pentru definitivarea măsurilor 
care să conducă la aplicarea in 
viață a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia vizitei de lucru din Va
lea Jiului și la ședința de lucru 
de la' Comitetul Central din 
luna septembrie, privind îmbu
nătățirea activității in extracția 
cărbunelui și dezvoltarea bazei 
energetice a țării.

Vorbitorul a amintit, de ase
menea. preocupările căre se ma
nifestă in cadrul colectivelor 
din fiecare unitate pentru asi
milarea unor noi mașini și in
stalații. pentru gospodărirea cu 
maximă grijă a materiilor și 
materialelor, combustibilului și 
energiei.

Exprimlndu-și acordul deplin 
cu prevederile și conținutul ma
terialelor supuse dezbaterii, 
vorbitorul a asigurat Plenara, pe 
tovarășul secretar general, că 
unitățile centralei vor acționa 
cu răspundere și dăruire pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce le revin în noul an.

TOVARĂȘEI 
LAUDONIU 
cel mai inalt grad intereselor în
tregului nostru poDor. asigurind 
prosperitatea și fericirea patriei.

Țin să subliniez și cu acest 
prilej contribuția inestimabilă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,' 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, la elaborarea între
gii strategii economice, la defi-
(Continuare in pag. a IV-a)
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nirea mobilizatoarelor ooiective 
ale dezvoltării patriei, la ridi
carea ei pe noi culmi de civili
zație și progres. în cadrul orien
tărilor stabilite prin programul 
de asigurare a economiei națio
nale cu materii prime și mate
riale, unității noastre de cerce
tare și producție i-a revenit sar
cina asimilării de materiale spe
ciale, ultrapure și semiconduc
toare pentru industria electroni
că, microelectronică și alte do
menii ale tehnicii de virf.

Bucurindu-ne de îndrumarea 
permanentă a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, unitatea noastră de 
cercetare și producție dispune 
de un cadru organizatoric optim, 
în perioada de la începutul anu
lui — primul an de funcționare 
— instalațiile noastre au atins 
parametrii proiectați, colectivul 
unității realizipd sarcinile pe 9 
luni în proporție de sută la sută 
la producția marfă, de 130.4 la 
sută Ia producția netă, 143 la 
sută la productivitatea muncii. 
Cu toate acestea, din lipsă de 
materie primă, nu s-a putut re
aliza producția fizică la o gamă 
sortimentală destul de mare. O- 
dată cu atingerea parametrilor, 
ne-am preocupat de reducerea 
consumurilor specifice de mate
riale și a celor energetice, ce au 
avut drept consecință reducerea 
cheltuielilor materiale planifica
te cu 6,4 milioane lei. Totodată, 
s-au depus eforturi susținute 
pentru formarea și perfecționa
rea cadrelor, avînd în vedere e- 
xigențele deosebite ale dome
niului de producție. în unitatea 
noastră de cercetare și produc
ție s-au desfășurat o serie de 
cercetări și experimentări pri
vind îmbunătățirea tehnologiilor 
în vederea creșterii performan
telor tehnice calitative și econo
mice ale produselor, conform 
cererii beneficiarilor. Pentru e- 
xecitarea în țară a uti’aielor cu 
performanțe tehnice superioa
re, în vederea obținerii acestor 
materiale, s-a constituit un co

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Dezbaterea în plenara Comi
tetului Central al partidului 
nostru a /planului agriculturii 
pe anul 1983 și a programului 
unitar privind realizarea în 
complex a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare a căror funda
mentare și elaborare s-au desfă
șurat sub directa îndrumare și 
conducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie o nouă și 
concludentă dovadă a preocu
părilor permanente și a spiritu
lui novator cu care conducerea 
partidului și statului nostru 
acționează pentru înfăptuirea 
consecventă a obiectivelor sta
bilite la Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român 
privind edificarea^ în continuare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în țara. noastră. 
Planul de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare 
pe anul 1983, ca parte integran
tă a planului național unic, vi
zează accentuarea procesului de 
intensivizare a agriculturii 
noastre, punerea cit mai de
plină în valoare a rezervelor 
mari pe care le avem de creș
tere a producției vegetale și 
animale.

în anul 1983 trebuie să reali
zăm o producție totală de ce
reale boabe de peste 25 de mi
lioane tone, din care 8 milioane 
tone grîu și secară și aproape 
14 milioane tone de porumb.

în sectorul creșterii animale
lor, efectivele și producțiile to
tale și, respectiv, producțiile 
medii sînt corelate cu progra
mul de . autoaprovizionare în 
profil teritorial și cu progra
mele speciale aprobate de con
ducerea de partid și de stat.

Așa cum ați subliniat dum
neavoastră,’ tovarășe secretar 
general, cu prilejul numeroase
lor vizite de lucru întreprinse 
în agricultură, rezultatele obți
nute în unitățile agricole frun
tașe pun pregnant în evidență 
potențialul real pe care il avem 
de creștere a producțiilor. Iată 
de ce generalizarea experienței 
avansate va sta permanent în 
atenția conducerii ministerului 
nostru, a direcțiilor agricole 
județene și consiliilor unice 
agroindustriale, astfel încît să 
nu mai avem acele diferențe 
mari de recoltă pe hectar între 
unitățile situate în aceleași 
condiții de climă și sol. După 
ce a arătat că rezultatele slabe 
obținute de unele unități agri
cole se datorează cadrelor de 
conducere și specialiștilor, care 
nu s-au implicat cu toată răs
punderea în rezolvarea operati
vă, eficientă a problemelor cu 
care se confruntă unitățile, 
precum și deficiențelor ce se 
manifestă în activitatea de de
pozitare și valorificare a pro
duselor, vorbitorul a spus : 
Pentru înfăptuirea prevederi
lor de plan pe anul 1983, înce- 
pind de acum, vom acorda o 
maximă atenție folosirii eficien
te a întregului fond funciar, 
asigurării unor cantități mai 
mari de ■ semințe cu valoare 
biologică ridicată, îmbunătățirii 
zonării și structurii soiurilor și

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA GHIȚULICĂ

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Conținutul planului național 

unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România șl a planului de dez
voltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor pe 1983, elabo
rat sub directa îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
poartă amprenta inaltei resoon- 
sabilități față de destinele țării, 
a grijii permanente pe care se
cretarul general o are pentru 
creșterea continuă a bunăstării 
ponorului.

Județul Vrancea a simțit din 
plin această grijă, înrezistrlnd, 
cu deosebire in ultimii 15 ani. 
ritmuri accelerate de dezvoltare 
în toate domeniile. Și în anul

lectiv de proiectare și realizare 
a unor instalații experimentale. 
Se impune asimilarea in timp 
foarte scurt a acestor instalații, 
avind in vedere asigurarea ne
cesarului electronicii și microe
lectronicii cu siliciu monocrista- 
lin cu diametre mari.

în anul 1983, al doilea an de 
producție, sarcinile de plan cresc 
cu 25 la sută la producția fizică, 
respectiv la capacitatea maximă 
proiectată, cu 29 la sută la pro
ducția netă, cu 25 la sută la pro
ductivitatea muncii. Cu toate a- 
cestea, capacitatea existentă a 
unității noastre este insuficientă 
față de necesarul economiei na
ționale.

în cincinalul actual avem de 
realizat dezvoltarea de circa 10 
ori a capacităților numai la sili
ciu, pe lingă alte investiții pen
tru diferite materiale din dome
niul respectiv, la care se adaugă 
activitatea de cercetare și mi- 
croproducție pentru mai mult de 
50 de produse chimice ultrapure, 
în cantități mici dar cu valori 
mari, în vederea reducerii im
porturilor.

Mulțumind conducerii parti
dului și statului, personal tova
rășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, colectivul nostru se 
angajează să realizeze sarcinile 
ce-i revin din programele prio
ritare stabilite prin planurile e- 
laborate sub coordonarea Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, personal a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

în încheiere, declarîndu-mă 
întru totul de acord cu toate do
cumentele supuse dezbaterii 
plenarei, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. urmînd exemplul dumnea
voastră de activitate neobosită, 
de dăruire revoluționară și pa
triotică. consacrată ridicării pa
triei noastre pe cele mai înalte 
culmi de civilizație și progres, 
cercetătorii din întreprinderea 
noastră, întregul personal vor 
acționa cu hotărire pentru în
făptuirea exemplară a obiecti
velor de plan.

TEȘU
hibrizilor, respectării normelor 
legate de densitatea plantelor, 
precum și executării la timp, 
în condiții de calitate cores
punzătoare, a tuturor lucrărilor 
agricole.

în domeniul viticulturii și 
pomiculturii se prevede conti
nuarea aplicării măsurilor din 
programele speciale de plan
tare și modernizare, în vederea 
îmbunătățirii potențialului pro
ductiv al acestora.

De asemenea, planul pe anul 
viitor prevede sarcini impor
tante privind activitatea din 
zootehnie. La stabilirea efecti
velor s-a avut in vedere res
pectarea programelor de auto- 
conducere și autoaprovizionare 
teritorială, ținind seama de 
condițiile existente în fiecare 
județ. Dezvoltarea creșterii ani
malelor pe fiecare specie este 
corelată cu suprafața stabilită 
pentru culturile furajere, ur- 
mărindu-se în același timp 
creșterea producțiilor de furaje 
la hectar, valorificarea superi
oară a pajiștilor și a produse
lor secundare.

în cadrul industriei alimen
tare, vom urmări, pe baza pro
gramelor întocmite, valorifica
rea superioară a materiilor pri
me agricole, diversificarea și 
îmbunătățirea produselor co
respunzător exigenței consu
matorilor.

în sprijinul realizării preve
derilor de plan pe anul 1983 și 
pe întregul cincinal se înscrie 
și proiectul de program unitar 
supus dezbaterii plenarei noas
tre privind realizarea în com
plex a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare.

Programul unitar, elaborat 
pe baza indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vizează eli
minarea .excesului de umiditate 
și combaterea inundațiilor pe 
mari suprafețe, extinderea și 
modernizarea sistemelor de iri
gații, stăvilirea și înlăturarea 
fenomenelor de eroziune a so
lului, in corelare cu lucrările 
de gospodărire a apelor "și de 
amenajare a torenților din 
fondul forestier.

Activitatea pentru realizarea 
planului pe 1983 a început cu 
însămînțările din această toam
nă, care sînt' în plină desfășu
rare. Vom acționa energic pen
tru încheierea grabnică, în ur
mătoarele zile, a lucrărilor de 
însămînțări, pentru urgentarea 
stringerii, transportului și de
pozitării produselor Ia culturile 
rămase de recoltat, precum și 
executarea in întregime a ogoa
relor de toamnă.

Conștlențl de răspunderea ce 
o purtăm în rezolvarea marilor 
sarcini ce revin agriculturii, în 
anul 1983, pe baza indicațiilor 
și orientărilor date de dumnea
voastră, tovarășe secretar ge
neral, a învățămintelor ce se 
desprind din experiența acestui 
an, sintem hotărîți să lucrăm 
mai bine, mai organizat, în 
spirit de ordine și disciplină, 
pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului, astfel 
ca agricultura să-și aducă con
tribuția pe măsura marilor re
surse pe care le are la progre
sul continuu al economiei noas
tre naționale.

1983, potrivit prevederilor pla
nului în profil teritorial, Vran
cea va înregistra ritmuri înalte 
de dezvoltare economică, va 
primi noi resurse pentru conti
nuarea programelor social-edili- 
tare.

Conștienți că realizările vii
toare depind într-o măsură ho- 
tărîtoare de rezultatele din a- 
cest an vă raportez, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că pe 9 luni planul l-am înde
plinit la toți indicatorii în indus
trie. Am înregistrat 140 de mi
lioane lei depășiri la producția 
marfă, 15 milioane la export. 
61 de milioane la producția 
netă. Cheltuielile la o mie de 
lei producție marfă au fost re
duse cu 12,30 lei la total și 
15.20 lei la materiale, depășin- 
du-se totodată beneficiile plani
ficate. *

în domeniul investițiilor, sar
cinile pe 9 luni au fost înde
plinite in proporție de 102,5 la 
sută. Cu deosebită răspundere 
și exigență am acționat și in a- 
griculturâ, unde am asigurat o 
bună mobilizare a tuturor for
țelor la stringerea și depozita
rea. fără pierderi, a recoltei și 
efectuarea însămințărilor in 
epoca optimă, cu respectarea 
strictă a normelor tehnice.

După ce a arătat că mai sînt 
unele întreprinderi care nu rea
lizează integral prevederile de 
plan la producția fizică și netă, 
și nu se încadrează in consu
murile specifice și cheltuielile 
de producție normate, vorbi
toarea a spus : îmi exprim con
vingerea fermă că prevederile 
proiectului Legii privind parti
ciparea. cu părți sociale, a oame
nilor muncii din unitățile eco
nomice de stat la constituirea 
fondului de dezvoltare econo
mică, vor conduce la întărirea 
răspunderii lor in calitate de 
proprietari, pentru dezvoltarea 
și apărarea avutului obștesc, 
utilizarea cu eficiență maximă 
a mijloacelor de producție, 
creșterea rentabilității și bene
ficiilor.

Subliniind că agricultura ju
dețului Vrancea dispune încă 
de mari resurse nepuse în va
loare. vorbitoarea a arătat în 
continuare : Așa cum se pre
vede în programul unitar pri
vind realizarea în complex a lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare. sîntem hotărîți să inițiem 
acțiuni de masă pentru efectua
rea lucrărilor necesare ridicării 
potențialului productiv al pă- 
mîntului, pentru organizarea 
întregului teritoriu cu aplicarea 
rațională a asolamentelor.

Programul privind înfăptui
rea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare în vederea 
asigurării unei bune aprovizio
nări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe trimestrul 
IV 1982 și semestrul I 1983, în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN AVRAM

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Realizările obținute în cel 
de-al doilea an al cincinalului 
confirmă angajarea plenară a 
constructorilor de mașini în în
deplinirea sarcinilor rezultate 
din programele prioritare. în 
mod deosebit la cele referitoa
re la dezvoltarea bazei de ma
terii prime, la realizarea inde
pendentei energetice, la mecani
zarea agriculturii.

Am satisfăcut, in mal bune 
condiții, necesarul economiei 
naționale, realizînd, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
prpducții suplimentare, de circa 
550 milioane de lei la utilaje 
energetice, de 650 milioane lei la 
utilaje petroliere, de 208 milioa
ne iei la utilaje pentru meca
nizarea agriculturii. în acest 
mod a fost posibilă creșterea 
producției nete cu circa 6 la sută, 
a producției-marfă cu peste 4 
procente, față de aceeași perioa
dă a anului precedent, si reali
zarea unei balanțe de export
import active. Am îndeplinit 
planul de investiții.

Paralel cu asimilarea unor> 
echipamente noi. am acționat 
mai hotărît pentru modernizarea 
unor produse, în sensul atingerii 
unor parametri tehnico-funcțio- 
nali competitivi. Am trecut la 
mărirea gradului de agregatizare 
a utilajelor agricole, în scopul 
executării simultane a mai mul
tor ooeratii de bază, și s-a tipi
zat sistema de mașini agricole, 
fapt ce ne dă posibilitatea să ne 
concentrăm eforturile pe moder
nizarea și fiabilizarea acestora. 
Activitatea de înnoire și moder
nizare a producției s-a desfășurat 
in contextul încadrării în sarci
nile de reducere a consumurilor 
materiale și. implicit, de creș
terea gradului de valorificare a 
metalului.

Trebuie să arătăm insă că pe 
lingă aceste rezultate importan
te. în activitatea întreprinderilor, 
centralelor Industriale și a mi
nisterului s-au manifestat se
rioase neîmpliniri, care au de
terminat nerealizarea integrală a 
producției fizice la unele sorti
mente și a Întregului volum de 
export contractat. Nu am reușit

CUVlNTUL 
EVA

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Planul pe 1983 atestă grija se
cretarului general al partidului 
nostru pentru prezentul si viito
rul patriei noastre, precum și 
preocuparea statornică pentru 
creșterea nivelului de trai, ma
terial și spiritual al societății 
noastre socialiste. în numele or
ganizației de partid județene 
Bihor, vă rog să-mi permiteți să 
raportez, mult stimate tovarășe 
secretar general, că realizarea 
sarcinilor de plan in cel de-al 
doilea an al actualului cincinal, 
înfăotuirea sarcinilor prioritare 
stabilite în ședința de lucru co
mună a Comitetului Central și a 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice si Sociale din 
februarie și martie, a indicați
ilor și îndemnurilor pe care 
ni le-ati. dat cu ocazia vizitei 
de lucru pe care ați făcut-o în 
județul nostru în acest an, au 
stimulat preocupările organiza
țiilor de partid. întreaga noastră 
activitate politico-organizatorică. 
Relevind rezultatele pozitive ob
ținute în creșterea producției 
industriale a județului. în înde
plinirea sarcinilor la export și 
privind reducerea importurilor, 
vorbitoarea a continuat :

Acționînd în spiritul indica
țiilor secretarului general al 
partidului, formulate în cuvîn- 
tarea rostită la Plenara Comi
tetului Central din martie, co
mitetul județean de partid a a- 
cordat în acest an o atenție spo
rită creșterii aportului nostru la 
lărgirea bazei de materii prime 
și energetice a tării. Informez 
plenara că am elaborat împreu
nă cu Ministerul Minelor. Pe
trolului și Geologiei un program 

tocmit pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, re
flectă grija conducerii parti
dului, a secretarului său gene
ral pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al întregului 
popor, asigurarea unei alimen
tații științific fundamentate, 
orientează mai bine răspunde
rile ce revin în această direc
ție organelor de partid și con
siliilor populare.

Raportez plenarei că în spiri
tul indicațiilor, al sarcinilor tra
sate de secretarul general al 
partidului, am stabilit măsuri 
pentru aplicarea consecventă 
a principiilor autogospodăririi 
și autoaprovizionării, pentru 
realizarea sarcinilor cuprinse în 
programele teritoriale în toate 
localitățile.

Ca urmare a măsurilor luate, 
pentru perioada de toamnă- 
iarnă am asiguraf dip produc
ție proprie întregul necesar de 
consum al județului, de cartofi, 
ceapă, rădăcinoase, varză, le
gume, fasole, fructe și struguri. 
Totodată, am îmbunătățit acti
vitatea de desfacere a produse
lor agroalimentare în special a 
legumelor și fructelor, intensi
ficăm controlul în piețe și ma
gazine, sporind exigența față de 
lucrătorii din comerț.

în încheiere, exprimîndu-mi 
deplinul acord cu documentele 
supuse dezbaterii plenarei, 
vă asigur, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu.’că vom înfăptui nea
bătut hotărîrile ce vor fi adop
tate, vom acționa cu toate for
țele, cu toată abnegația și dă
ruirea, cu toată răspunderea 
pentru a întîmpina Conferința 
Națională a partidului și cea 
de-a 35-a aniversare a Republi
cii cu rezultate cit mai bune în 
îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin. în opera de înflorire multi
laterală a patriei socialiste, de 
ridicare continuă a bunăstării 
și nivelului de civilizație al po
porului.

să valorificăm la maximum po
tențialul de cercetare și de in
ginerie tehnologică de care dis
punem în institute și întreprin
deri, fapt care a creat dificul
tăți in omologarea și atestarea 
unor produse la nivelul standar
delor internaționale. S-au mani
festat neajunsuri și. în coopera
rea interuzinală. în organizarea 
și folosirea deplină a capacită
ților de producție și ne-am con
fruntat, totodată, cu unele greu
tăți în aprovizionarea tehnico- 
materială, mai ales în sectoarele 
calde.

Perioada care a mai rămas 
pînă la finele anului 1982 ne-a 
impus concentrarea tuturor efor
turilor pentru recuperarea pro
ducției contractate, cu prioritate 
a celor destinate punerilor în 
funcțiune și exportului. Am lan
sat în fabricație toate contractele 
pentru export. Acționăm pentru 

. refacerea decalajului, dintre sec
toarele dâlde'!$ivCele. dfe uzinal in 
paralel cu devansarea punerii 
în funcțiune a unor capacități in 
oțelăriile proprii pentru a putea 
satisface mai bine cerințele de 
oțeluri speciale.

Referindu-se la proiectul pla
nului pe anul 1983, vorbitorul a 
apreciat că documentul pune ac
centul pe laturile calitative ale 
producției materiale, pe crește
rea continuă a eficientei econo
mice, reducerea consumurilor, 
asigurarea bazei proprii de ma
terii prime și energetice, partici
parea susținută la diviziunea in
ternațională a muncii.

în contextul aplicării prevede
rilor noului mecanism economic, 
prin creșterea eficientei produc
ției, accelerăm procesul de

• reprolectare și modernizare a 
utilajelor, de asimilare a produse
lor noi. de generalizare « unor 
tehnologii cu consumuri speci
fice reduse și grad ridicat de 
valorificare a metalului.

Conștienți de însemnătatea 
deosebită a măsurilor prevăzute 
în documentele plenarei — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
asigurăm plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că ne vom mo- 

. biliza întreaga energie și pri
cepere pentru a le înfăptui in 
bune condiții, pentru a ne 
spori contribuția la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

TOVARĂȘEI
FEDER

de intensificare a lucrărilor de 
prospecțiuni și explorări geolo
gice și de creștere a producției 
de substanțe minerale utile : 
lignit, petrol și gaze.

Pe baza indicațiilor ce ni le-ați 
dat. mult stimate tovarășe se
cretar general, cu prilejul vizi
tei în județul nostru, am inten
sificat lucrările de execuție a 
modulului geotermal cu o putere 
instalată de 500 kW, pe care do
rim să-1 punem în funcțiune și 
să-1 omologăm în noiembrie. în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului. Aceasta va constitui 
începutul valorificării pe scară 
industrială a energiei apelor 
geotermaie și a resurselor ener
getice recuperabile în scopul 
creșterii producției de energie 
electrică.

în acest cadru, vă rog să-mi 
permiteți ca să aduc mulțumirile 
noastre Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, 
personal tovarășei Elena 
Ceaușescu, care ne-a acordat un 
sprijin deosebit pentru obține
rea acestor rezultate la Institu
tul de invățămînt superior.

Doresc să informez plenara în 
continuare că, cu toate acțiunile 
întreprinse și cu toate eforturile 
depuse de către comitetul ju
dețean de partid, cu tot spriji
nul primit din partea ministere
lor economice, nu am reușit să 
ne realizăm indicatorii de plan 
pe 9 luni. Aceasta se datorește 
în primul rind indisciplinei care 
se manifestă încă.

Referindu-se la rezultatele ob
ținute in agricultura județului, 
în actuala campanie de toamnă, 
vorbitoarea a subliniat :

Trebuie să recunoaștem însă 
că față de nivelurile planificate, 
răminem încă cu mari nereali- 
zări. Cauzele care au influențat 

negativ ni se datoresc în primul 
rînd nouă, conducerii județului, 
organelor agricole județene, pen
tru că nu am reușit să mobili
zăm și să antrenăm conducerile 
unităților agricole, întreaga 
populație a satelor, să îndru
măm și să întărim ordinea și 
disciplina in executarea lucră
rilor agricole la termenele opti
me prevăzute. Pentru pregătirea 
în mai bune condiții a produc
ției agricole pentru anul 1983, 
amplasarea cerealelor păioase 
s-a făcut în mod corespunzător. 
S-au asigurat sentințe din cate
gorii biologice superioare, admi- 
țindu-se la semănat cel mult în
mulțirea a 2-a. S-a eliberat și 
pregătit terenul așa cum dum
neavoastră ați indicat, s-a ad
ministrat in mod rațional canti
tatea de ingrășăminte chifnice ce 
ne-a fost livrată. întrucît canti
tățile de ingrășăminte chimice 
nu acoperă necesarul și nici 
cota repartizată, am luat măsuri 
ca întreaga cantitate de îngră
șăminte naturale din unități și 
de la gospodăriile populației să 
fie transportată și incorporată in 
sol. Prin măsurile luate vom 
termina de executat și arăturile 
pentru primăvară pînă la data 
de 1 noiembrie.

După ce s-a referit la modul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION RADU

Mult Iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central 
supune atenției probleme de o 
deosebită însemnătate ale con
strucției socialiste în patria 
noastră, confirmind încă o dată 
preocuparea statornică a condu
cerii partidului, a dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, pentru 
perfecționarea întregii vieți eco
nomice și politice, pentru conti
nua- adincire a democrației so
cialiste și creșterea rolului con
ducător al partidului în tpate do
meniile de activitate.

îngăduiți-mi să vă raportez, 
tovarășe secretar general, că- în 
înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere ce ne revin din Pro
gramul partidului, din istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român in acest cincinal al ca
lității și eficienței, am înregis
trat unele rezultate bune.

Analizînd în mod critic și au
tocritic rezultatele obținute pînă 
acum, ne dăm seama că ele nu 
reflectă pe deplin . posibilitățile 
de care dispunem, intrucît nu 
am reușit să punem în suficien
tă valoare potențialul tehnic și 
uman al economiei județului. 
Toate acestea sînt urmarea men
ținerii unor lipsuri și neajunsuri 
în activitatea noastră, a unor or
gane și organizații de partid, a 
consiliilor oamenilor muncii, în 
organizarea producției, in asigu
rarea ordinii și disciplinei. în 
funcționarea in condiții de sigu
ranță a instalațiilor și utilajelor.

în acest an, an agricol bun, 
nu am reușit să folosim in mod 
corespunzător baza materială de 
care dispune județul nostru, po
tențialul pămîntului atit de mă
nos. în marea lor majoritate, 
cauzele sînt subiective. La înche
ierea campaniei vom analiza 
foarte serios în plenara comite
tului județean de partid aceste 
probleme și vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că sintem 
hotărîți ca pămîntul doljean, a- 
gricultura acestui județ să dea 
țării ceea ce dumneavoastră cu 
atita grijă comunistă ne-ați 
cerut-o de fiecare dată.

Este meritul deosebit al Parti
dului Comunist Român, al dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a fl situat 
în permanentă în centrul întregii 
activități afirmarea superiorității 
socialismului ca sistem complex 
și unitar, ca o civilizație de tip 
superior, realizarea unei noi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
TEODOR

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

în numele comuniștilor din 
județul Teleorman, mă declar de 
acord cu toate documentele su
puse plenarei, cu prevederile 
proiectului Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1983, care sta
bilesc intr-o concepție realis
tă creșterea producției ‘ indus
triale și agricole, a produsului 
social, a venitului -național, a 
retribuției, in deplină concor
danță cu resursele materiale și 
umane ale țării și ale fiecărui 
județ. Vedem și in aceste do
cumente contribuția dumnea
voastră determinantă, mult sti
mate tovarășe secretar gene
ral, la dezvoltarea armonioasă 
a întregii țări. Creșterea în 
anul viitor cu 10 la sută a pro
ducției industriale și cu peste 13 
la sută a producției nete, rea
lizarea unui volum de peste 2,2 
miliarde lei la investiții atestă 
încă o dată continuarea șl men
ținerea intr-un ritm înalt a 
dezvoltării economice a județu
lui nostru, în consens cu baza 
tehnică, cu capacitățile și re
sursele materiale și umane de 
care dispunem. Sintem conști
enți că îndeplinirea unor ase
menea prevederi mobilizatoare 
este condiționată nemijlocit și 
de modul cum realizăm sarci
nile pe 1982. în acest sens, vă 
informăm că, aplicind in viață 
indicațiile dumneavoastră pri-. 
vind găsirea unor soluții eco
nomice, mai eficiente, 50 de 
unități din județul nostru în
deplinesc planul producției in
dustriale contribuind la recu
perarea restanțelor cu 247 mi
lioane lei la producția marfă și 
cu 112 milioane la producția 
netă. Avem însă și unele în
treprinderi care nu îndeplinesc 
planul la principalii" indicatori, 
diminuînd astfel realizările ju
dețului nostru.

Vorbitorul a menționat pe 
larg măsurile adoptate în 
scopul recuperării restanțelor, 
cum sint executarea reviziilor 
și reparațiilor de bună cali
tate, asigurarea în județ a 
peste' 40 la sută din necesa
rul de piese de schimb. Sarci
nile mari pe care le avem de 

în care se înfăptuiesc sarcinile 
ce revin județului în înfăptuirea 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare, vorbitoarea a 
spus :

Am studiat cu multă atenție 
proiectul planului de stat pe 
anul 1983. atit la nivelul econo
miei naționale, cit și al județu
lui Bihor, elaborat sub directa 
conducere a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și doresc să-mi ex
prim deplinul acord cu nivelurile 
și ritmurile stabilite, aceasta 
fiind in concordanță deplină cu 
sarcinile rezultate din directi
vele Congresului al XII-lea al 
partidului, cu indicațiile și ori
entările date de conducerea 
partidului nostru.

Permiteți-mi, mult stimate to
varășe secretar general, ca in 
încheiere să vă adresez mulțu
miri in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii .din 
județul Bihor, fără deosebire de 
naționalitate, pentru grija deo
sebită pe care o purtați față de 
prezentul și viitorul patriei 
nogstre și să vă asigurăm că 
vom mobiliza întregul potențial 
uman , și material de care dispu
nem pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin 
pentru anul 1983.

calități in întreaga viată econo- 
mico-socială a patriei, prin par
ticiparea întregului popor la ar
monizarea obiectivelor conduce
rii generale a societății cu inte
resele intregii națiuni, în funcție 
de cerințele fiecărei etape ale 
înaintării României pe calea co
munismului. Bogata agendă de 
lucru a plenarei noastre atestă 
din plin grija permanentă a par
tidului, a dumneavoastră perso
nal, ca in toate domeniile acti
vității. materiale și spirituale, 
resursele societății să fie folo
site cit mai rațional, cu maximă 
eficiență. în acest context, pla
nul pe 1983, magistral proiectat 
de dumneavoastră, și ale cărui 
direcții și niveluri le dezbatem 
azi* in plenară asigură dezvolta
rea în continuare, intr-un ritm 
dinamic, a economiei noastre na
ționale, lărgirea, așa cum s-a 
hotărît în ședința Comitetului 
Politic Executiv, a bazei proprii 
de materii prime și energetice, 
dar, in același timp, și ridicarea 
gradului de valorificare, reduce
rea mai accentuată a consumu
rilor acestora, a materialelor, 
combustibililor, energiei, bază 
sigură a creșterii eficienței eco
nomice. a întăririi autogestiunii 
economico-financiare și aplica
rea fermă a noului mecanism 
economico-financiar.

Ritmurile la principalii indica
tori de plan ai economiei jude
țului Dolj și în anul viitor sînt 
superioare celor prevăzute in 
planul național unic de dezvol
tare.

Stimate tovarășe secretar ge
neral, dumneavoastră cunoașteți 
bine forța organizației județene 
Dolj a Partidului Comunist Ro
mân, modul în care . știu , să șe 
mobilizeze comuniștii, oamenii’ 
muncii din acest minunat colț 
de veche vatră românească, cit 
de minunați și devotați sînt par
tidului, țării, poporului oltenii 
și, de aceea, în numele lor, de- 
clarîndu-mă de acord cu conți
nutul materialelor supuse dez
baterii plenarei, asigur condu
cerea partidului, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că sîn
tem hotărîți să muncim cu toată 
pasiunea și dăruirea pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin din Programul par
tidului. din hotărîrile Congresu
lui al XII-lea, conștienți fiind 
că ne aducem astfel contribuția 
la continua dezvoltare economi- 
co-socială a tării, la ridicarea 
necontenită a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui nostru, la continua înflori
re a scumpei noastr.e patrii, la 
afirmarea pe plan mondial a 
României socialiste.

ROMAN
îndeplinit în 1983 — a spus vor
bitorul — ne solicită să acțio
năm mai ferm pentru înlătu
rarea neajunsurilor manifes
tate în organizarea producției 
și a muncii, perfecționarea for
ței de muncă și utilizarea tim
pului de lucru, generalizarea ex
perienței pozitive, înnoirea pro
duselor și a tehnologiilor, în așa 
fel incit 72 la sută din sporul 
de producție pe anul 1983 să se 
obțină pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Prezentînd 
situația din domeniul investiții
lor, vorbitorul a arătat că au fost 
puse în funcțiune 46 noi obiec
tive și capacități, că fabrica de 
ulei de floarea-soarelui de la 
Roșiori de Vede se află în 
probe tehnologice, iar cea de 
zahăr de la Zimnicea este 
pregătită să înceapă probele, 
subliniind că există condiții 
pentru intrarea în funcțiune, 
pînă Ia sfîrșitul anului, a u- 
nor fonduri fixe în valoare de 
peste 3 miliarde lei. în legă
tură cu situația lucrărilor agri
cole, vorbitorul a arătat că 
unele lucrări, în special în
sămînțările de toamnă, sînt 
întîrziate, dar că s-au luat mă
suri hotărîte pentru intensi
ficarea ritmului la pregătirea 
terenurilor și semănat, astfel 
încît și unitățile agricole te- 
leormănene să încheie aceste 
lucrări în perioada optimă. 
Vorbitorul s-a referit apoi la 
planul de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare, 
apreciind prevederile sale ca fi
ind realiste și mobilizatoare ; a 
prezentat nivelurile producțiilor 
la cereale, plante tehnice, le
gume și la alte culturi, precum 
și măsurile ce se impun pentru 
îndeplinirea exemplară a obli
gațiilor de livrare a’ produselor 
agricole la fondul de stat și a 
celor cuprinse în programul de 
autoaprovizionare.

Comitetul județean de partid
— a spus în încheiere vorbitorul
— vă încredințează, tovarășe 
secretar general, că acționînd 
pentru a întări ordinea, disci
plina și răspunderea cadrelor, 
a colectivelor • de muncă față 
de îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, va folosi întreaga 
forță a organizațiilor de partid 
pentru a ^înfăptui in mod e

xemplar programele dezbătu
te, sarcinile și indicațiile dum
neavoastră, întîmpinînd Confe

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION PĂȚAN

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați 
tovarăși,

Doresc să-mi exprim acordul 
deplin cu conținutul documente
lor supuse dezbaterii plenarei, 
cu prevederile planului pe anul 
1983, care asigură înfăptuirea 
obiectivelor economico-sociale 
stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului nostru pentru 
această etapă.

Vă rog să-mi permiteți să 
subliniez și eu rolul deosebit de 
important, hotărîtor pe care 
l-au avut indicațiile concrete și 
orientările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fundamentarea și 
elaborarea planului pe anul vii
tor, precum și a programelor 
suplimentare care ne sînt su
puse pentru dezbatere și apro
bare.

Ansamblul prevederilor de 
plan pe anul viitor accentuează 
laturile calitative ale activității 
economice, marcînd cu mai mul
tă pregnanță trăsăturile funda
mentale ale cincinalului calită
ții în toate domeniile și îndeo
sebi în ceea ce privește valori
ficarea superioară ă materiilor 
prime, reducerea mai susținută 
a consumurilor de materiale, 
combustibil și energie, realiza
rea de produse de înaltă cali
tate, competitive pe piața ex
ternă, folosirea la maximum, cu 
înaltă eficiență a potențialului 
productiv din industrie și din 
celelalte ramuri.

Doresc să informez plenara că 
sarcinile prevăzute în proiectul 
de plan pe anul 1983 cu privire 
la baza materială sînt determi
nante în condițiile utilizării, mai 
accentuate a resurselor interne 
și limitarea importurilor, a înca
drării cu strictețe în normele de 
consum planificate, a realizării 
integrale a sarcinilor de recu
perare și valorificare a tuturor 
materialelor refolosibile, a re
surselor energetice secundare și 
recondiționării pieselor de 
schimb și subansamblelor.

Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt vitale pentru 
dezvoltarea prevăzută măsurile 
stabilite în domeniul asigurării 
cu combustibil și energie, mu
tațiile calitative ce vor avea loc 
în balanța energiei primare, 
prin creșterea producției și con
sumului de cărbuni și șisturi 
bituminoase, concomitent cu li
mitarea consumului intern de 
țiței. •

Pentru asigurarea cu energie 
electrică și termică, în proiectul 
de plan se prevede creșterea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DAN SURULESCU

Stimate tovarășe secretar ge
neral,

Stimafi tovarăși.
Plenara Comitetului Central 

al partidului, prin spiritul înal
tei responsabilități comuniste 
promovate de conducerea parti
dului nostru, de dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, constituie un 
moment deosebit în activitatea 
ce o desfășoară întregul nostru 
popor pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, a sarcini
lor cuprinse în acest cincinal.

Am reținut cu atenție sarcinile 
de plan pentru anul 1983, accen
tul ce se pune pe latura calita
tivă a întregii noastre activități, 
efortul ce trebuie depus de toți 
factorii pentru a pune în valoa
re. în mal mare măsură, noi 
rezerve de materii prime, mate
riale. energie, importanta ce o 
acordă partidul nostru îmbună
tățirii substanțiale a organizării 
producției și a muncii, promo
vării noului în toate domeniile, 
întăririi ordinii și disciplinei.

Proiectul planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a tării noastre pe anul 
1983 dă o importantă deosebită 
dezvoltării industriei extractive. 
Așa cum rezultă din proiect, 
sarcini importante revin și co
lectivului de oameni al muncii 
din întreprinderile Combinatului 
minier Valea Jiului, Țebea și 
Banat. Pentru anul 1983 se pre
vede extragerea a 12 milioane 
tone huilă brută, deci o folosire 
integrală a caoacltătilor de pro
ducție, respectiv 8,2 milioane 
tone huilă netă.

Și în domeniul investițiilor 
vom avea de realizat sarcini 
sporite. Comparativ cu sarcinile 
de plan ale anului în curs, în 
anul 1983 avem de îndeplinit un 
volum de investiții de peste 2,6 
miliarde lei. respectiv o crește
re de peste 25 la sută.

Sarcinile sporite ce ne revin 
în anul 1983, atît la producția 
de cărbune, cît și în activitatea 
de investiții impun cu necesi
tate o pregătire temeinică a în
tregii activități sub toate aspec
tele și la toate nivelurile orga
nizatorice. Considerăm că unul 
din obiectivele imediate ce tre
buie să le înfăptuim este de a 
realiza la finele actualului tri
mestru nivelurile sarcinilor de 
plan prevăzute a se realiza în 
medie zilnică în trimestrul I 
1983.

în legătură cu sarcinile de 
plan pentru anul 1982, vă rog 
să-mi îngăduiți să raportez, sti
mate tovarășe secretar general.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TRANDAFIR COCÂRLĂ

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Doresc încă de Ia început să 
mulțumesc conducerii partidu
lui, personal tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija deosebită pe care 
o acordă dezvoltării ramurii 
energetice. In anul 1982, ramu
ra energetică beneficiază de in
vestiții de peste 17 miliarde lei 
pentru dezvoltarea capacităților 
de producție de energie electri

rința Națională a partidului cu 
noi și însemnate fapte de 
fhuncă.

gradului de asigurare din re
surse interne a necesarului, care 
în anul viitor va reprezenta pes
te 90 la sută din energia pri
mară a economiei, comparativ 
cu 84 Ia sută in 1982.

în legătură cu normele cu
prinse în proiectul planului pe 
1983, așa cum s-a menționat în 
material, în marea lor majo
ritate sint cele prevăzute în 
planul cincinal pentru anul 
1985, Și aceste norme, pe baza 
indicațiilor tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, au 
fost difuzate încă din luna iu
lie la ministere, centrale și în
treprinderi, ca să fie timp su
ficient în vederea stabilirii mă
surilor pentru a ne încadra 
strict în ele.

Trebuie să raportez plenarei 
că încă nu s-a reușit în toate 
sectoarele șt în toate întreorin- 
derile să se acopere cu măsuri 
reducerile de norme prevăzute.

Vom situa în centrul preocu
pării noastre intensificarea acti
vităților de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosi
bile, care constituie o sursă 
principală, sigură și eficientă de 
asigurare cu materii prime. 
Aceasta se impune cu atit mai 
mult cu cit în acest an nu s-au 
realizat prevederile de plan de 
recuperare la unele materiale 
importante. Un obiectiv impor
tant al activității noastre îl 
constituie reducerea mai accep- 
tuată a importurilor de mat,? 
riale, aparatură și materii pri
me și produse, cu deosebire pe 
devize libere. Desigur, în cursul 
elaborării planului s-au făcut 
reduceri importante acestor im
porturi. dar încă mai sint re
zerve și nu este suficientă re
ducerea pe care am făcut-o.

Vorbitorul a arătat, în conti
nuare, că se imoun măsuri ho
tărîte pentru reducerea mai ac
centuată a normelor de consum, 
creșterea indicilor de utilizare, 
extinderea colectării materiale
lor refolosibile, recondiționarea 
pieselor și a subansamblelor, ca 
și asimilarea în producție a tu
turor materialelor și produselor 
reduse de la import.

în încheiere, exprimtnd încă 
o dată acordul deplin cu docu
mentele prezentate, doresc să 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, 
că vom acționa cu mai multă 
exigență, cu responsabilitate 
comunistă, pentru gospodărirea 
și valorificarea cu maximă efi
ciență a resurselor materiale și 
a fondurilor fixe, pentru apli
carea cu operativitate a măsu
rilor necesare soluționării la 
timp și în mod concret a pro
blemelor care privesc aprovizio
narea tehnlco-materială.

că înfăptuim cu toată fermita
tea, pas cu pas. indicațiile pe 
care dumneavoastră ni le-ați dat 
la întreprinderea minieră Lu- 
penl, cu prilejul vizitei de lu
cru ce ați efectuat-o luna tre
cută în Valea Jiului. Am bana
lizat cu simt de răspundere uti
litatea fiecărui loc de muncă 
din activitatea indirect producti
vă, atît Ia suprafață, cît și din 
subteran, la fiecare întreprin
dere minieră. Printr-o mai bună 
organizare a muncii, prin redis
tribuirea de sarcini, vom îndrep
ta spre locurile direct producti
ve aproape 1 000 de oameni din 
efectivele existente. Subliniez 
că această acțiune nu o consi
derăm încheiată. Materializăm, 
de asemenea, valoroasa dumnea
voastră indicație de a ne orga
niza activitatea productivă pu- 
nînd în centrul sistemului orga
nizatoric și de producție abata
jul și formația de lucru. Ne-am 
sfătuit cu minerii și am prezen
tat recent conducerii ministeru
lui modul în care socotim că 
este cel mai bine să organizăm 
producția și munca la minele 
din Valea Jiului.

Am luat, de asemenea, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, o seamă de măsuri pentru 
asigurarea cu forța de muncă 
necesară, pentru stabilizarea si 
calificarea ei corespunzătol. 
nivelului actual și de perspec, 
tivă al dotării întreprinderilor 
noastre. Continuăm să transpu
nem in viată cu fermitate și în 
mod operativ sarcinile care pri
vesc dotarea unităților miniere, 
folosirea la întreaga capacitate 
a dotării existente. Folosesc pri
lejul pentru a solicita construc
torilor de utilaj minier să ne 
ajute mai ales prin îmbunătăți
rea calității acestor utilaje, prin 
livrarea lor la timp.

Am raportat, stimate tovarășe 
secretar general, cu prilejul re
centei dumneavoastră vizite de 
lucru în Valea Jiului, asupra ni
velului de producție, a producti
vității și cheltuielilor ce le rea
lizăm. Astăzi avem o situație 
îmbunătățită, dar care încă nu 
ne mulțumește. Vom face totul 
pentru obținerea unor rezultate 
mai bune, la nivelul cerințelor 
și al indicațiilor dumneavoastră.

Sarcinile ce revin Combinatu
lui minier din Valea Jiului în 
1983 sînt mobilizatoare. Stă in 
puterea noastră să realizăm a- 
ceste cerințe și vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că mi
nerii Văii Jiului, din Banat. Țe- 
bea vor fi mobilizați în a asi
gura producția de cărbune pre
văzută in planul anului 1983.

că și termică. Se vor pune în 
funcțiune centrale termoelectri
ce, hidroelectrice, care însu
mează aproape 2 000 MW pu
tere instalată, 2 grupuri la 
Turceni de cite 300—330 MW, 
un grup la Dpicești de 200 MW, 
2 grupuri de 50 MW la Onești, 
pe cărbune, un grup de 150 MW 
pe resurse energetice secundare 
la Galați, precum și importante 
capacități in centralele hidro
electrice de la Turnu, Călimă-
(Continuare în pag. a V-a)
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nești, Brădișor, Tismana și al
tele.

Realizarea acestor capacități 
va asigura creșterea in conti
nuare a producției de energie 
electrică și termică în centrale
le electrice pe cărbune și in 
hidrocentrale. în anul 1983, vo
lumul investițiilor alocate ra
murii energetice este de aproa
pe 21 de miliarde lei, asigurind 
astfel procesul de dezvoltare a 
centralelor pe cărbune și a hi
drocentralelor

Obiectivele acestui cincinal, 
deosebit de mobilizatoare, sînt 
in execuție și sintem mobilizați 
să le realizăm în termenele sta
bilite. în înfăptuirea acestor 
sarcini mari întîmpinăm greu
tăți în principal datorită faptu
lui că nu ne-am perfecționat 
tehnologiile de execuție, nu fo
losim suficient mecanizarea și 
prefabricarea in execuția lucră
rilor și, din această cauză, pro
ductivitatea muncii este încă 
foarte scăzută.

De asemenea, mai Întîmpinăm 
greutăți în realizarea lucrărilor 
datorită unor întîrzieri în asigu
rarea utilajelor și aparatajului, 
îndeosebi datorită asimilării cu 
insuficientă operativitate a unor 
furnituri.

Sarcina principală pe care o 
are ramura energetică este asi
gurarea cu energie electrică și 
termică în mod continuu a con
sumatorilor. Raportăm că, înce- 
pind 6u 1 martie a.c., alimen
tarea s-a desfășurat normal, au 
fost create condiții ca unitățile 
ecp-.pmice să-și poată îndeplini 
Xi’inile de plan. Paralel cu asi

gurarea energiei, ne-am preocu
pat îndeosebi de modernizarea 
grupurilor de 330 MW din cen
tralele de la Rovinari și Tur- 
ceni, precum și de executarea 
unui volum mare de lucrări de 
reparații. în legătură cu moder
nizarea grupurilor de 330 MW, 
raportăm că celor două grupuri 
modernizate în anul 1981 Ie a- 
dăugăm incă 4 grupuri moder
nizate in anul 1982, astfel .că in 
iarna 1982—1983 vom avea 6 
grupuri modernizate.

Reparațiile în anul 1982 s-au 
realizat la un nivel superior față 
de anii precedent!. Pe 9 luni, 
planul de reparații a fost înde-

plinit in procent de 97 la sută, 
iar in centralele termoelectrice 
pe cărbune planul a fost înde
plinit in proporție de 105,3 la 
sută. în cursul lunii octombrie 
și pînă la 15 noiembrie vom 
termina integral volumul de re
parații, pentru ca in iarnă să 
avem toate grupurile disponibi
le pentru funcționare. Solicităm 
să fim sprijiniți, în continuare, 
cu piese de schimb și mai ales 
cu subansamble, pentru ca pro
cesul de reparații să fie sub
stanțial redus, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general.

Am avut o preocupare mai 
bună în acest an 
mularea apei în 
tane. Deși luna 
fost deosebit de 
debitele afluente 
de mici, la 1 octombrie nivelul 
apelor acumulate este superior 
celui din anii precedenți, dar 
nu este la nivelul prevederilor 
din program.

O problemă care ne preocupă 
este aceea a stocurilor de căr
bune. De aceea, adresăm un a- 
pel către tovarășii mineri să 
sporească livrările pentru cen
tralele ministerului nostr,u. De 
acum intră în funcțiune și capa
citățile noi, precum și cele care 
au fost in reparație, crescind 
consumul zilnic, și nu trebuie să 
luăm din stoc, ci dimpotrivă. 
Mai adresăm minerilor îndem
nul de a-și spori preocuparea 
pentru îmbunătățirea calității.

Mult stimate tovarășe secre
tar general, sîntem conștienți 
că in activitatea unităților noas
tre avem încă foarte multe nea
junsuri. Ne confruntăm cu mul
te acte de indisciplină, se inter
vine încet in eliminarea neajun
surilor. Din această cauză, a- 
vem stagnări de lungă durată 
ale grupurilor energetice. Nu 
există peste tot o preocupare 
susținută pentru sporirea efici
enței economice, pentru crește
rea productivității muncii.

Asigurăm plenara, pe dumnea
voastră personal, tovarășe secre
tar generai Nicolae Ceaușescu, 
că vom mobiliza toate forțele de 
care 'dispunem și, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, vom face totul pentru 
a ne îndeplini sarcinile ce ne 
revin.

și pentru acu- 
lacurile mon- 
septembrie a 
secetoasă, iar 

au fost extrem

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DINU

fermității pe care dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, le 
manifestați pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, a Programului 
partidului de edificare socialistă 
și comunistă a patriei.

în numele colectivului munci
torilor de la „Grivița roșie", vă 
rog să-mi permiteți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă exprim cele mai alese senti
mente de dragoste și recunoștin
ță pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți spre binele clasei munci
toare, al întregii noastre națiuni 
socialiste, pentru nobila dumnea
voastră strădanie de a asigura 
continua ridicare a nivelului nos
tru de trai material și spiritual.

Doresc, totodată, să vă mulțu
mesc din adîncul inimii pentru 
indicațiile deosebit de prețioase 
pe care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei de lucru, efectuată în 
întreprinderea noastră, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
luna august din acest an.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că, acționînd ferm pen
tru materializarea acestor indi
cații, colectivul nostru a obținut 
o creștere puternică a eficienței 
activității economice. Pe 9 luni, 
planul producției nete a fost 
realizat în proporție de 104,2 la 
sută, producția-marfă — 101 la 
sută, productivitatea muncii — 
104,5 la sută, planul la export a 
fost depășit cu 8,5 milioane lei, 
Au fost asimilate aproape 40 de 
noi tehnologii, care au contribuit 
Ia realizarea unei economii de 
metal de 260 de tone, energie 
electrică de 950 MW/oră și com
bustibil 
de tone. Cheltuielile 
la mia de lei producție-marfă 
au fost reduse.

Deși toți indicatorii de eficien
tă au fost îndepliniți și depășiți, 
totuși rezultatele sînt sub posibi
lități. Se pierde încă mult dato
rită slabei pregătiri profesionale 
a unei părți din personalul mun
citor, ca și nerespectării discipli
nei tehnologice. De asemenea, ne 
mai confruntăm cu unele greu
tăți în ceea ce privește aprovi
zionarea tehnico-materială.

Deficiențele din munca noas
tră au făcut obiectul unor anali
ze temeinice, luîndu-se măsuri 
corespunzătoare. Concomitent cu 
realizarea planului1 și angaja
mentelor asumate pe anul în 
curs, comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii au luat

convențional de 860 
materiale

măsuri pentru pregătirea pro
ducției de anul viitor.

Sarcinile de producție ale anu
lui 1983,. stabilite in lumina orien
tărilor dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, sînt deosebit de 
mobilizatoare. Vă informăm că 
numai in domeniul exportului 
acestea sînt mai mari cu 5,2 la 
sută față de anul 1982.

O direcție principală de acțiu
ne în cursul anului viitor o va 
constitui creșterea complexității 
tehnice a utilajelor tehnologice, 
asigurarea în fabricație a utila
jelor pentru programul energe
tic nuclear. Raportez plenarei că 
membrii colectivului nostru s-au 
angajat ca întregul spor de pro
ducție să.-l realizăm pe baza creș
terii productivității muncii utili
zării depline a capacităților 
de producție, extinderii mecani
zării, automatizării și robotizării 
producției. Vom acționa, de ase
menea, cu mai multă fermitate 
pentru reducerea substanțială a 
consumurilor specifice, în așa 
fel încît la începutul anului vi
itor să realizăm producția pla
nificată cu consumurile reduse, 
stabilite pentru anul 1985.

Raportez plenarei Comitetului 
Central că aplicarea măsurilor 
adoptate, ca urmare a dezbaterii 
în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază și în plenara 
comitetului de partid a sarcinilor 
izvorîte din expunerea progra
matică prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
lărgită a Comitetului Central din 
iunie a.c., a contribuit la afir
marea mai puternică a rolului 
comuniștilor in viața colectivelor 
de muncă, la dezvoltarea iniția
tivei și răspunderii acestora pen
tru realizarea sarcinilor ce le 
revin.

Exprlmîndu-mi deplina apro
bare față de documentele supuse 
dezbaterii, asigur plenara, perso
nal pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, că nu t 
ne vom precupeți nici un efort 
pentru încheierea in bune condi
ții a planului pe acest an. con
diție Esențială pentru îndepli
nirea sarcinilor sporite pe anul 
viitor.

în cinstea marelui și apropia
tului eveniment din viața comu
niștilor, a întregului nostru po
por — Conferința Națională a 
partidului — colectivul întreprin
derii de utilaj chimic „Grivița 
roșie" se angajează să realizeze 
sarcinile de export pînă la data 
de 1 decembrie.

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Onescu, mem

bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a primit 
simbătă delegația sindicală ira
kiană, condusă de ■ Mohammed 
Sharif Dawd, secretar generai 
ad-interim al Federației Gene
rale a Sindicatelor din Irak, 
care se află în țara noastră în- 
tr-o vizită de prietenie la invi
tația U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații și opinii 
cu privire la preocupările sin
dicatelor din România și Irak 
și în legătură cu situația actu
ală din mișcarea sindicală in
ternațională. S-a subliniat hotă- 
rîrea celor două părți de a se 
.acționa în continuare pentru 
întărirea și adincirea legături
lor între oamenii muncii și cen
tralele sindicale din cele două 

■ țări, în spiritul relațiilor de pri
etenie și colaborare existente 
între România și Irak, al con
vorbirilor și 
nite între 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele . ____
liste România, și Saddam Hus
sein, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre- 

- ședințele Republicii Irak.

comunicări științifice, organiza
tă de Institutul central de chi
mie și Centrala industrială de 
produse anorganice din munici
piul de pe malurile Oltului.

La lucrări au participat a- 
proape 200 de cercetători și pro- 
iectanți din unități de cerceta
re. inginerie tehnologică și pro
iectare pentru industria chimi
că, cadre didactice universitare, 
specialiști de la combinatele și 
întreprinderile de profil din în
treaga tară.

★
în cadrul manifestărilor eco

nomice, prilejuite de TIB ’82, 
la pavilionul U.R.S.S. a avut 
loc, sîmbătă, la amiază, semna
rea unor contracte de import
export și de cooperare, încheia
te între întreprinderile română 
de comerț exterior „Metalim- 
portexport" și sovietică „V. 
Promsivioimport", pe acest 
și în perspectivă.

Au participat Ion Stoian
Nicolae Andrei, adjunct! ai mi
nistrului comerțului* exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Gheorghe Deliu, adjunct 
al ministrului industriei meta
lurgice, specialiști români.

Au fost de față Saul Bruno 
Eduard, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Es
tone, reprezentanți ai ambasa
dei sovietice.

O.
an
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Cu prilejul celei de-a 37-a aniversari

a creării Partidului Muncii din Coreea

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN

înțelegerilor conve- 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român.

Republicii Socia-

în timpul vizite! în țara noas
tră, delegația sindicatelor iraki
ene a avut convorbiri la Consi
liul Central al U.G.S.R., s-a în- 
tilnit cu activiști sindicali și re
prezentanți ai consiliilor oame
nilor muncii și a vizitat obiec
tive economico-sbciale, culturale 
și turistice din județele Praho
va, Brașov și Covasna.

★
Sîmbătă, 9 octombrie a.c., s-au 

încheiat, la București, lucrările 
sesiunii a XII-a a Comisiei mix
te româno-finlandeze de comerț 
și cooperare economică, indus
trială și tehnică.

Protocolul sesiunii a fost sem
nat. din partea română, de Con
stantin Pârvuțoiu, director în 
Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, iar din partea fin
landeză de Erik Hagfors. direc
tor in Departamentul pentru po
litică comercială din M.A.E.

La semnare a fost prezent Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

A fost de față Olli Bergman, 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

(Agerpres) 
c

In numele comuniștilor, al întregului popor român șl al meu 
personal vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și poporului co
reean prieten calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul 
aniversării a 37 de ani de la crearea Partidului Muncii din Coreea.

întemeierea partidului revoluționar de tip nou a constituit un 
eveniment de mare însemnătate istorică în dezvoltarea revoluției 
coreene. în lupta îndelungată a poporului coreean pentru eliberare 
națională și socială. Partidul Muncii din Coreea a _ ' '
condus cu succes lupta maselor populare pentru înfăptuirea unor 
adinei prefaceri revoluționare și făurirea " 
apărarea și consolidarea independenței patriei.

Comuniștii, oamenii muncii din România se bucură din inimă 
de realizările remarcabile pe care poporul coreean le obține, sub 
conducerea Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu dumnea
voastră, în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al VI-lea Congres al 
partidului, în activitatea de edificare a socialismului.

Reafirm și cu acest prilej convingerea că raporturile tradițio
nale de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta și întări continuu in conformitate cu acordurile și 
înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor pe 
care le-am avut împreună la București și Phenian, in interesul po
poarelor român și coreean, al cauzei generale a socialismului, in
dependenței, păcii și colaborării internaționale.

De ziua aniversării, partidului vă doresc dumneavoastră, comu
niștilor și poporului frate coreean noi și mari izbinzi în opera de 
dezvoltare multilaterală a patriei, în lupta dreaptă pentru reunifi- 
carea pașnică și independentă a Coreei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

/ al Partidului Comunist Român

organizat și
noii societăți, pentru

\

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general,

Stimați tovarăși,
Raportăm plenarei că, acțio

nînd în spiritul documentelor 
de partid și de stat, al prețioa
selor dumneavoastră indicații și 
orientări, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, lucrătorii ogoarelor 
din județul Buzău au 6bțiriiit*r6" 
zultate bune in creșterea pro
ducțiilor vegetale și animale. 
Perfecționindu-ne activitatea;* 
învățind din experiența anilor 
trecuți, înfăptuind neabătut sar
cinile ce ni le-ați trasat dum
neavoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, în acest an 
am reușit să realizăm un im
portant, salt in creșterea pro
ducțiilor medii pe unitatea de 
suprafață. Astfel, la griu am ob
ținut pe o suprafață de 800 hec-' 
tare o producție medie de 4 500 
kg la hectar, cu 600 kg mai mult 
decît in anul 1981, la orz de 
peste 4 000 kg la hectar și 2 700 
kg la hectar la floarea-soarelul. 
Evaluările făcute in ultimele 
zile ne-au condus la concluzia 
că Ia porumb vom înregistra 
peste 5 000 kg boabe la hectar 
pe o suprafață de 1 000 ha. în 
sectorul zootehnic am continuat 
procesul de modernizare și con
centrare a producției.

Unitatea agricolă în care lu
crez și-a onorat exemplar sar
cinile la fondul de stat, predînd 
suplimentar importante cântităti 
de produse agricole, peste 800 
de tone griu. aproape 200 de 
tone orz. 210 tone floarea-soa- 
relui. Vom depăși sarcinile Ia 
fondul de stat cu peste 1 000 
tone porumb, cu 350 tone stru
guri șl altele. De asemenea, vom 
livra suplimentar circa 300 hl 
lapte de vacă și 35 tone carne.

, V 'ezultatele obținute in creș- 
\ ' /a producției vegetale și ani
male au asigurat sporirea conti
nuă a averii obștești a unității, 
care la sfirșitul acestui an va 
ajunge la peste 80 milioane lei. 
Acționînd in spiritul indicați
ilor conducerii partidului, coo
perativa din Smeeni șl-a mărit 
considerabil fondul de rezervă 
care, in decembrie anul acesta, 
se va ridica la peste 7 milioane 
lei. Aceasta ne-a permis să nu 
mai apelăm la credite din 
partea statului și să realizăm 
cu forțe proprii toate obiecti
vele de investiții.

întărirea economică a coope
rativei noastre asigură în mod 
firesc creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al membri-

lor săi. Numai în 
. bunăoară, valoarea 
convenționale se va 
nele anului la peste 70 lei. Ana- 
lizindu-se însă activitatea în 
spiritul înaltelor exigențe ale 
noii revoluții agrare, sîntem 
conștienți că și la noi s-au ma
nifestat incă neajunsuri, nu s-a 
asigurat o densitate corespunză
toare la unele culturi, cu urmări 
negative asupra nivelului pro
ducției, nu a fost soluționată 
corespunzător problema caiită- 

• sții- lucrărilor, ' a respectării cu 
strictețe a tehnologiilor fiecărei 
culturi.

Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră. am acordat o aten
ție deosebită organizării temei
nice a lucrărilor din campania 
agricolă, scurtării considerabile 
a acestora, eliminării posibili
tăților de depreciere și risipă a 
producției. Prin eforturile lo
cuitorilor comunei am reușit să 
semănăm in perioada optimă 
orzul, acționînd intens pentru 
însămințarea griului 'și a celor
lalte culturi de toamnă.

în anul viitor, unitatea noas
tră va trebui să realizeze pro
ducții mediis.de peste 4 500 kg la 
grîu, 37 000 kg sfeclă de zahăr, 
5 500. kg porumb boabe la ha și 
importante sporuri la 
culturi, precum șl în 
zootehnic.

în încheiere, aș 
fac două propuneri : 
mul rind, am ruga 
Industriei Chimice să ne livre
ze mai multe îngrășăminte chi
mice, la nivelul planului, deoa
rece întîmpinăm mari greutăți. 
In asigurarea lor. Cred că ar fi 
bine ca Ministerul Agriculturii 
și Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție 
să studieze posibilitatea privind 
normarea muncii pentru anul 
1983. Cele 6 categorii de norme 
care existau pînă in anul 1981 
s-au redus Ia 4. întîmplarea face 
ca normele mari sau volumul 
mare de lucrări care trebuiau să 
rămînă cel puțin la categoria a 
IV-a au fost trecute la catego
ria I și a Il-a.

Asigur plenara, pe dumnea
voastră personal, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că 
dispunem de tot ce este nece
sar pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin în profil terito
rial și sîntem ferm hotărîți să 
muncim fără preget pentru a 
realiza producțiile medii prevă
zute, pentru a ne onora exem
plar obligațiile la fondul de stat, 
sporind astfel contribuția coope
ratorilor la progresul și prospe
ritatea patriei noastre.

acest an, 
unei norme 
ridica la fi-

celelalte 
sectorul

dori să 
in pri- 

Ministerul

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE BOLOGA

Mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Pentru noi toți este un prilej 

de deosebită mîndrie și satisfac
ție, de puternică mobilizare să

constatăm că proiectul Planului 
național de dezvoltare economi- 
co-socială pe anul 1983, supus 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central, poartă amprenta gîndirii 
și acțiunii revoluționare, consec
vent novatoare, a exigenței și

Caraș-Severin. clubuI 
minerilor din Anina a avut loc un 
interesant simpozion pe tema „Con- 
tribufla constructivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, la statornicirea unui climat 
internațional de înțelegere și co
laborare". Aceeași instituție a fost 
și gazda unei dezbateri a membrilor 
cenaclului literar din localitate pe 
tema „Valențele educative ale poe
ziei patriotice"....................(Nicolae Cătanăj.

Timișoara s-au în-Timiș. La
cheiat lucrările 
cetări și aspecte aplicative în do
meniul intermediarilor, auxiliarilor

simpozionului „Cer-

k

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CONSTANTIN

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

an- 
co- 
că 

po
rn i- 
mi-

Planul de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe 
anul 1983, cel de-al 3-lea an al 
actualului cincinal, supus dezba
terii și aprobării plenarei Comi
tetului Central, marchează o 
nouă și insemnată etapă in în
făptuirea cu consecventă a pro
gramului partidului de dezvolta
re și înflorire continuă a pa
triei noastre. De Ia bun început 
doresc să subliniez rolul deo
sebit pe care l-a avut secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în o- 
rlentarea și elaborarea proiectu
lui de plan pe 1983 în toate com
ponentele sale esențiale și, mai 
ales, în direcția lărgirii bazei 
de materii . prime, energetice, 
dezvoltării intensive a agricul
turii, promovării unei politici 
ferme de gospodărire rațională 
și de valorificare superioară a 
materiilor prime și energiei, a 
ridicării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor. realizării 
unui fond de marfă competitiv 
la export și dimensionării stric
te a importurilor, definirii unei 
politici de comerț exterior co
respunzătoare intereselor eco
nomiei românești.

Analizînd rezultatele de 
samblu cu care se prezintă 
merțul exterior, constatăm 
ele se situează sub nivelul 
sibilităților. Atît in cadrul 
nlsterului nostru, eît și în
nisterele, întreprinderile pro
ducătoare și întreprinderile de 
comerț exterior nu s-a manifes
tat suficientă inițiativă și nu 
s-a acționat cu eficienta nece
sară pentru îndeplinirea planu
lui de export lună de lună de la 
începutul anului.

Deplin conștienți de aceste 
lipsuri, precum și de importan
ța pe care o are comerțul ex
terior în întreaga activitate de 
dezvoltare economică și socială 
a patriei, vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că vom face 
totul. împreună cu ministerele 
economice, cu centralele indus
triale și întreprinderile producă
toare, pentru ca în lunile octom
brie și noiembrie să executăm 
toate contractele existente la 30 
septembrie, potrivit programelor 
aprobate de dumneavoastră pe 
fiecare minister.

Planul de export pe anul 1983 
prevede sarcini sporite pentru 
fiecare minister în parte. Pen
tru realizarea lui vă raportăm, 
tovarășe secretar general, că am 
luat măsuri deosebite pentru in
tensificarea acțiunii de contrac
tare.

In ce privește importul plani
ficat pe anul 1983 pe devize li
bere, vom acțiopa ca materiile 
prime și materialele de bază ne
cesare producției să fie asigu
rate în principal prin export în 
contranartidă cu mărfuri ro
mânești, in mod deosebit din ra-

și coloranților organici de sinteză", 
manifestare științifică la care au 
participat reprezentanți al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, specialiști din cerce
tare, invățămint și producție din 
întreaga țară. (Cezar Ioana),

lași Membrii cenaclului de 
creație și artă plastică „Nicolae 
Tonitza", de pe lîngă Școala popu
lară de artă din Iași, care și-au 
petrecut vara într-o tabără la Paș
cani, au deschis, cu lucrările reali
zate, o expoziție la casa de cultură 
„Mihail Sadoveanu" din localitate. 
(M. Corcaci).

mura construcției de mașini. Pe 
baza indicațiilor dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
acționăm ferm pentru amplifi
carea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice cu ță
rile socialiste.

Sarcini deosebite revin mi
nisterului nostru și în dome
niul cooperării economice in
ternaționale. în acest scop, De
partamentul cooperării economi
ce internaționale va răspunde 
direct de felul cum vor acționa 
Departamentul de construcții in 
străinătate și ministerele eco
nomice pentru realizarea tutu
ror obiectivelor Ia termen.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că. trăgmd toate 
concluziile din lipsurile mani
festate pînă acum în ce privește 
nerealizarea planului de export, 
sintem ferm hotăriti. ca. îm
preună cu ministerele economi
ce. cu centralele industriale, cu 
întreprinderile producătoare și 
întreprinderile de comerț exte
rior. să luăm toate măsurile 
pentru ca planul de export pe 
anul 1983 să-l realizăm ritmic, 
lună de lună, la nivelul preve
derilor, atît valoric cit și fi?ic.

O atenție deosebită vom acor
da creșterii eficienței comerțului 
exterior, urmărind cu consec
ventă încheierea de contracte 
la prețuri și in condiții de pla
tă cit mai avantajoase.

în împrejurările concrete în 
care se desfășoară astăzi rela
țiile economice dintre state, cind 
criza economică mondială con
tinuă să se manifeste cu putere, 
determinind diminuarea cere
rii de import și ascuțirea fără 
precedent,a concurentei, proble
mele. calității produselor. ale 

• termenelor de execuție, redu
cerii greutății, creșterii fiabili
tății și parametrilor tehnico-e- 
conomici devin elemente esen
țiale ale sporirii competitivității 
și eficientei întregului nostru 
export. Pornind de la aceste rea
lități, vom acționa hotărît și 
perseverent pentru îndrumarea 
centralelor și întreprinderilor 
producătoare în vederea înnoirii 
rapide a producției în pas cu 
cerințele pieței externe, aceas
ta fiind o condiție fundamentală 
pentru realizarea unui comerț 
exterior eficient.

Doresc să asigur conducerea 
partidului șl statului, pe dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că . sîntem 
ferm hotărîți să facem totul 
pentru asigurarea eficientei ma
xime a întregii activități a mi
nisterului, a întreprinderilor de 
comerț exterior, a întregului co
merț exterior. în acest spirit si 
numai în acest spirit vom ac
ționa cu toată energia și răspun
derea pentru realizarea planu
lui de export pe acest an și pe 
anul viitor, pentru îndeplinirea 
întocmai a sarcinilor ce ne re
vin din nrefioasele dumnea
voastră indicații, din hotărîrile 
plenarei Comitetului Central. I

Argeș Palatul] culturii din 
Pitești a deschis, la căminul de ne- 
familiști al întreprinderii de stofe 
, Argeșeana". un club al tineretului 
în cadrul căruia programează ex
puneri pe teme de educație patrio
tică și revoluționară, justiție și me
dicină. ateist-științifice. ~ ”
în dialogul cu tineri de 
titulat „Ce înseamnă 
revoluționar astăzi". 
Cirstea).

Prima temă 
aici s-a in
să fii tinăr

(Gheorghe

Buzău 'a 31 octornbrie, 
satele și orașele județului Buzău 
desfășoară cea de-a IX-a ediție 
„Lunii culturii cinematografice" 

poiitico-educativă și

în 
se 
a
manifestare

*
La Muzeul colecțiilor de artă 

din Capitală s-a deschis, simbă
tă, o expoziție cu lucrări din 
creația cunoscutului pictor din 
R.P. Bulgaria — Deciko Uzunov. 
Publicului bucureștean îi este 
prezentată o bogată colecție de 
tablouri selecționată din creația 
realizată de pictor în ultimii ani, 
expoziția evidențiind in ansam
blu complexitatea activității sale 
artistice, trăsăturile ei profund 
naționale.

Bogata activitate creatoare 
desfășurată de artist în decurs 
de aproape șase decenii, contri
buția sa la dezvoltarea artelor 
plastice bulgare, problematica 
complexă a creației sale au fost 
relevate în alocuțiunile rostite de 
Viorel Mărginean, vicepreședinte 
ai Uniunii artiștilor plastici din 
țara noastră, și Svetlin Rusev, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru cultură din Bulga
ria, președintele Uniunii artiști
lor plastici din R.P.B.

La vernisaj au asistat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Ion Irimescu, președin
tele Uniunii artiștilor plastici, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, personalități 
ale vieții noastre cultural-artis- 
tice, un numeros public,

A luat parte pictorul expozant.
Au fost prezenți Todor Stoicev, 

ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, 
șefi ai altor misidni diplomatice 
acreditați in țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

★
în zilele de 7, 8 și 9 octombrie, 

Casa de cultură a si.ndica'te'lor 
din Rîmnicu Vîlcea a fost gazda 
celei de-a 8-a sesiuni anuale de

Trenuri suspendate
Direcția regională C.F. Bucu

rești comunică :
Din cauza unor lucrări ne ma

gistrala București — Constanța, 
ce necesită închiderea ambelor 
fire de linii între Dilga și Dor 
Mărunt, în ziua de 14 octom
brie a.c. se anulează circulația 
trenurilor de călători 8313, pe 
distanța București Obor — Fe
tești. și 8304. pe distanta Fetești 
— București Obor.

(Agerpres)

t
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală
8.30 Almanahul familie!
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00
11,45
13.00

Viața satului 
Lumea copiilor 
Album duminical
Sofia — arc peste timp — 
reportaj
Micul ecran pentru cei mici 
Telejurnal

>,25 Călătorie prin țara mea. Pe 
magistrala E 15 (IV). Kilome
trul 0 — București

1.9,00
10,

,/

CARNET CULTURAL

cultural-artistică dedicată Confe
rinței Naționale a partidului. Ma
nifestarea prilejuiește spectatorilor 
vizionarea celor mai valoroase pro
ducții cinematografice românești și 
străine, intîlniri cu regizori și ac
tori. dezbateri și mese rotunde, 
contribuind astfel Ia cultivarea 
sentimentelor patriotice, la educa
rea etică și estetică a publicului. 
(Stelian Chiper).

rii
Prahova. Cu Prileiul îmP»ni- 

a 125 de ani de industrie

La schela de extracție Tîrgo
viște, veche zonă petrolieră a 
țării, a avut loc. simbătă la a- 
miază, o adunare festivă consa
crată „Zilei petrolistului".

Adunarea a fost deschisă de 
președintele comitetului sindi
cal al schelei de extracție — 
Tirgoviște. Constantin Vamă.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost adresate par- 
ticipanților la adunare, tuturor 
petroliștilor tării urări de noi 
succese și sănătate. Ministrul 
petrolului, Gheorghe Vlad, a 
transmis îndemnul secretarului 
general al partidului adresat cu 
acest prilej puternicului detașa
ment al industriei noastre ex
tractive de petrol, de angajare 
deplină în bătălia pentru a da 
patriei tot mai mult țiței.

Despre semnificația „Zilei pe
trolistului", despre condițiile noi 
de muncă ale sondorilor, a vor
bit Florea Ristache. prim- secre
tar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R,

într-o atmosferă entuziastă, 
participanții la adunarea festivă 
au adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune printre altele :

Cu ocazia sărbătoririi 
petrolistului" și împlinirii 
de ani de existență a industriei 
petroliere în țara noastră, cei 
peste 110 mii de oameni ai mun
cii din industria extractivă de 
petrol și gaze, animați de cele 
mai înalte sentimente de stimă, 
de devotament și dragoste fier
binte față de dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. vă adresează cu 
profund respect și din tot sufle
tul calde mulțumiri pentru deo
sebita grijă, sprijinul și îndru
marea pe care dumneavoastră 
personal le acordați dezvoltării 
industriei extractive de petrol și 
gaze. în vederea creșterii con
tinue a producției de țiței, gaze 
și gazolină și pentru valorifica
rea superioară a acestora.

Ca urmare a măsurilor și ac
țiunilor întreprinse. a‘ eforturi
lor depuse de petroliști, animați 
de dorința de a întîmpina apro
piata Conferință Națională a 
P.C.R. cu noi succese, vă rapor
tăm că schelele de extracție Su- 
placu de Barcău, Tîrgoviște, 
Cartojani, Videle, unități cu o 
importantă pondere în produc
ția totală de țiței a țării, au 
realizat planul pe trimestrul III

..Zilei 
a 125

și fac în continuare eforturi, 
alături de celelalte schele, pen
tru realizarea planului și recu
perarea restanțelor. Au fost in
tensificate lucrările pentru fora
jul sondelor și punerea în pro
ducție a noi capacități de ex
tracție in zonele de mare pro
ductivitate. Un deosebit interes 
se acordă dezvoltării lucrărilor 
geologice și de foraj pe platoul 
continental al Mării Negre, în 
scopul grăbirii punerii în ex
ploatare a zăcămintelor din 'a- 
ceastă zonă.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul colectiv 
al schelelor, trusturilor, între
prinderilor și al ministerului, 
este mobilizat și hotărît să ac
ționeze cu fermitate pentru îm
bunătățirea continuă a activită
ții și realizarea integrală a sar
cinilor care 
ducerea in 
celui de-al 
partidului, 
tehnic, economic și a condițiilor 
de. trai pe o treaptă superioară, 
pentru prosperitatea și înflori
rea patriei noastre socialiste.

îi revin, pentru tra- 
viață a hotărîrilor 
XII-lea Congres al 
ridicarea nivelului

(Agerpres)

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

FOTBAL: Ieri, în divizia A
Etapa a 

diviziei A 
sțmbătă, s-a încheiat cu rezul
tate scontate, gazdele valorifi- 
cindu-și avantajul terenului 
propriu în 6 din 9 partide. Sin
gurele echipe care au reușit să 
cucerească un punct în depla
sare au fost Dinamo București 
(1—1 Ia Petroșani), Politehnica 
Iași (0—0, la Tg. Mureș) și F.C. 
Argeș (1—1, după un final in
teresant la Tirgoviște). Scorul 
etapei a fost realizat la Timi
șoara, unde Politehriica a dispus 
cu 5—0 de F.C, Bihor Oradea. 
De remarcat, de asemenea, sco
rul clar înregistrat de Corvinul 
Hunedoara pe propriul teren : 
4—0 cu S.C. Bacău, dar golurile 
au fost înscrise de trei fundași 
și de o rezervă.

Iată rezultatele tehnice ale e- 
tapei :

București : Steaua — F.C. Olt 
2—0 (2—0). Au marcat Mureșan 
(min. 27) și Balint (min. 35).

București : Sportul • studen
țesc — F.C.M. Brașov 2—0 
(2—0). Mircea Sandu este auto
rul ambelor puncte, în min. 12 
și 37.

Tîrgoviște : C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Argeș 1—1 (0—0). In min. 
70 țîrgovișteanul Greaca a 
transformat o lovitură de Ia 11 
m, în timp ce coechipierul său 
Aelenei a ratat un penalti în 
min. 82, oaspeții egalînd în min. 
85 prin Ignat.

Tg. Mureș : A.S.A. Tg. Mu- 
. ....................... i 0-0.

Dinamo

10-a a campionatului 
la fotbal, desfășurată

reș — Politehnica Iași
Petroșani : Jiul — ______

București 1—1 (1—1). Oasneții
au deschis scorul prin 
(min. 31), iar Jiul a egalat în 
min. 43. golul fiind înscris de 
Mircea Marian.

Țălnar

19,50 „Ctntarea României". De pe 
marea scenă a tării pe micul 
ecran. Județul Satu Mare 
Film artistic: „Intre noi pă
rinții". Premieră TV. în dis
tribuție: Vittorio De Sica, 
Marcello Mastrolanni, Marisa 
Merlin. Antonella Lualdi. Re
gia: Mario Monicelll 
Telejurnal 
Studioul muzical

20,40

22.29
22.30 _______ ______
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
Concert de prinz
Teatru TV: „Inttmplare 
Madrid" de J. CalvoiSotelo 
Clubul tineretului
Nume ale jazului românesc 
Desene animate: Micuța Nell 
— episodul 6

17,00 Serată muzicală TV. Maeștrii 
secolului XX: Sergiu Celibi
dache

13.00
14,00
15,00
15,40
16,35

petrolieră in România șl al Zilei 
petrolistului, a avut loc la Casa de 
cultură a sindicatelor din Ploiești 
simpozionul cu tema : „Petrolul ro
mânesc, trecut — prezent — per
spectivă". Au participat ca ire di
dactice de la Institutul de petrol 
și gaze din localitate, muzeografi de 
la Muzeul republican al petrolului, 
cercetători, geologi, specialiști din 
schelele Boldești, Băicoi, din com
binatele petrochimice și rafinăriile 
Prahovei. (Constantin Căpraru).

Constanța. Vernisajul expo
ziției de artă plastică dedicată îm
plinirii a 25 de ani de Ia coopera
tivizarea agriculturii județului 'a 
constituit prilejul redeschiderii, în-

!ț>W

Hunedoara : Corvinul S.C. 
Bacău 4—0 (2—0). Golurile au 
fost marcate de An'done (min. 
25). Rednic (min. 36). Dubinciuc 
(min. 86) și Cojocaru (min. 88).

Timișoara : Politehnica — F.C. 
Bihor Oradea 5—0 (2—0). Sco
rul etapei a fost stabilit de Ște- 
fanovici (min. 33 și 45). Zare 
(min. 58, autogol). Titi Nicolae 
(min. 65) și Lehmann (min. 72).

Rm. Vîlcea : Chimia — F.C. 
Constanța 2—0 (0—0). Au mar
cat Gingu (min. 63) șl Caraba- 
geac (min. 81).

Craiova : Universitatea — Pe
trolul Ploiești 3—1 (2—1). Au
torii golurilor: Irimescu (min. 
4) și Cămătaru (min. 32 și 68), 
pentru craioveni, respectiv Si- 
maciu (min. 12).

în clasament ccnduce Sportul 
studențesc, cu 17 puncte, urma
tă de Dinamo — 15 puncte, U- 
niversitatea Craiova — 13 punc
te, Steaua — 13 puncte, Corvi
nul — 12 puncte etc.

în cîteva rînduri
® La piscina olimpică Venus 

din Băile 1 Mai de lîngă Ora
dea au continuat, sîmbătă, me
ciurile turneului „Cupei Cupe
lor" la polo pe apă. In prima 
partidă, echipa iugoslavă Parti
zan Belgrad a învins formația 
Polytechnik Londra cu scorul 
de 14—2 (3—1, 3—0, 4—1, 4—0). 
în cel de-al doilea meci. Crișul 
Oradea a învins formația Aka- 
demik Sofia cu scorul de 10—3 
(3—0, 2—0, 2—2, 3—1). Turneu! 
se încheie dumipică cu meciu
rile .Akademik 
technik ,_____
grad — Crișul Oradea.

U’I

Sofia — Poly-
Londra și Partizan Bel-

Saln sporturilor din 
început ieri întîlnirea 
de gimnastică dintre 
României șl Angliei.

Ia

Viitoarea etapă este progra
mată, simbătă, 16 octombrie.

o In
, Deva a 
feminină 
echipele
După exercițiile impuse, forma
ția română conduce cu 191,80— 
186,70 puncte. La individual 
compus, pe primul loc se află 
Lavinia Agache (România) — 
39,25 puncte.

Astăzi, de la ora 17,00, se des
fășoară exercițiile liber alese.

(Agerpres) (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru interva

lul 10 octombrie, ora 20 — 13 oc
tombrie, ora 20. In (ară: Vreme 
răcoroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ploi locale 
si cu caracter de averse, tnsotite 
de descărcări electrice, mai frec
vente In prima parte a intervalu
lui. Izolat — cântităti de apă, peste

15 litri pe metrul pătrat. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări lo
cale mai ales 
Temperaturile 
prinse între 3 
maxime Intre 
alocuri se va ______  ____
București: Vremea va fi răcoroa
să. cu cerul, variabil, mal mult 
noros. Temporar va ploua. VInt 
moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, 
iar cele maxime între 17 și 20 de 
grade. (Liana Cazacioc, meteoro
log de serviciu).

în zonele de munte, 
minime vor fi cu- 
și 13 grade, iar cele 
12 și 22 grade. 'Pe 
produce ceată. In

19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV (continu

are)
21.25 Vietățile pădurii. Documen

tar. O producție a Studioului 
de film TV

21.55 Melodii populare
22,20 Telejurnal
22,30 Romanțe și cîntece de petre

cere
23,00 închiderea programului

21,10 Teatru în serial: Anton Pann. 
Ecranizare în trei părți după 
Lucian Blaga

21,50 Telejurnal
22,00 Tezaur folcloric
22,30 închiderea programului

15,00 
15,05 
17.50 
18,00
20,00
20,20 
21,00

LUNI, 11 OCTOMBRIE
PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune în limba maghiară 
1001 de seri
închiderea programului 
Telejurnal
Orizont tehnlco-științiflc
A patriei cinstire — moment 
poetic

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15.05, Civica
15.30 Bijuterii muzicale — V. Tre- 

tiakov la București
16,00 La început ' - - - -
18.00 închiderea
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire

Emil Isac
21,05 Tineri interprețl, laureațl ai 

concursurilor internaționale
21,40 Un ilustru umanist: Udrlște 

Năsturel
21,50 Telejurnal
22,00 Meridianele cînteculul
22.30 închiderea programului

de săptămtnă 
programului
pentru viitor —

tr-un spațiu reorganizat, a muzeu
lui de artă din localitate. Sint pre
zentate publicului numeroase lucrări 
semnate de cei mai reprezentativi 
artiști plastici români contemporani,, 
inspirate din viața oamenilor mun
cii de pe ogoare, din dezvoltarea 
agriculturii noastre 
(George Mihăescu).

socialiste.

manifestărilor
centenarului 
Ion Agârbl-

po[j în sulta
dedicate aniversării 
nașterii scriitorului 
ceanu, biblioteca județeană Dolj,
în colaborare cu asociația scriitorilor, 
din Craiova, a organizat un simpo
zion consacrat vieții și operei au
torului omagiat. (Nicolae Petolescu)

Vrancea La cererea consilii
lor unice agroindustriale din județ, 
gazeta locală „Milcovul" a editat 
cite o foaie volantă pentru fiecare 
consiliu, avind ca temă actuala cam
panie de recoltare a roadelor cîmpu- 
lui, (Dan Drăgulescu).

Vîlcea Iuna octombrie, in 
toate localitățile județului au loc 
manifestări în cadrul Festivalului 
filmului pentru elevi. Acest com
plex de acțiuni își propune să am
plifice contribuția filmului docu
mentar și artistic la educarea pa
triotică. etico-cetățenească și este
tică a elevilor, la ridicarea nivelu
lui lor de cunoștințe. (Ion Stanciu).

mediis.de
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„Realizări remarcabile, 
în promovarea păcii și 

Ziare și agenții de presa din întreaga lume continuă să publice arti
cole șl informații despre România, subliniind aspecte ale dezvoltării țării 
noastre, accentuind rolul pe care România il'are în arena internațională 
în promovarea noilor principii ale relațiilor dintre state, în rezolvarea pe 
cale politică a marilor și gravelor probleme ce confruntă omenirea, in lupta 
pentru salvgardarea păcii.

Este evidențiată contribuția deosebit de activă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea și aplicarea conceptelor privind noua ordine eco
nomică și politică internațională, asigurarea păcii, colaborării și securității 
in Europa și în lumea întreagă. • ■ - >

Sub titlul „Bulgaria — România : 
Evoluția ascendentă a colaborării pe 
multiple1 planuri", publicația „BOL- 
GARSKAIA VNEȘNIAIA TORGOV- 
LIA" („Comerțul exterior bulgar") 
consacră un amplu articol relațiilor 
economice dintre țările noastre, ar
ticol ilustrat cu o imagine din timpul 
întîlnirii din ianuarie 1982. de la 
București, a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Todor Jivkov, secretar general al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria. v

„In ultimii ani, relațiile economice 
dintre Republica. Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România se în
scriu pe o" linie ascendentă" —. scrie 
publicația bulgară, menționind că 
„dinamica schim
burilor reciproce 
de mărfuri este 
ilustrată de du
blarea volumului 
acestuia in fie
care cincinal. In 
structura schim
burilor, ponderea 
cea mai mare re
vine mașinilor și 
utilajelor, care in 
actualul cincinal 
trebuie să atingă 
circa 60 la sută".

„ La întilnirea. 
conducătorilor de 
partid și de stat din' cele două țări, 
din ianuarie acest an, au fost stabi
lite direcțiile colaborării in domeniile 
economiei, științei, tehnicii și coope
rării industriale pe perioada anilor 
1982—1985", scrie publicația bulgară, 
adăugind că „succesele remarcabile 
obținute de Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă Româ
nia in construcția socialistă stau che
zășie accelerării pe mai departe a 
dezvoltării legăturilor economice 
dintre ele".

într-un articol intitulat „Pentru 
reducerea cheltuielilor", ziarul sovie
tic „PRAVDA" scrie :

..Reducerea considerabilă a consu
murilor de materii prime, de mate
riale, energie șl combustibil constitu
ie imperativul zilei de astăzi, o con
diție obligatorie pentru dezvoltarea. 
economiei românești pe baza facto
rilor intensivi. Importanța problemei 
este determinată și de faptul că țara 
importă o parte considerabilă din 
materiile prime necesare și face 
mart investiții pentru exploatarea 
resurselor naturale cu conținut scă
zut de mlHeFală Utilă ih condiții 'geo
logice dificile".

Ziarul amintește programul de mă
suri adoptat in acest an de partid, 
care prevede reducerea accelerată ' a 
consumurilor de materii prime și 
materiale in actualul cincinal.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO", 
referindu-se Ia bilanțul preliminar al 
recoltei bune din agricultura româ
nească, arată că „anul acesta va fi 
recoltată, pentru prima dată, in 
România o cantitate de o tonă de 
Cereale pe locuitor. Aceasta consti
tuie și obiectivul programului de 
perspectivă de dezvoltare a agricul
turii". „Să se stringă tot ce s-a pro
dus ! Șt să se stringă cu pierderi mi
nime" — această’ este lozinca zilei, 
scrie „Rude Pravb", relevînd amplu! 
efort general făcut de întreaga țară 
pentru stringerea recoltei.’

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu și 
pacea mondială", publicația italiană 
„LA GAZZETTA DEL MATTINO" 

prezintă pe larg poziția României, a 
președintelui său in problemele ma
jore internaționale : pacea și dezar
marea, securitatea europeană,, cola
borarea în Balcani, diversele stări 
conflictuaie existente în lume. „Ac
tivitatea politică pe plan internațio
nal a României, a președintelui său, 
Nicolae Ceaușescu — arată publica
ția :— este bine cunoscută observato
rilor politici".

Observatorului care urmărește po- ‘ 
litica românească nu-i poate scăpa, 
desigur, un lucru foarte important, 
și anume că președintele român, 
prlntr-o formă de dialog foarte per
sonală. explică inițiativa sa diploma
tică, împreună cu preocuparea pen
tru deteriorarea climatului interna
țional, întregului popor și maselor 
de oameni ai muncii. Practic, între 

® „Președintele Nicolae Ceaușescu este cunoscut 
ca unul dintre cei mai prestigioși și reputați oameni 
de stat din lume“ ® „Un dialog permanent cu ma
sele de oameni ai muncii" ® „Succesele în economie 
— chezășie a accelerării pe mai departe a co
laborării prietenești" ® „Spirit militant, contribuții 
pozitive ia dezbaterea marilor probleme ale lumii"

șeful statului și masele de oameni ai 
muncii există un dialog permanent" 
— adaugă „La Gazzetta del Mattino".

Cotidianul „LA VOCE REPUBBLI- 
CANA", organul Partidului Republi
can Italian, în articolul /intitulat „In
tilnirea Biasini — Ceaușescu a, fost 
consacrată raporturilor Est-Vest“, 
menționind cu satisfacție primirea 
de către secretarul general al Parti
dului Comunist Român a liderului re
publican italian, subliniază necesita
tea de a îndepărta „amenințarea cu 
forța din raporturile internaționale" 
și relevă că „președintele Nicolae 
Ceaușescu și Oddo Biasini au afirmat 
că datoria tuturor statelor, indepen
dent de sistemul lor politic, este de a 
menține deschis dialogul și de a ac
ționa în mod activ pentru depășirea 
obstacolelor care împiedică astăzi în
făptuirea destinderii internaționale".

„PORTUGAL SOCIALISTA", or
ganul central al Partidului Socialist 
Portughez, consacră României un e- 
ditorial în numărul său din septem
brie. Relatind multiplele schimbări 
intervenite in structura vieții econo- 
mico-sociale și politice din România 
postbelică, in articol se menționează : 
„Intr-o scurtă perioadă istorică, țara 
a parcurs multe etape de dezvoltare 
socială și economică, precum și in 
alte domenii.- Ajunge să se sublinie
ze că, dintr-a țară subdezvoltată, cu 
un venit pe locuitor in jur de 100 
dolari înainte de război, România de 
astăzi se află în poziția unei țări cu 
0 dezvoltare medie, cu aproximativ 
2 000 dolari pe locuitor". „Dezvolta
rea industrială accelerată, moderni
zarea agriculturii etc. au creat o 
structură de bază pentru dezvoltarea 
economică echilibrată a. țării, permi- 
țlnd o reducere a efectelor crizei in
ternaționale asupra economiei sale"

„Pe Ungă lărgirea relațiilor comer
ciale și de prietenie, practic, cu a- 
proape toate țăr’le din lume — scrie 
„Portugal Socialista" — spiritul mili
tant și acțiunile concrete și coerente 
au impus România in viata politică 
mondială ca o entitate proeminentă, 

rol activ 
colaborării11

țara fiind prezentă șl contribuind po
zitiv la dezbaterile marilor probleme 
ale lumii. In aceste transformări in
terne ale României șl in politica in
ternațională trebuie subliniat rolul 
important și contribuția rezultată din 
activitatea președintelui ei, Nicolae 
Ceaușescu".

Subliniind activitatea neobosită a 
președintelui • României, Nicolae 
Ceaușescu, pe linia instaurării unei 
păci trainice in lume și pentru evi
tarea unui nou război mondial, coti
dianul englez de circulație interna
țională „A TIMES. WORLD" scrie, 
într-un articol recent : „Forțele iubi
toare de pace din întreaga Europă, 
puternic- influențate de activitatea 
neobosită a președintelui României 
împotriva războiului mondial, cîști- 
gă tot mai mult teren, iar România 
însăși cere cu tărie reluarea lucră
rilor Conferinței de la Madrid și a al
tor foruri internaționale, menite să 
asigure destinderea in Europa și in 
lume". In continuare, aceiași articol 
arată că „președintele Nicolae 
Ceaușescu este cunoscut ca unul din
tre cei mai prestigioși și respectați 
oameni de stat din lume".

într-un grupaj de materiale intitu
lat „Oaspeții de onoare la Tîrgul de 
la Lausanne", revista „MARCHES 
ETRANGERS" inserează, sub sem

nătura lui An
toine Hoeflinger, 
director general 
al tirgului, un 
articol in care se 
arată că „in po
fida unor dificul
tăți conjuncturale 
comune și altor 
țări de pe glob, 
guvernul român 
se consacră pro
movării unei po
litici de largă co
laborare cu toate 
statele". „Dorința 
de a dezvolta re

lațiile economice româno-elvețiene se 
concretizează prin participarea aces
tei țări, pentru a doua oară, la 
«comptoir suisse». 13 întreprinderi 
românești specializate în comerțul ex
terior prezintă, la Lausanne, eșan
tioane reprezentative ale posibilită
ților lor de export". „România — se 
relevă — este o țară apropiată El
veției, nu numai ca distantă, dar, 
înainte de toate, prin latinitatea co
mună datând din timpurile domi
nației romane asupra '■> teritoriilor 
noastre".

„JORNAL DO BRASIL" a publi
cat articolul „Intre flăcări, o vo
ce a păcii". Prezentind activitatea 
neobosită desfășurată de Nicolae 
Titulescu pentru asigurarea păcii și 
prevenirea războiului, articolul rele
vă .că astăzi România, președintele 
Nicolae Ceaușescu continuă t cu vi
goare sporită eforturile de promova
re a păcii și dezarmării. Sint men
ționate propunerile concrete formu
late de țara noastră pentru îngheța
rea și reducerea treptată a cheltu
ielilor destinate înarmării, .și. sint ci
tate aprecierile președintelui rpEÎW 
exprimind încrederea în. soluționarea 
prin mijloace exclusiv pașnice a con
flictelor între statțj. Este subliniată, 
astfel, opinia președintelui Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia nu există 
motive care să necesite recurgerea 
la arme pentru soluționarea diver
gențelor, ci, dimpotrivă, din intere
sul tuturor popoarelor și al păcii 
decurge imperativul soluționării tu
turor problemelor în litigiu dintre 
state pe calea tratativelor, un sin
gur fapt puțind să justifice recurge
rea la arme, atunci cînd o națiune 
trebuie să-și apere independența na
țională și dreptul de a trăi în liber
tate. Șeful statului român — men
ționează articolul — consideră că 
trebuie să facem tot ce. este, posibil 
pentru ca nimeni să nu poată aten
ta împotriva independentei popoare
lor, să le subjuge. (Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE

Declarația miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale „Grupului celor 77“

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Declarația miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77", adoptată la încheie
rea reuniunii, ministeriale a grupului, face o amplă evaluare a situației 
economice mondiale, a unor fenomene și practici negative.

în acest sens, documentul eviden
țiază deteriorarea condițiilor comer
țului internațional, barierele protec- 
ționiste ridicate neîncetat in fata ex
porturilor țărilor în. curs de dezvol
tare, efectele, grave pentru aceste țări 
ale continuării oollticilor dobHzilor 
înalță, intensificarea exodului de ca
dre calificate din țările în curs de 
dezvoltare către țările dezvoltate, 
condițiile inechitabile in care se face 
transferul de tehnologie, reducerea 
alarmantă a asistentei financiare și 
tehnice pentru dezvoltare. Subliniind 
că aceste fenomene, care sint simnto- 
mele unei crize profunde, constituie 
serioase obstacole în calea progresu
lui economic și social al țărilor in 
curs de dezvoltare, declarația relevă 
necesitatea unor acțiuni hotărîte ale 
comunității internaționale pentru în
lăturarea lor din viata economică in
ternațională.

Reafirmind Importanța pc care ță
rile in curs de dezvoltare o acordă 
în continuare lansării negocierilor 
globale pentru rezolvarea probleme
lor din domenii cheie ale cooperării 
internaționale — materii prime, e- 
nergie, comerț, dezvoltare chestiuni 
monetare și financiare — declarația 
adresează un insistent apel țărilor 
dezvoltate pentru intensificarea efor
turilor in vederea realizării, la actua
la sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a unui acord care să permi-

Donație de cărți 
românești 

Universității 
Guadalajara 

(Mexic)
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager

pres). — Bibliotecii Universității 
Guadalajara i-au fost donate 
volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrări pri
vind istoria patriei șl poporului 
român, literatură soclal-polltică, 
economică și beletristică. Mulțu
mind pentru donație, rectorul 
universității, Jorge Enrique Zam
brano, a apreciat cărțile oferite 
ca deosebit de utile pentru ca
drele didactice și studenții din 
Guadalajara și a adus elogii 
personalității președintelui țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tîrgul internațional 
de carte 

de la Frankfurt 
pe Main

BONN 9 (Agerpres). — în o- 
rașul Frankfurt pe Main se des
fășoară în aceste zile Tîrgul In
ternațional de carte - manifes
tare internațională la care iau 
parte edituri din peste 80 de 
țări. România participă cu un 
stand propriu. Producția edito
rială a celor 22 de edituri ro
mânești este ilustrată de o co
lecție reprezentativă de 1 500 de 
titluri.

La loc de frunte sînt expuse 
operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, atît in limba română, 
cit și în principalele limbi de 
circulație internațională. Standul 
românesc cuprinde cărți din do
meniile social-politic, tehnico- 
științific, beletristică, artă, sport 
etc. 

tă lansarea neintirziată a negocieri
lor globale.

Intensificarea și diversificarea co
operării economice intre țările in 
curs de dezvoltare se înscrie, relevă 
documentul, ca un obiectiv central, 
prioritar in preocupările acestor țări 
in domeniul dezvoltării și cooperării 
economice internaționale. Notind cu 
satisfacție progresele realizate in pu
nerea in aplicare a programului de 
acțiune de la Caracas privind dez
voltarea cooperării economice între 
țările in curs de dezvoltare, declara
ția evidențiază rezultatele pozitive 
ale reuniunilor sectoriale desfășura
te intr-o serie de țări în curs de dez
voltare, intre care și cea de la Bucu
rești (31 mai — 4 iunie a.c.) nrivind 
formarea de cadre pentru industrie.

Reflectind pozițiile și preocupările 
fundamentale ale țărilor în curs de 
dezvoltare, voința lor fermă de a ac
ționa unit și solidar pentru însănă
toșirea economiei mondiale, pentru 
angajarea unui veritabil dialog eco
nomic cu țările dezvoltate, reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“ și 
declarația adoptată reprezintă, așa 
cum au apreciat numeroși partici- 
panți, o contribuție de seamă la efor- 

' turile și preocupările acestor țări în 
elaborarea unei strategiUși platforme 
de acțiune in lupta lor comună pen
tru edificarea noii ordini economice 
internaționale.

BUDAPESTA

Sesiunea de toamnă 
a Adunării de Stat 

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au desfășurat lucrările 
.sesiunii de 'toamnă a Adunării de- 
Stat a R.P. Ungare, la care au parti
cipat Janos Kadar, prim-secretaț al 
C.C. al P.M.S.U., și alți conducători 
de partid și de stat. După cum re
latează agenția M.T.I., sesiunea a 
dezbătut și aprobat rapoartele care 
i-au fost prezentate in problemele 
ordinii publice, securității și gospo
dăriei apelor.

ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 9 (Agerpres).. — Aflat 

în vizită în Irak, Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a luat parte la o întrunire 
palestiniană care a avut Ioc la se
diul Oficiului O.E.P. din Bagdad. A- 
dresîndu-se oârticipanților. Yasser 
Arafat a calificat actuala etapă prin 
bate trec poporul Palestinian și re- 
volutia sa drept istorică și crucială.

Președintele. .Comitetului Executiv 
al O.E.P. a subliniat că în regiune 
nu sint posibile o soluție, reglemen
tare sau stare de securitate prin 
ocolirea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian, trans
mite agenția palestiniană de presă 
WAFA.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Națiunile Unite trebuie să acorde 
ajutor celor 62 809 de refugiat! din 
sudul Libanului, rămași fără locuință 
in urma invaziei israeliene. a decla
rat Olof Rydbeck, directorul Agen
ției O.N.U. de ajutorare și lucrări 
pentru refugiații palestinieni din 
Orientul Mijlociu (UNRWA), citat 
de agenția Reuter. El a adăugat că 
organismul pe care îl conduce a în
registrat, pe întregul teritoriu liba
nez, aproximativ 237 000 refugiați.

Poporul român deplin solidar cu lupta populației 
sud-alricane pentru lichidarea rasismului

Opinia publică progresistă din în
treaga lume marchează, la 11 octom
brie, „Ziua solidarității internaționa
le cu deținuți! politici din Africa dc 
Sud".

Ca în fiecare an, această amplă ac
țiune, care a fost stabilită printr-o 
hotărire a Adunării Generale a 
O.N.U., constituie pentru poporul ro
mân un prilej de a-și reafirma so
lidaritatea cu lupta populației sud- 
africane împotriva asupririi rasiale, 
de a-și ridica cu putere glasul în 
apărarea victimelor represiunilor din 
R.S.A.

Așa cum se știe, regimul rasist de la 
Pretoria a transformat de multă vre
me regiunea de sud a continentului 
intr-o imensă temniță, unde orice 
împotrivire față de inumana politică 
de apartheid este crunt reprimată. 
Omenirea progresistă nu va putea 
uita niciodată masacrele singeroase 
de la Sharpeville (1960) și Soweto 
(1976), cind poliția regimului de la 
Pretoria a răspuns cu gloanțe de
monstrațiilor pașnice ale populației 
de culoare, ucigind bătrini, femei și 
copii. Cele peste 200 de legi și re
glementări rasiste au echivalat, pen-, 
tru populația de culoare, cu trans-’ 
formarea tării intr-un veritabil in
fern. Regimul de apartheid deține 
tristul record al arestărilor — 500 000 
anual, al execuțiilor — peste 100 
— și al victimelor torturilor poliție
nești. Din 1964 zac în temnițele re
gimului rasist liderii Congresului 
Național African (A.N.C.) Nelson 
Mandela, Walter Sisulu, Raymond 
Kathada și multi alți patrioți.

Veștile sosite din Africa de Sud 
arată că, in ultima vreme, politica 
regimului rasist a devenit și mai 
dură. Alocații suplimentare sint des
tinate construirii de noi închisori și 
■lagăre de detenție, întăririi angre
najului polițienesc, căruia îi revine 
rolul de a reprima orice împotrivire 
față de anacronica politică de apart
heid.

Departe de a consolida bazele regi
mului rasist, teroarea dezlănțuită de 
acesta a determinat o creștere a îm
potrivirii populare. Mișcarea pentru 
abolirea legislației rasiste, a aparthei
dului, pentru rînduieli democratice 
cuprinde categorii tot mai largi ale 
populației, inclusiv păturile progre" 
siste ale locuitorilor albi.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt____

I VIZITA. O delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Dumitru Necșoiu, 

I secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. a efectuat o 
vizită pentru schimb de experiență 

■ in Uniunea Sovietică. Delegația a 
I avut convorbiri la Secția propa- 
I gandă a C.C. al P.C.U.S.. la Comi

tetul regional Volgograd si Co- 
Imitet.ul orășenesc Moscova ale 

P.C,U.S„ la Academia- de..Științș 
Sociale de pe lingă C.C. al P.C.U.S..

Ia vizitat o serie de întreprinderi 
industriale și instituții social-cul- 
turale din Moscova și Volgograd.y

I . TELEVIZIUNEA ELVEȚIANĂ A 
I PREZENTAT UN PROGRAM DE 

ClNTECE SI JOCURI POPULARE
I ROMANEȘTI, al cărui protagonist a 
I fost ansamblul folcloric „Poienița" 

din Brașov. Participarea ansamblu
lui românesc la ediția din acest an 

c/ec/mâuea

în același timp, populația majori
tară din R.S.A., popoarele africane 
și opinia publică internațională de
nunță. politica de apartheid ca peri
col real pentru pacea in Africa aus
trală, peptru independența și secu
ritatea țărilor din regiune. O pro
fundă îngrijorare stirnesc acțiunile 
agresive și provocatoare prin care 
autoritățile rasiste din Africa de Sud 
incearcă să mențină ocuparea ilega
lă a Namibiei impotrivindu-se în
făptuirii neintirziate a dreptului po
porului namibian la autodetermina
re și independență.

în spiritul politicii sale consecvente 
de solidaritate activă cu lupta po
poarelor pentru independență și li
bertate, România socialistă a con
damnat și condamnă cu fermitate 
politica de discriminare rasială. 
Țara noastră susține cu consecvență 
lupta dreaptă a populației majorita
re din Africa de Sud pentru abolirea 
apartheidului, pentru o viată liberă 
și demnă. Poporul român acordă un 
sprijin activ, material și moral, lup
tei desfășurate de Congresul Națio
nal African, de alte mișcări de eli
berare națională pentru lichidarea 
rinduielilor rasiste, pentru cauza li
bertății și progresului. Această pozi
ție consecventă și-a găsit expresia 
in numeroase documente ale parti
dului și statului nostru, în activitatea 
României la O.N.U. și in alte foruri 
internaționale, a fost reafirmată cu 
prilejul numeroaselor intilniri ale 
secretarului general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu conducători ai .mișcă
rilor' de eliberare de pe continentul 
african, inclusiv din Africa australă.

Cu prilejul „Zilei solidarități in;, 
ternaționale cu deținuții politici-'/ -_ 
Africa de Sud", poporul român, arătu- 
rîndu-și glasul celui al tuturor for
țelor progresiste, cere cu toată hotă- 
rirea să se pună capăt represiunilor 
rasiste din această mult încercată 
zonă a lumii, să fie eliberați patrio- 
ții ce zac în închisorile sud-africane. 
Poporul român iși exprimă convinge
rea că lupta populației asuprite din 
R.S.A. pentru împlinirea idealurilor 
de libertate și dreptate va fi încu
nunată de succes.

Vasile OROS

T

a Festivalului folcloric internațio
nal din Fribourg s-a bucurat de un 
deosebit succes.

CONTACTE AMERIC^.NO-MEXI-
CANE. Președintele Ronald Reagan 
a conferit la San Diego (California) I 
cu președintele ales al Mexicului, 
Miguel de Ia Madrid — ce urmează I 
să fie instalat oficial la 1 decern- | 
brie a.c. — transmit agențiile inter
naționale de presă. în cursul,acestei I 
prime întrevederi, cei doi șefi de stat | 
au sthbilit bazele cooperării ameri- ' 
cano-mexicane, în special pe plan I 
economic, precizează sursele citate. | 
Convorbirile s-au referit, de aseme
nea, la situația din America Cen- I 
trală, care face obiectul unor diver- | 
gențe de apreciere intre Ciudad de 
Mexico și Washington, a afirmat o I 
înaltă oficia’itate americană citată | 
de agenția France Presse.

Cind iși deapănă amintirile — și 
coreenilor le place acest lucru — ei 
folosesc prea puțin orgoliosul „eu", 
aceasta fiind, desigur, expresia pro
verbialei lor modestii, preferind 
să-și compună frazele cu „noi". 
Pentru că destinul fiecăruia a fost 
și continuă să se împletească strins 
Cu cel al întregului popor, al țării 
întregi. Cind. interlocutorul spuhe 
„noi" simți in glasul lui sentimen
tul, cald al solidarității umane, cer
titudinea pe care i-o dă apartenen
ța la marea familie a patriei. Și 
numai cind vorbește despre ceea ce 
au înfăptuit împreună, umăr lingă 
umăr, conduși de 37 de ani, cu în
țelepciune, de Partidul Muncii din 
Coreea, in frunte cu eminentul său 
conducător, tovarășul Kim Ir Sen, 
vocea interlocutorului lasă Să se 
întrevadă o legitimă mindrie pa
triotică.

Neasemuitele frumuseți ale a- 
cestei țări au dat naștere unor le
gende pline de tilc, exprimind, în 
simboluri de o rară fantezie și un 
pitoresc greu egalabil, înțelepciunea 
milenară a unui popor greu încer
cat .de istorie. Dar legenda cea mai 
dragă poporului coreean este insăși 
renașterea țării din cenușa și rui
nele lăsate de războiul de eliberare 
a patriei.

La Uzina de locomotive „Li Song 
Te" din ■ Phenian (numele uzinei 
cinstește memoria unui luptător 
căzut in războiul de eliberare a pa
triei). Inginerul șef adjunct Kim 
Jong Te ne-a istorisit o pagină din 
această epopee. „Astăzi, ne spunea 
el, producem locomotive electrice, 
Vagoane. reparăm material rulant. 
Slntem o uzină modernă șl muncim 
cu satisfacția că pe drumurile de fier 
ale țării, astăzi electrificate, aleargă 
locomotivele ieșite din mâinile noas
tre. Pe acest Ioc. înainte de elibe
rare, au fost niște modeste ateliere 
care produceau piese de schimb. 
Peste această unitate a muncii paș
nice au căzut mii de- bomb'e. chiar 
din cea de-a doua zi a războiului. 
Pentru a salva uzina, muncitorii au 
demontat-o și au evacuat-o intr-un 
loc ferit. Cind urgia a trecut și

R.P.D. COREEANĂ; Eroicul drum al împlinirilor
Răspîntii în Cosmos

ne-am întors aici, tovarășul Kim Ir 
Sen, vizitindu-ne — trebuie să 
vă spun că ne-a fost oaspete drag 
de mai bine de 50 de ori — ne-a îm
bărbătat : «Să demonstrăm forța și 
energia poporului nostru ridicind o 
uzină mai mare și mai puternică 
decît aceea dinainte». Ne-am su
flecat minecile și-am pus mina pe 
unelte, încrezători in puterea noas
tră. Au fost și sceptici care spuneau 
că o locomotivă electrică este un 

Profilurile arhitectonice ale noului Phenian

produs complicat, pentru care nu 
șintem suficient de înzestrați și ex
perimentați și mai bine ar fi s-o 
importăm din țările cu tradiție. E 
adevărat că nu aveam tehnică, ca
pacități, era ceva nou. Dar ce nu 
pot realiza oamenii cind iși unesc 
eforturile ! Am construit uzina așa 
cum o vedefi astăzi".

Intr-o altă zi, admirînd priveliș
tea plină de farmec ce se înfățișa 
ochilor noștri de pe podul Sinsă, u- 
nul din multele ce se arcuiesc pes
te riul Botongang, ce trece prin 
centrul Phenianului, un coleg de la 
ziarul „Nodon Sinmun". el însuși 
fost combatant, iși amintea de tre
cutul acestor locuri, de fapt o altă 
legendă născută din lupta cu îna
poierea. și sărăcia, din încleștarea 
omului cu natura. „I se spunea 
Riul Lacrimilor, pentru că, revăr- 
sîndu-se mereu, distrugea case și 
provoca multă nenorocire in rlndul 
populației așezate pe malurile sale. 

După război, s-a început o lucrare 
grandioasă : a fost schimbat cursul 
riului, s-a construit o nouă albie, 
cea pe care o vedeți astăzi, prin care 
Botongangul curge liniștit, domes
ticit, devenind loc de agrement, in 
unda apelor sale oglindindu-se linia 
arhitectonică nouă a orașului". Și cu 
un gest larg ne-a arătat cartierele 
de pe bulevardele Ciolima, Lagon, 
Pi-Pa, moderna sală a sporturilor 
cu 20 000 de locuri, Casa de cultură, 

al cărei acoperiș, cu colțurile îndoite 
în sus. Iși mărturisea obirșia inspi
rației populare. Muzeul victoriei in 
războiul de eliberare a patriet, ba
zele sportive, hotelurile. „Ca și alte 
construcții șoclal-culturale, Centrul 
de sănătate, a continuat colegul de 
la „Nodon Sinmun" — un edificiu 
închinat omului. îngrijirii sănătății 
lui din primele clipe ale vieții — a 
fost conceput și ridicat sub directa 
îndrumare a tovarășului Kim Giăng 
II, membru al Prezidiului Biroului 
Politic, secretar al C.C. al partidu
lui. Prezenta sa la fața locului, pe 
tot parcursul lucrărilor, a asigurat 
desfășurarea acestora in conformi
tate cu cele mai moderne soluții 
tehnice". Blocurile de locuințe de 
pe bulevardul Ciolima. ale căror fa
țade viu colorate rtdeau in soarele 
de dimineață, au fost construite, la 
apelul partidului, intr-un ritm 
de 300 de apartamente pe zi.

Privind orașul, trăindu-și intens 
orele, in acea dimineață pașnică 
de vară — un scriitor și-n intitulat 
cartea chiar așa „Orele Phenianu
lui" — cu greu iți poți imagina că 
aici au căzut — in medie — 420 de 
bombe de fiecare locuitor, că 
pământul acesta pe ■ care șerpu
iesc netede bulevarde, înfloresc 
vesele parcuri și se înalță blocuri 
cu multe etaje a fost răscolit de 
atita explozibil ucigător. Și totuși 

acesta este adevărul. Asemeni îna
ripatului cal din poveste. Ciolima, 
care străbate intr-o zi o mie de li, 
imortalizat într-o statuie de bronz 
pe una din coline. Phenianul, ca și 
întreaga Coree populară au renăs
cut, s-au ridicat intr-un zbor înalt, 
înfățișindu-ni-se astăzi mai frumoa
se și mai mindre ca aricind.

Ilustrativă pentru această evolu
ție este și istoria comunei Clon San 
Ri. Ne-o spune președintele coope
rativei agricole. Țol Gim Săn. „Pri
ma noastră ședință s-a ținut pe o 
rogojină, altă -bază materială» nu 
av°am. Țăranii aveau pămint foarte 
puțin, recoltele erau mici. Casele 
Se năruiau peste noi de șubrede ce 
erau, iar hrana de toate zilele era 
un terci — phi. cum i se spunea pe 
atunci. Copiii nu știau ce este aceea 
o școală. Comuna înfloritoare pe 
care o vedeți astăzi s-a ridicat prin 
munca noastră, prin forțe proprii. 
Am amenajat un lac de acumulare 

de 120 milioane metri cubi și 40 de 
stații de pompare pentru irigații, 
ale căror canale măsoară 30 km. 
Avem livezi roditoare, grădină de 
legume, cultivăm porumb, soia, ri
cin ; dispunem de 110 tractoare, 70 
de. mașini de repicat orezul. 45 de 
combine. 13 autocamioane, un auto
buz și chiar un microbuz pentru 
nevoile grădiniței de copii. Firește, 
prosperitatea economică a coope
rativei se face simțită în viața co
munei, a oamenilor. S-au construit 
600 de case noi, moderne, două li
cee in care copiii învață 11 clase, 
un spital cu 14 cabinete de specia
litate și 17 cadre medicale. Durata 
medie de viață a sporit cu 30 de

■ ani".
Trei legende adevărate, povestite 

de cei care le-au trăit. Trei legende 
despre ce pot realiza, cînd se unesc, 
hărnicia și dragostea de glie a unui 
popor care și-a eliberat prin grele 
jertfe pământul patriei. A unui 
popor condus cu înțelepciune de un 
partid comunist ce se identifică cu 
interesele și năzuințele supreme ale 
maselor, căci Partidul Muncii a 
știut să însuflețească masele, să le 
dea speranță și încredere în pute
rea de regenerate a acestei țări, de 
atîtea ori cotropită și jefuită de 
străini, in viitorul ei strălucit, care, 
iată, a devenit prezent, spre justi
ficata mindrie a celor care l-au fău
rit — oamenii modești și harnici ai 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Un prezent care atestă jus
tețea politicii partidului, a ideilor 
de forță căre o călăuzesc.

Acum la glorioasa aniversare a 
Partidului Muncii din Coreea, evo- 
cind aceste impresii culese din țara 
prietenă, ceea ce oamenii înșiși 
ne-au spus despre drumul parcurs 
de ei in această perioadă istorică 
scurtă, dar de adinei prefaceri so
cialiste in toate domeniile de acti
vitate. ne amintim cu plăcere de 
cuvintele calde la adresa poporului 
român, de respectul cu care, pretu
tindeni în tara prietenă, se vorbeș
te despre România, despre Partidul 
Comunist Român, despre reiat tie 
strînse statornicite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
conducătorii celor două partide și 
țări prietene.

, Rodi-ca ȘERBAN
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O față ne apare luminoasă, strălucitoare. Cealaltă — neagră, în
ghețată. Așa e Luna, așa apar multe corpuri cosmice. Cu două fețe.

...N-au trecut de atunci, de la lansarea primului satelit, decît 25 de 
am, dor în acest sfert de veac, Cosmosul a devenit o componentă fa
miliară, aproape banală, a cotidianului. Prin Cosmos roiesc studiouri.de 
televiziune (cu programe la înălțime), cabine telefonice (fără fise), 
geologi electronici care transmit indicații (confirmate) despre resursele 
Terrei, observatori astronomici (cu prognoze neilariante) — plus autoca
mioane cu provizii și unelte, laboratoare farmaceutice, stațiuni hdrticole.zd 
Mai mult, călcînd în picioare inima îndrăgostiți lor și dantela de vrajȘ'1'- 
a nopților, omul și-a pus picioarele pe Lună, a dat buzna in intimita
tea lui Venus cînd își făcea baia de azot, l-a spionat pe Marte să vadă 
de ce roșește tot timpul, l-a numărat inelele din caseta cu bijuterii a 
lui Saturn - și alte asemenea isprăvi.

Adică motive de satisfacție pentru cef 1 000 de participanți la re- 
centul Congres al Federației Internaționale de Astronautică.

Care, dezbătind tema „Spațiul cosmic și anul 2 000", au deschis 
omuiui perspective și mai largi - stațiuni spațiale permanente, remor
chere cosmice automate sau pilotate, ateliere plasate pe orbite geo- 
staționare, extinderea considerabilă a rețelei sateliților de observații.

Pe lîngă alte proiecte, etichetate ca utopii sau fantezii (cum se 
spunea și acum trei decenii despre zborurile cosmice). Ca răcirea 
printr-un ecran de sateliți a planetei Venus pentru colonizarea el 
(dacă pe Pămînt s-a cam terminat cu coloniile atunci colonialismul se 
mută în ceruri ?). Sau intensificarea luminii Lunii pentru economisirea 
de energie (s-ar mai putea stinge ceva felinare). Ori antiromantica 
operațiune de transformare a spațiilor interstelare într-o ladă de gunoi 
pentru soluționarea problemei reziduurilor radioactive, azvîrlite dincolo 
de sistemul solar, în alte galaxii (să fie la ei acolo, la extratereștri I).

Proiecte captivante, reprezrfntînd fata luminoasă a Cosmosului.
Nimic la conferință despre cealaltă față, aceea neagră, înghețată.
Nu s-au trecut în revistă acele „realizări" care fac ca mitrometeoriții 

să scrîșnească sub tropăitul cizmelor cazone ; care au transformat 
Cosmosul în arsenal și în poligon de tir ; care fac ca în vidul sideral 
rachetele să se înmulțească mai repede decît iepurii ; ce avint cunoaște 
cursa sateliților, anti-satelihlor și contra-anti-sateliților militari.

Nu s-a amintit nici că spionul de azi nu mai este un individ cu 
privire piezișă, ascunzindu-și fața sub borul pălăriei șl reverul ridicat 
al raglanului - ci un obez de oțel cu mustăți de metal șl ochi de 
sticlă incasabilă (e drept, cu vedere foarte ageră..de IcLSute de kil<
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Incit s-ar fi putut crede că pînă în anul 2 000 Cosmosul va rămîne 
doar cu aceea luminoasă și senină.

S-ar fi putut... dacă nu s-ar fi prezentat, de către alți specialiști, ț 
într-un alt cadru, un alt program, care-arăta că în următorul deceniu i 
cutare țară trebuie să plaseze in spațiu - exact și precis I - 432 de J 
sateliți, echipați fiecare cu 40-50 rachete de interceptare. Plus accele- 1 
rarea programelor de experimentare a armei-rachetă, cu fascicule 
particule de mare intensitate, precum și a super-tunului anti-satelit 
laser-rontaen d» cî'eva bilioane de wați.

- Deci Cosmosul va fi tot așa, cu două fețe ?
- Depinde - Cosmosul e la răspîntie, dar alegerea drumului nu 
ghici în stele șl nu depinde de aștri.
Ci numai și numai de oameni.
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