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Anul UI Nr. 12 623 Vineri 25 martie 1983 8 PAGINI 1 LEUPLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, în zilele de 23 și 24 mar
tie a avut loc plenara Comite
tului Central al 
munist Român.

La plenară au 
invitați, cadre de 
ministere, instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
redactori-șefi ai presei centrale 
care nu sint membri ai C.C. al 
P.C.R.

Pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii : Marin Enache, 
Ion Catrinescu, Ion Bâluțâ, Pavel 
Aron, Ștefan Rab, Leonard Con
stantin, George Vaida, Gheorghe 
Pană, Maria Ghițulică, Dan Su- 
rulescu, Trandafir Cocârlâ, Vasile 
Carolică, Gheorghe Fulea, 
Cornel Pacoste, Gheorghe Pe
trescu, Nicolae Bușui, Nicolae

Partidului Co-

participat, ca 
conducere din

Hurbean, Ion Radu, losif Szasz, 
Virgil Marcoșanu, Ion M. Nicolae.

1. - In cadrul plenarei a fost 
examinat și aprobat în unani
mitate Raportul privind situația 
economico-financiară pe ansam
blul economiei naționale în anul 
1982, rezultată pe baza analizei 
de bilanț.

Comitetul Central a! Partidu
lui Comunist Român a subliniat 
că în anul 1982 au fost obținu
te rezultate bune în dezvoltarea 
economică a țării, în moderni
zarea forțelor de producție, in 
aplicarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, ceea ce s-a 
reflectat pozitiv în creșterea efi
cienței economice și perfecțio
narea conducerii economico-so- 
ciale. Cu prioritate au fost dez
voltate unele sectoare de virf ale 
economiei 
mai rapid 
terii prime

naționale, a sporit 
baza proprie de mâ
ți energetice, au fost

reduse continuu consumurile de 
materii prime, combustibil și e- 
nergie, au fost valorificate mai 
bine resursele materiale și de 
muncă.

Comitetul Central a apreciat 
că, deși in anul 1982 nu s-au 
realizat ritmurile planificate - 
îndeosebi datorită existenței a- 
numitor greutăți și contradicții 
dintre unele sectoare de activi
tate, precum și efectelor crizei 
economice mondiale - pe an
samblu s-a asigurat dezvoltarea 
în continuare a economiei, în- 
făptuindu-se noi pași pe calea 
transpunerii în viață a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului. Venitul na
țional a înregistrat un spor de 
2,6 la sută comparativ cu 1981, 
iar productivitatea muncii in in
dustria republicană, calculată 
pe baza valorii producției nete, 
a crescut cu 1,7 la sută.

Balanța comercială s-a 
cheiat cu un excedent de 
miliarde dolari, ca urmare a 
versificării activității de comerț 
exterior și a dezvoltării relațiilor 
de cooperare economică, tehni- 
câ și științifică internațională.

Veniturile bănești ale popu
lației, obținute de la unitățile 
socialiste, au fost mai mari cu 
9,5 la sută față de anul prece
dent, iar în cadrul acestora ve
niturile din retribuirea muncii au 
crescut cu 8,8 la sută.

Fondurile alocate de la buge
tul de stat pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale au 
fost cu 8,2 miliarde lei mai mari 
decît in 1981, revenind, in me
die, pe locuitor, 3 672 lei anual, 
față de 3 326 lei in anul 1981.

Comitetul Central al partidu
lui a subliniat că 
registrate in anul 
evidență elanul cu

în-
1,8 
di-

succesele în- 
1982 pun in 
care oamenii

muncii din țara noastră - fără 
deosebire <’ 
acționat, 
partidului, 
general, 
Ceaușescu,

de naționalitate - au 
strins uniți în jurul 

al secretarului său 
tovarășul Nicolae 

, pentru realizarea 
sarcinilor actualului plan cinci
nal, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, a 
Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Apreciind eforturile depuse 
pentru dezvoltarea fondurilor fixe, 
care au cunoscut, in anul 1982, 
o sporire de 9 la sută, ilustrînd 
forța și capacitatea economiei 
noastre socialiste, Comitetul Cen
tral al partidului a relevat, tot
odată, că rezultatele obținute in

(Continuare în pag. a VII-a)

CUV1NTAREÂ TOVARĂȘULUI NICOLAE
Stimați tovarăși, ase-Plenara Comitetului Central a dezbătut două grupe de probleme Importante și a adoptat, în unanimitate, hotărâri cu privire la toate punctele înscrise la ordinea de zi.Primul grup de probleme se referă la bilanțul activității econo- mico-financiare pe 1982 și la perfecționarea sistemului de retribuție și cointeresare materială, precum și.la unele măsuri privind aplica-, rea mai fermă a noului mecanism economic.După cum se poate constata din raportul prezentat și din discuțiile care au avut loc, bilanțul activității economico-financiare pe 1982 este în general pozitiv, deși — așa cum am subliniat și la Conferința Națională, cum a reieșit și din Comunicatul cu privire la realizarea planului pe 1982 — nu s-au reali- în întregime prevederile pla- ,-y A1U1 de dezvoltare economico-so- cială pe 1982. Totuși, în condițiile grele create atît de unele lipsuri și greutăți, existenței unor anumite contradicții între unele sectoare de activitate, cît și datorită problemelor determinate de criza economică mondială, economia românească a continuat să se dezvolte. Am obținut o dezvoltare importantă a economiei naționale, am făcut noi pași pe calea înfăptuirii obiectivelor trasate de Congresul al al partidului.Este de subliniat faptul durile fixe au crescut cu 9 Pe ansamblu, avuția națională a sporit cu 7 la sută, ceea ce apare ca un factor pozitiv, ținînd seama de forța Și capacitatea societății socialiste de a asigura creșterea continuă a bazei tehnico-materiale. Dar dacă raportăm aceasta Ia felul cum s-a realizat creșterea producției și a altor obiective ale dezvoltării economico-sociale, atunci trebuie să spunem că există o rămî- nere foarte serioasă în urmă a creșterii producției față de fondurile’ fixe, față de mijloacele tehni- ce-materiale existente, ceea ce s-a reflectat și se reflectă negativ în creșterea beneficiilor, a rentabilității și deci șl asupra înfăptuirii obiectivelor privind creșterea mai puternică a venitului național. Subliniez aceasta, pentru că este necesar să acționăm cu toată hotă- rîrea spre a asigura folosirea mai intensivă a bazei tehnico-rpateriale și obținerea cu mijloacele existente a unei producții mai mari care să ducă la creșterea mai puternică a produsului social, a venitului național — calea sigură pentru dezvoltarea generală a patriei și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.S-au obținut unele rezultate pozitive în creșterea rentabilității și a beneficiului, desigur, cu minusurile pe care le-am menționat. Am realizat o anumită reducere a cheltuielilor materiale, dar ele sînt cu mult sub posibilitățile reale. De fapt, nerealizarea unei reduceri mai accentuate a avut și ea o influență negativă asupra ritmului de creștere a venitului național.în 1982 avem o creștere a per- sectorul oameni, deosebit în con-

XII-leacă fonia sută.

vitatea muncii, nu putem, de menea, să fim mulțumiți, pentru că productivitatea muncii s-a realizat cu un ritm mai mic de 2 la sută.Fără îndoială însă că la productivitatea muncii un rol deosebit de important l-a avut, de fapt, rierea- lizarea producției materiale stabilite, pentru că, în condițiile realizării producției stabilite, trebuia să obținem o creștere de 4—5 la sută a productivității muncii. Trebuie să subliniem că, apreciind ca pozitiv bilanțul pe 1982, se remarcă totuși lipsuri serioase în folosirea corespunzătoare a bazei teh- nico-materiale. Subliniez acest lucru, pentru că aceasta trebuie să constituie o preocupare foarte serioasă a tuturor organelor economice, a guvernului, a tuturor organizațiilor de partid, a Comitetului Central, pentru a asigura lichidarea acestei stări de lucruri negative.în raportul-bilanț se subliniază, de asemenea, creșterea veniturilor oamenilor muncii, pe ansamblu, cu 9,5 la sută. Nu am de gînd acum să mă opresc mult asupra problemelor din acest raport. Le-am dezbătut la Conferința Națională, le-am mai analizat cu diferite prilejuri ; mulți tovarăși au subliniat aici un aspect sau dintr-un sector sau altul de vitate, dintr-un județ sau Trebuie însă să subliniez că, părerea mea, unii tovarăși au minimalizat sau au încercat să justifice lipsurile mari ce s-au manifestat în activitatea unor ministere, a unor județe. Este adevărat că măsurile luate privind reducerea hotărîtă a importurilor și impunerea unor sarcini deosebite
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sonalului muncitor din socialist cu 120 de mii de ceea ce apare ca un lucru de pozitiv, mai cu seamă dițiile cînd, pe plan internațional,fn multe țări — inclusiv în unele țări socialiste — asistăm Ia reducerea ocupării forței de muncă, iar în țările capitaliste dezvoltate, la o creștere puternică a șomajului. Dar, raportînd această creștere a personalului muncitor la producti

privind dezvoltarea bazei materiale proprii, asimilarea și însușirea unor materiale și piese, sub- ansamble, mașini nu au fost bine înțelese de către toate unitățile economico-sociale, de către toate ministerele și organizațiile de partid. Mulți au mai stat mult timp să aștepte dacă nu' cumva se va reveni asupra acestora și se va trece iar la importuri — și nu s-au apucat cu hotărîre să soluționeze problemele cu forțele proprii. Aceasta ne-a creat, în primii doi ani, multe greutăți în asigurarea bazei tehnico-materiale, în aprovizionarea tehnico-mate- rială, în desfășurarea ritmică a procesului de producție. însă dacă în toate domeniile ministerele, inclusiv comitetele județene, ar fi înțeles să treacă cu toată hotărî- rea la realizarea obiectivelor puse încă de Congresul al XII-lea și accentuate pentru 1981 și 1982, puteam să rezolvăm mult mai repede multe probleme, puteam să asigurăm aprovizionarea corespunzătoare și, deci, și desfășurarea ritmică a producției. Consider că, într-o măsură însemnată, această stare de lucruri a fost depășită ; însă, desigur, ea a avut influențe negative. Subliniez acest lucru, pentru că trebuie să înțelegem bine că sarcinile trasate de Conferința Națională privind asigurarea bazei materiale, asimilarea și integrarea producției constituie o necesitate obiectivă pentru înfăptuirea în bune condiții a planului pe acest an, a întregului plan cincinal.Din acest punct de vedere mai întîlnim în unele sectoare anumite rețineri, o manifestare a vechii mentalități de a nu încerca să so-

luționeze problemele cu forțele proprii, ci pe calea importului. Spun aceasta cu toată seriozitatea pentru că este necesar să înțelegem că industria românească este în stare și trebuie să soluționeze orice problemă. Desigur, nu poți să faci o piesă unicat pe un laminor mare — și nimeni în lume nu face așa — dar avem ateliere'mici care pot să facă această piesă, cu altă productivitate. Doresc să atrag atenția atît ministerelor — deși cu ele âm discutat și discutăm săp- tămînal — cît și județelor, să meargă în întreprinderi și să ia măsuri pentru a se realiza în aceste unități tot ce este necesar, prin cooperarea între întreprinderi, inclusiv în industria mică.Deci, se poate spune că ritmul mai încet de dezvoltare din primii doi ani a fost determinat și de unele cauze obiective, dar, într-o măsură însemnată, de cauze subiective, de stările de lucruri negative, de concepția existentă în unele sectoare de activitate de a nu trece cu hotărîre la rezolvarea problemelor cu forțele proprii. Consider că, pe ansamblu, am depășit în cea mai mare parte această situație și că, deja în acest an, am început activitatea în condiții mai bune. >Apreciind, deci, pozitiv rezultatele obținute — în condițiile și cu minusurile stabilite — este necesar să tragem toate concluziile pentru activitatea pe acest an și din anii următori.Conferința Națională a adoptat o serie de programe, precum și măsurile necesare în vederea realizării obiectivului fundamental stabilit de Congresul al XII-lea. Pentru realizarea acestui obiectiv privind

trecerea la un stadiu superior de dezvoltare și la o nouă calitate a muncii și vieții trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în înfăptuirea programelor și hotăririlor stabilite.în primele două luni ale acestui an, rezultatele sînt, pe ansamblu, bune. Au fost stabilite noi măsuri organizatorice și de altă natură în vederea realizării hotăririlor Conferinței Naționale. Am început cu sectoarele privind baza energetică și de materii prime. S-a vorbit aici despre măsurile stabilite, ele sînt cunoscute și nu doresc să mă mai refer la ele. Rezultatele încep să se arate. Pe trimestrul I al acestui an producția de cărbune va fi cu peste 30 la sută mai mare față de 1982, ceea ce constituie un lucru deosebit de important și s-a reflectat în asigurarea în mai bune condiții în acest an a energiei necesare, deși s-au mai manifestat încă unele neajunsuri.S-au obținut, de asemenea, unele realizări importante și în creșterea producției la celelalte minereuri. Sînt în curs măsuri pentru accentuarea atît a bunei organizări, dar și a asigurării condițiilor materiale, tehnice necesare pentru realizarea în întregime a sarcinilor stabilite în sectorul minier. Avem toate condițiile ca, în acest an și in următorii doi ani, să recuperăm nerealizările din primii doi ani și să înfăptuim programul stabilit de Congresul al XII-lea al partidului. Aceasta presupune să încheiem acest an cu o. producție de circa 200 de mii tone/zi cărbune, să încheiem anul 1984 cu 230—240 mii tone/zi, iar în 1985 să ajungem la 250—270 mii de tone/zi. Măsurile luate și felul în care, din primele

luni ale acestui an, se realizează aceste producții ne dau toată garanția că putem să înfăptuim aceste obiective. Același lucru este valabil șl în celelalte sectoare miniere, producătoare de materii prime.în domeniul petrolului, într-ade- văr, măsurile le-am luat în această lună ; dar rezultatele pe primele luni nu ne pot mulțumi. Avem însă toate condițiile ca și în petrol să încheiem anul cu o producție de cel puțin 40—43 de mii de tone țiței pe zi. Aceasta ne va crea condiții ca, în anul viitor, să asigurăm aproape în întregime și necesarul de petrol din țară. Desigur, vom continua să importăm cantități mari de petrol pentru industria petrochimică ; dar problema este, că trebuie să facem totul pentru a ajunge anul viitor să ne satisfacem cu forțele proprii necesarul de produse petroliere, cu excepția — repet — a petrochimiei, pentru care ne trebuie cantități mult mai mari.Avem șl în această privință toate condițiile și trebuie să facem totul ca fiecare unitate petrolieră, în noua organizare, să-și realizeze programul stabilit. Se lucrează la programe speciale în domeniul punerii în producție a tuturor sondelor, a orientării forajului spre zonele cu măsuri asigure tive.în primele două luni producția industrială a crescut cu 5,5 la sută. Probabil pe întregul trimestru vom avea o creștere chiar ceva mai mare. Există condiții să realizăm și chiar să obținem o depășire a producției industriale pe acest an. Sarcinile pe care le avem, privind
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producții sigure, deci se iau corespunzătoare care să realizarea acestor obiec-
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dezvoltarea producției cărbunelui, a petrolului, altor domenii de materii prime", a petrochimiei, a metalurgiei și altor sectoare, impun să facem totul pentru a realiza la timp toate aceste obiective — și aceasta va cere eforturi suplimentare. De asemenea, trebuie să realizăm în întregime producția de export.în domeni.ul agriculturii s-au stabilit, de asemenea, o serie de măsuri în domeniul zootehniei, care încep să dea'anumite rezultate. De asemenea, lucrările agricola din primăvară se desfășoară bine. Trebuie să facem totul și avem j tot ce este necesar să obținem realizarea unei producții bune în agricultură, cu toate condițiile de la începutul anului care, în unele zone, nu sînt prea favorabile, ținînd seama de lipsa de precipitații. Dar, cu atît mai mult, se cer măsuri hotărîte și acțiuni ferme, în spiritul celor ce am discutat, tru a asigura realizarea în condiții a sarcinilor privind voltarea agriculturii.Am obținut unele reduceriprivește consumurile materiale și energetice ; însă sînt cu totul insuficiente. în primele luni ale acestui an, am analizat aceste probleme cu principalele ministere economice. Ieri am discutat cu cele două ministere constructoare de mașini, stabilind programele de reducere a consumurilor materiale și energetice. Vom continua pînă în luna mai analizarea și stabilirea măsurilor în toate sectoarele economico- sociale. Nu trebuie să rămînă unitate economico-socială care să nu fie analizată temeinic și în care să nu se stabilească măsuri ferme privind reducerea consumurilor energetice și materiale. Trebuie să se facă aceasta inclusiv în unitățile culturale, în organizațiile obștești, inclusiv în organizațiile economice ale partidului. Să fie analizat inclusiv consumul energetic sau de altă natură în activitatea de stat, politică și de partid.Aceasta înseamnă că nu trebuie să existe nici un sector, sub nici o formă, care să nu fie supus unui control și care să nu se conducă după norme ferme privind reducerea consumurilor materiale și energetice. încă se face risipă multă. Am ajuns, în unele sectoare, la programe de măsuri pentru reducerea cu 35 pînă la 40 la sută a consumurilor nu valorice.cern cu toată hotărîrea la aplicarea măsurilor stabilite. Nu s-au stabilit lucruri generale, ci pe sectoare, pe produse chiar. Deci fiecare știe unde și cum să acționeze pentru realizarea reducerilor consumurilor materiale și energetice stabilite. Nu consider că am făcut tot ce trebuie, dar cele stabilite pînă acum sînt un pas important — și trebuie să acționăm pentru realizarea lor, urmînd ca să continuăm această activitate.Este necesar să acordăm în continuare mai multă atenție recuperării și refolosirii materialelor, a pieselor, a subansamblelor, să asigurăm recuperarea și recondițio- narea lor. Și în această privință s-au stabilit programe, măsuri — și este necesar să acționăm foarte ferm în realizarea lor. Sînt multe lucruri bune, care nu sînt însă generalizate. Avem deja stocuri de materiale recuperabile care nu sînt puse în producție datorită întârzierilor în realizarea capacităților

materiale — fizice, Este necesar să tre-

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 25 martie 1983COMITETULUI CENTR COMUNIST
Din cuvîntul participanților la dezbateri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN ENACHE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,în anul 1982 județul Brașov a înregistrat o sporire a eficienței activității economice care s-a reflectat în depășirea sarcinilor la producția netă cu 541 milioane lei, la producția-marfă vîndută și încasată cu 393 milioane lei, iar la beneficii cu 414 milioane lei, în condițiile obținerii unor economii de 260 milioane lei la cheltuielile materiale.Față de anul 1981 s-au obținut sporuri însemnate la producția de tractoare, rulmenți, îngrășăminte chimice, ciment, tricotaje și alte produse. Ponderea produselor noi și reproiectate a ajuns la 31 la sută din producția-marfă industrială.Analizînd însă cu exigență și In spirit critic și autocritic bilanțul anului trecut, trebuie să arătăm că în activitatea organelor și organizațiilor noastre de partid, a consiliilor oamenilor muncii s-au manifestat o serie de lipsuri în îndeplinirea sarcinilor de plan.Cauzele acestor deficiențe au fost pe larg analizate în cadrul adunărilor de partid, în cadrul plenarelor de comitete, în adunările generale ale oamenilor muncii, stabilindu-se măsuri concrete pentru îmbunătățirea întregii activități pentru anul 1983 și obținerea unor rezultate economico-financiare la nivelul sarcinilor.Considerăm de mare importanță, principială și practică pentru realizarea unei noi calități în activitatea economică, a- plicarea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, j ăsurile propuse pentru extin- d jrea acordului global la întregul personal al întreprinderilor x or contribui la întărirea răspunderii tuturor factorilor pen- t : U realizarea ritmică a producției fizice, pentru calitatea mai bună a produselor, respectarea strictă a consumurilor materiale și îndeplinirea sarcinilor la< "port.în atmosfera de puternică an- I ijare generată de hotărîrile ( onferinței Naționale a partj-< ilui. de indicațiile prețioase și 1 demnurile mobilizatoare pe t ire ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru în județul nostru. 1 t începutul acestui an. colecti- ' ele de oameni ai muncii din .i itreprinderile brașovene acționează energic pentru îndepliniră în bune condiții a sarcinilor <'■; plan pe primul trimestru al ti cestui an. Raportăm, tovarășa secretar general, că în industrie pe primele două luni planul a J >st realizat și depășit la indicatorii de bază, obținîndu-se peste plan o producție-marfă de 181 milioane lei și o producție netă de 70 milioane lei.Din preliminările făcute la această dată rezultă că Brașovul își va realiza planul trimestrial la producția industrială marfă și netă, producția marfă vîndută și încasată, la cheltuielile materiale la mia de lei produc- ție-marfă. productivitatea muncii și beneficii, investiții, inclusiv la construcția de locuințe unde prevedem o depășire a sarcinilor pe acest trimestru cu circa 500 de apartamente. în același timp, vor fi onorate toate contractele Ia export, domeniu în care în primele două luni fondul de marfă planificat a fost depășit cu peste 870 milioane lei.Un rol decisiv în realizarea planului ce revine județului nostru îl au rezultatele celor două mari întreprinderi brașovene de tractoare și autocamioane. Măsurile tehnico-econo- mice, organizatorice și politico- educative luate la ,.Tractorul“ au condus la întărirea ordinii si disciplinei, a controlului și exigentei față de calitatea produselor. la îmbunătățirea ritmicității producției și realizarea în condiții mai bune a planului de export.La întreprinderea de autocamioane, concomitent cu măsurile luate pentru îmbunătățirea calității produselor, ne preocupăm, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de desfășurarea profilului II al acestei unități, ur- mînd să acoperim capacitățile de producție prin fabricația de noi produse.Așa cum ați trasat sarcina, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv din 15 martie, comitetul județean de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION CATRINESCU
Mult stimate șl iubite to

varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Actuala plenară a Comitetului Central al partidului analizează și dezbate, în spiritul hotărîrilor Congresului al XH-lea și ale Conferinței Naționale, rezultatele economico-financiare pe ■ bază de bilanț obținute în 1982, programul cu privire la retribuirea muncii și repartiția veniturilor oamenilor muncii și activitatea internațională a partidului și alte probleme pe fondul unei intense preocupări de întărire și mai puternică a rolului conducător al partidului, a legăturilor sale cu masele de oameni ai muncii.Imperativele majore ale etapei pe care o parcurgem au determinat comitetul județean să-și perfecționeze stilul și metodele sale de muncă cu activul său, cu organele și organizațiile de partid, de masă și obștești pentru creșterea rolului lor mobilizator. al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii la înde

partid a luat măsuri ferma pentru încadrarea riguroasă a tuturor unităților de producție în normele și normativele de consum prevăzute în planul pe 1983, folosind în acest scop marile rezerve oferite de dotarea tehnică și nivelul de pregătire profesională a muncitorilor și specialiștilor din întreprinderile noastre. Totodată, am mobilizat cadrele de conducere și specialiștii din producție, din învățămîntul superior șl din proiectare pentru modernizarea produselor aflate în fabricație și asimilarea de noi produse în vederea diminuării consumului de metal, înlocuirii tehnologiilor energo-intensive, atingerii unor parametrii tehnico- funcționali și de eficiență superiori, ca și pentru reducerea în continuare a importurilor și lărgirea exportului.în același spirit de exigență și angajare acționăm pentru îmbunătățirea radicală a activității din agricultură. Măsurile luate de comitetul județean de partid în toamna anului trecut și în perioada iernii au permis declanșarea la timp a lucrărilor de primăvară. S-a încheiat, în bune condiții, semănatul orzului și orzoaicei și în această zi încheiem semănatul mazării. Au început semănatul sfeclei de zahăr și plantarea cartofilor. Sînt în plină desfășurare acțiunile de curățire și întreținere a pajiștilor naturale, de fertilizare și regenerare, precum și lucrările de desecări și de combatere 
a eroziunii.Acționăm pentru respectarea strictă a programelor stabilite în zootehnie și considerăm că odată cu creșterea natalității avem posibilitatea să sporim simțitor și producția de lapte. Acordăm în acest sens o deosebită atenție furajării vacilor, în ultima perioadă de gestație, și ne străduim să asigurăm echilibrul energo-proteic în rația a- nimalelor.Organele și organizațiile de partid din județul Brașov au acordat anul trecut o atenție deosebită conducerii șt desfășurării activității pentru creșterea și întărirea rîndurilor partidului. Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, comitetul de partid s-a preocupat de conducerea activității de selecționare, creștere și educare a cadrelor, de sporirea rolului lor în soluționarea problemelor vieții economico-sociale a județului. Concomitent cu instruirea temeinică a cadrelor din toate domeniile, cu desfășurarea activităților de perfecționarea lor, de cunoașterea aprofundată a documentelor de partid și a legilor statului, am sporit exigența și controlul a- supra modului cum își îndeplinesc îndatoririle.Și în județul nostru se a- cordă atenția cuvenită scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor oamenilor muncii. Pornind de la sesizările oamenilor muncii, au fost luate măsuri energice pentru îmbunătățirea activității și înlăturarea unor ilegalități și abuzuri din unele întreprinderi industriale, din agricultură, comerț, sănătate și din alte sectoare. Sîntem însă conștienți că trebuie să îmbunătățim activitatea pe această linie, să înlăturăm formalismul și superficialitatea unor cadre și organe locale care nu acordă toată a- tenția cercetării și rezolvării pînă la capăt a problemelor ridicate în scrisori și audiențe.In încheiere doresc să exprim de la tribuna plenarei noastre deplina aprobare față de activitatea desfășurată pe plan internațional în anul 1982 de partidul și statul nostru, de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de numeroasele și valoroasele inițiative și acțiuni pe care le-ați întreprins în domeniul politicii externe pentru promovarea intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste, pentru susținerea cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.Vă rog să-mi permiteți, mult 6timate și iubite tovarășe secretar general, să vă transmit sentimentele de adîncă prețuire și fierbinte recunoștință ale tuturor locuitorilor județului Brașov — români, maghiari, germani — pentru tot ceea ce întreprindeți cu pilduitoare dăruire și pasiune revoluționară, atît în țară, cît și pe plan internațional, spre binele și fericirea poporului român, pentru întărirea independenței și suveranității patriei noastre, pentru e- dificarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.
plinirea sarcinilor de plan, la angajarea deplină a tuturor forțelor materiale și umane de care dispunem.Creșterea rolului și forței mobilizatoare a organizațiilor de partid, a cadrelor, întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei s-au materializat în sporirea eficienței muncii sociale, a potențialului economic al județului. In 1982, față de 1980, producția- marfă a crescut cu peste 21 la sută, producția netă cu 11 la sută, producția globală cu 14 la sută, iar activitatea de industrie mică și prestări de servicii a fost de 2,3 ori mai mare. De asemenea, In 1982 am economisit însemnate cantități de metal, combustibil, energie electrică și am redus importurile cu peste 40 milioane lei. In agricultură am acționat continuu pentru creșterea producției vegetale și animale, reușind să livrăm la fondul de stat importante cantități de cereale, carne, lapte și alte produse alimentare.Pe primele două luni ale acestui an informez că planul a fost realizat și depășit.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la măsurile luate în agricultură în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan.In continuare, el s-a referit la lipsurile existente în activitatea unor organizații de partid și întreprinderi.Sîntem conștienți — a spus vorbitorul — că nerealizările înregistrate în anumite sectoare sînt determinate și de faptul că unele organizații de partid și consilii ale oamenilor muncii n-au dovedit suficientă exigentă în aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii și autogestiu- nii. n-au acordat atenție sporită problemelor de eficiență economică. Iată de ce apreciez și aprob întru totul măsurile stabilite din inițiativa dumneavoastră. tovarășe secretar general. privind perfecționarea retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii care au drept fundament aplicarea mai fermă a principiului socialist de retribuire în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse și asigură o legare mai strînsă a veniturilor individuale ale fiecărui om al muncii de rezultatele producției, o participare mai responsabilă a personalului muncitor la îndeplinirea sarcinilor de ' producție, creșterea productivității, a eficienței, valorificării superioare a materiilor prime, materialelor și combustibilului. în același timp acestea întăresc și mai mult rolul oamenilor muncii în afirmarea plenară a opiniei de masă față de orice încălcare a îndatoririlor profesionale și instaurează un climat de exigență. de muncă, 'de ordine și disciplină în toate sectoarele.în concordanță cu hotărîrile de partid, cu indicațiile dumneavoastră, tovarășe secretar general, în prezent acordăm o atenție sporită întăririi mai puternice a rolului de conducător al organelor și organizațiilor de partid, creșterii influentei lor în mobilizarea tuturor forțelor în realizarea sarcinilor de plan.Ne preocupăm cu toată răspunderea pentru primirea in partid a celor mai buni oameni ai muncii, de pregătirea lor politico-ideologică, de organizarea controlului îndeplinirii hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării. în munca cu cadrele, milităm cu perseverență pentru introducerea în viața și activitatea acestora a spiritului de partid, combativ, revoluționar, pentru înțelegerea clară a ideii că fiecare trebuie să constituie un exemplu de conduită comunistă, de atitudine înaintată, să dovedească atașament deplin față de partid și patrie.Pe fondul acestor preocupări, acționăm cu hotărîre în vederea asigurării condițiilor realizării planului și a sarcinilor rezultate din programele speciale adoptate de Conferința Națională, pentru aplicarea fermă a indicațiilor dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, date la recentele consfătuiri cu
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION BĂLUTĂ
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Problemele înscrise pe ordinea de zi a plenarei Comitetului Central constituie o nouă dovadă a preocupării constante a conducerii partidului nostru, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, de a asigura cadrul corespunzător pentru activitatea partidului și statului în scopul înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale.Permiteți-mi să-mi exprim acordul deplin cu conținutul documentelor supuse dezbaterii. Raportul privind situația econo- mico-financiară pe ansamblul economiei naționale evidențiază rezultatele bune obținute în anul 1982, chiar în condițiile generate de accentuarea crizei economice mondiale, cînd în multe țări ale lumii producțiile cunosc stagnări sau chiar reduceri. Sporurile obținute la producția-marfă, netă, beneficii, venitul național confirmă pe deplin realismul prevederilor planului, justețea politicii economice a partidului nostru și a conducerii partidului.în lumina sarcinilor șl a indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe secretar general. Comitetul județean de partid Bacău a acționat cu fermitate și răspundere pentru creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea planului cu rezultate cît mai bune și în mod deosebit pentru reducerea cheltuielilor. în primii doi ani ai actualului cincinal producția industrială pe județ a cunoscut un ritm înalt de dezvoltare, peste 7 ■la sută. De asemenea, la finele anului 1982 principalii indicatori economici au fost îndepliniți cu depășiri de 115 milioane lei la producția marfă, o producție netă suplimentară de 192 milioane lei, concomitent fiind reduse cheltuielile materiale cu 115 milioane lei.Astfel, s-a acționat cu mai multă hotărîre pentru reintroducerea în circuitul economic a materialelor și pieselor refolosibile, în care scop s-au asigurat utilajele și tehnologiile necesare. Ca urmare, în anul 1982 valoarea pieselor și subansamblelor recondiționate s-a ridicat la 428 milioane lei, iar prin asimilarea în întreprinderile .noastre a peste 2 000 de repere, au fost reduse importurile cu 510 milioana lei.Analizînd cu responsabilitate rezultatele obținute In spiritul exigențelor înalte cu cara ne-ați obișnuit, apreciem că în economia județului Bacău mai sînt încă rezerve insuficient valorificate și că. alături de unele greutăți în domeniul aprovizionării teh- nico-materiale, al energiei, au existat și există neajunsuri în organizarea producției și a 

cadre din diferite sectoare ale economiei naționale. Am luat măsuri pentru folosirea cu eficiență maximă a tuturor capacităților de producție, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, eforturile noastre fiind concentrate pentru realizarea producției fizice și marfă, a producției nete, urmărind îndeplinirea cu prioritate a obligațiilor ce ne revin la export.Ne preocupăm pentru aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, utilizarea acestora cu maximum de randament, pentru încadrarea strictă în normele de consum, de energie electrică șl combustibil convențional, precum și recuperarea in mai mare măsură a materialelor refolosibile, pieselor și subansamblelor recondiționate.în investiții am luat măsuri pentru intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor la obiectivele restante și cu termen de punere în funcțiune anul acesta, pentru asigurarea utilajelor tehnologice în concordantă cu graficele de montaj, grăbirea montajului utilajelor, scurtarea duratei probelor tehnologice. în agricultură acționăm cu toate forțele pentru executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole din campania de primăvară, organizarea mai bună a producției și a muncii, respectarea cu strictețe a tehnologiilor specifice fiecărei culturi.în sectorul creșterii animalelor urmărim permanent aplicarea normelor de organizare și funcționare a fermelor zootehnice, ne preocupăm continuu pentru asigurarea efectivelor de animale, creșterea producției de lapte și carne, pentru întărirea ordinii și disciplinei la locurile de muncă.Nutrim profunda convingere că dezvoltarea socialistă a patriei nu poate fi realizată decît într-un climat de pace durabilă. Comuniștii, toți locuitorii județului Brăila dau o înaltă apreciere și iși exprimă atașamentul lor ferm la politica consecventă a partidului și statului nostru, față de efortul deosebit al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, personalitate marcantă a vieții politice contemporane, pentru apărarea păcii, dezarmare, destindere și securitate internațională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.în încheiere asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom milita cu toată hotărîrea pentru întărirea mai puternică a rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea forței și capacității lor de mobilizare a tuturor oamenilor muncii în procesul îndeplinirii hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, de continuă dezvoltare și prosperitate a patriei noastre socialiste.

muncii, în instaurarea unui regim sever de economii, tn gospodărirea resurselor materiale- financiare, în încadrarea activității, la toate unitățile, în normele de consum stabilite. De aceea, în practica noastră trebuie să punem un accent mai deosebit pe ajutorul diferențiat în raport de problemele ce le ridică fiecare organizație de partid, fiecare colectiv de oameni ai muncii.în spiritul documentelor adoptate de Plenara Comitetului Central al partidului din iunie1982 acționăm cu mai multă hotărîre pentru intensificarea muncii de educație, de creștere a nivelului de conștiință și responsabilitate a oamenilor muncii în vederea eliminării cauzelor care au generat neajunsurile.Raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că anul1983 l-am început cu unele rezultate bune, realizînd și depășind în primele două luni prevederile de plan la producția marfă și netă, investiții, productivitatea muncii. Totodată, a arătat vorbitorul, datorită unor deficiențe în organizarea producției și a muncii mai există și unele neîmpliniri.Pornind de la programele a- doptate de Conferința Națională a partidului cu privire la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime. în bazinul Co- mănești au fost puse în valoare noi straturi de cărbune și reintroduse în circuitul economic unele mine care erau abandonate. Aceste măsuri au condus la sporuri de producție. Aplicăm cu toată hotărîrea indicațiile date de dumneavoastră la consfătuirea cu minerii. Am organizat largi dezbateri cu comuniștii, cu toți oamenii muncii din sectoarele miniere care și-au exprimat adeziunea totală pentru desfășurarea activității în flux continuu în toate minele. în toate abatajele ; astfel. în primele două luni am obținut peste plan 3 000 tone cărbune și există premise pentru a înregistra în continuare rezultate bune.în ceea ce privește activitatea din petrol, trebuie să arăt de la început. în mod critic și autocritic, că nu ne-am făcut datoria la nivelul posibilităților și în mod deosebit a sarcinilor puse de conducerea partidului.în urma Indicațiilor și criticilor juste aduse de dumneavoastră în ce privește organizarea și disciplina în industria petrolului, am luat și noi măsuri. împreună cu organizațiile de partid, am reintrodus noile metode pentru exploatarea unor sonde vechi care erau părăsite. De asemenea, am a- plicat noua organizare indicată de dumneavoastră și vă asigur, tovarășe secretar general, că, prin măsurile luate de a intensifica activitatea de foraj cu mai mult de 45 000 m peste prevederile planului, de a efectua 

un număr mai maro de tratamente la sondele în exploatare, vom recupera ceea ce nu am realizat în primele luni ale anului.Referindu-mă la unele probleme din agricultură, vă raportez. mult stimate tovarășe secretar general, că. prin folosirea mai bună a pămîntului, respectarea tehnologiilor, in anul 1982 am obținut rezultate mai bune ca în 1981, ceea ca ne-a permis să livrăm la fondul de stat unele cantități peste plan de griu, porumb, fructe. struguri și alte produse, a- sigurîndu-na în același timp și prevederile pentru programul de autoaprovizionare.Trebuie să arătăm, totodată, că în zootehnie avem neajunsuri de care ne facem răspunzători și trebuie să acționăm cu mai multă răspundere pentru a asigura realizarea planului. în continuare, vorbitorul s-a referit la măsurile luate pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei agricole de primăvară. pentru respectarea tehnologiilor la fiecare cultură, pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin horticulturii și viticulturii. A- cordăm, în același timp, a subliniat el. o atenție deosebită indicațiilor care ni le-ați dat dumneavoastră pentru a prelua în cultură toate suprafețele perene. Desfășurăm o susținută muncă politică pentru ca fiecare cetățean care posedă teren agricol să crească animale si păsări pentru consumul familiei și livrarea unor cantități sporite la fondul de stat. în această direcție am trecut la înfăptuirea unui ansamblu de măsuri privind realizarea efectivelor matcă și în același timp asigurarea cu asistentă tehnică sanitară de specialitate.Conștienți fiind de complexi
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PAVEL ARON
Mult stimate șl iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Doresc să apreciez și eu că actuala plenară a Comitetului Central al partidului nostru, prin multitudinea și importanta deosebită a problemelor aflate pe ordinea de zi. prin măsurile pe care urmează să le adopte în domeniile analizate, se înscrie ca un moment de seamă în viata politică a țării noastre.Vreau să subliniez că documentele supuse dezbaterii plenarei noastre poartă amprenta clarviziunii. realismului și spiritului practic ce caracterizează activitatea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care de fiecare dată are un aport definitoriu în elaborarea direcțiilor de acțiune și stabilirea căilor de înfăptuire a programului partidului.Studiind raportul privind îndeplinirea planului de stat pe anul 1982 am simțit o deosebită satisfacție pentru faptul că economia noastră națională, deși nu a atins ritmul de creștere planificat, pe ansamblu, a înregistrat o creștere importantă in condițiile accentuării fenomenului de instabilitate în economia rpondială, reușind să învingă o serie de greutăți determinate de influențele acestei crize.în acest context subliniez că județul Arad a reușit în anul trecut să obțină o serie de rezultate pozitive. Este edificator că în industrie marea majoritate a întreprinderilor și-au îndeplinit planul producției marfă și netă ; în 1982 peste 50 la sută din produsele fabricate în județ au fost noi sau reproiectate. A fost asimilat un volum mare de subansamble și piese care se aduceau din import, iar din partea a doua a anului am trecut la integrarea tuturor componentelor de metrou și a celor de la mașini-unelte.La întreprinderea de mașini- unelte. după vizita întreprinsă în iunie de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, s-a trecut la execuția de mașini-unelte complexe pentru industria de automobile și pentru industria de mobilă, ajungînd ca în prezent asemenea mașini să dețină ponderea în structura producției unității respective.Vreau să subliniez, totodată, că în anul 1982 s-au redus cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă, obținîndu-se economii importante la consumul de metal, energie electrică, gaze naturale și lemn, concomitent cu reintroducerea în circuitul economic a unor însemnate cantități de materii prime și materiale refolosibile.In agricultură, în anul trecut 6-au înregistrat, de asemenea, unele rezultate bune în județ. Astfel, a fost realizat planul la porumb, obținîndu-se, totodată, sporuri însemnate față de toți anii anteriori la sfecla de zahăr, la legume, la fasole, la fructe și altele ; în zootehnie, potrivit datelor ultimului recensămînt, s-au înregistrat creșteri la toate speciile, atît în sectorul socialist. cît și la gospodăriile populației.tn continuare, vorbitorul s-a referit la unele neajunsuri înregistrate în activitatea unor unități. evidențiind măsurile întreprinse pentru lichidarea lor, pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor de plan.Eficienta măsurilor stabilite de comitetul județean de partid — a spus vorbitorul — a fost confirmată de rezultatele obținute în acest an. Vă informez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că pe primele două luni am realizat principalii indicatori de plan la producția marfă, netă, la productivitatea muncii, livrînd ritmic mărfurile contractate la export.Am luat măsuri deosebite pentru îmbunătățirea calității produselor, mai ales în ceea ce

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN RAB

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,Permiteți-mi să subliniez importanța deosebită a probleme- 

tatea sarcinilor, acționăm permanent pentru perfecționarea activității și sporirea competentei organizațiilor de partid în exercitarea rolului de conducător și desfășurăm o intensă muncă politico-organizatorică de educare patriotică, revoluționară a comuniștilor. Aplicăm cu mai multă consecventă principiul promovării cadrelor în strînsă corelație cu aptitudinile și capacitatea lor. urmărim asigurarea unei conduceri competente și soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă organizațiile de partid, unitățile economice și sociale. Milităm pentru folosirea mai bună a potențialului uman existent în județ, pentru asigurarea forței de muncă necesare sectoarelor și meseriilor deficitare, creăm condiții pentru diminuarea fluctuației ce mai există în unitățile din județul nostru.Sînt convins că măsurile care vor fi adoptate cu privire la perfecționarea retribuției vor conduce la creșterea răspunderii pentru îmbunătățirea întregii activități economico-sociale.în încheiere doresc să dau expresie sentimentelor de adîncă prețuire și profundă satisfacție pe care comuniștii, toți locuitorii județului Bacău le nutresc față de contribuția inestimabilă a tovarășului secretar general la fundamentarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nostru. Inițiativele de pace întreprinse, propunerile clare, concrete de dezârmare. colaborare și înțelegere între ponoare, de democratizare a relațiilor internaționale și instaurarea unei noi ordini economice dau o nouă strălucire prestigiului de care se bucură România pe toate meridianele globului.
privește întărirea controlului privind respectarea tehnologiilor de fabricație.Vă raportăm că am acționat cu fermitate și operativ pentru aplicarea hotărîrilor luate recent de Comitetul Politic Executiv privind folosirea cu randament maxim a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotarea unităților.în ceea ce privește agricultura. vă raportăm că în județ campania de ■ însămințări se desfășoară bine. Culturile pă- ioase însămînțate în toamnă se prezintă în condiții corespunzătoare și deocamdată există umiditatea necesară în sol. Pînă ieri seară s-au încheiat însă- mințările la ovăz, mazâre-boa- be, in-ulei, sfeclă de zahăr, cartofi timpurii, iar la legume epoca întîi a fost încheiată. Avem asigurate toate măsurile ca porumbul șl celelalte culturi să fie însămînțate, de asemenea, în perioada optimă.Referindu-se apoi la programul privind aplicarea hotărîrii: Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii, vorbitorul a spus : Consider că prin prevederile sale, acesta reflectă pe deplin concepția secretarului general al partidului nostru privind asigurarea unui sistem mai bun de retribuire după cantitatea și calitatea muncii depuse de întregul personal, după aportul la realizarea planului de producție, și exprimă preocuparea ea constantă pentru instaurarea în întreaga societate, inclusiv în domeniul retribuției, a principiilor echității socialiste.Noul sistem de retribuire corespunde în totalitate cerințelor noului mecanism economico- financiar. principiilor autoges- tiunii și autoconducerii muncitorești.în continuare, vorbitorul a arătat că în 1982 organizația județeană de partid s-a întărit din punct de vedere numeric și calitativ, luîndu-se ’ totodată măsuri mai intense pentru sprijinirea la fața locului a organelor de partid și consiliilor oamenilor muncii in realizarea planului.în încheiere, vorbitorul a exprimat deplina aprobare a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din județul Arad pentru orientările juste, realiste șl constructive ale partidului și statului nostru pe plan internațional, pentru strălucitele inițiative de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndreptate spre reducerea încordării și restabilirii încrederii între toate statele lumii, a respectului reciproc, care să asigure dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor, accesul fiecăruia la binefacerile progresului și civilizației umane.Aceste inițiative — a arătat vorbitorul — au avut o puternică rezonanță în conștiința umanității, confirmînd încă o dată uriașul prestigiu internațional de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu, stima și prețuirea pe care popoarele lumii le nutresc față de conducătorul partidului și statului român, ca eminent luptător pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta ■ noastră.Cu deplină recunoștință față de grija deosebită pe care o purtați, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de destinele patriei și poporului nostru, oamenii muncii din județul nostru — români, maghiari, germani și de alte naționalități — se angajează că vor face tot ce depinde de ei pentru realizarea în mod exemplar a tuturor sarcinilor ce le revin în 1983 și pe întregul cincinal, înțelegînd că numai astfel ne vom aduce o contribuție cît mal mare la progresul multilateral al patriei noastre dragi — România socialistă.
lor aflate la ordinea de zi a plenarei de astăzi a Comitetului Central al partidului și să-mi exprim acordul deplin față de documentele supuse spre dezbatere.Realizările obținute de po

porul nostru In anul 1982, subliniate pe drept cuvînt în ra- portiil prezentat plenarei, evidențiază cu pregnanță caracterul realist, științific al programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, pentru actualul cincinal, care poartă amprenta gîndirii novatoare, a concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a neobositei sale activități consacrate propășirii României socialiste, creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Raportez plenarei că, acțio- nînd în spiritul hotăririlor de partid, al indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, oamenii muncii din județul Covasna — români și maghiari — au obținut importante realizări în înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială în profil fe- ritorial, aducîndu-și contribuția lor la opera înfăptuirii cu succes a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.Activitatea rodnică a colectivelor de oameni ai muncii din județ, ajutorul primit din partea conducerii partidului și statului nostru s-au materializat, în anul 1982, în realizarea cu 13 zile mai devreme a planului producției industriale, în obținerea unei producții nete cu 24,2 la sută mai mare decît în anul 1980, în depășirea cu 8,4 la șută a prevederilor planului la productivitatea muncii. S-a acționat cu mai multă hotărire pentru folosirea judicioasă a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor, ceea ce a condus la reducerea cheltuielilor la o mie de lei producție-marfă cu 24,3 lei la total, iar a celor materiale cu 33,6 lei.Prin orientarea activității de creație a colectivelor din întreprinderi spre lărgirea gamei de produse aflate în fabricație și eliminarea importurilor, am reușit să producem un însemnat număr de produse noi și reproiectate. ponderea acestora în totalul producției ridicîndu-se la 32,1 la sută. în acest sens, vă raportez, tovarășe secretar general, că, în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, cu prilejul vizitelor de lucru pe care le-ați întreprins în județul nostru, pînă în prezent au fost realizate 15 noi tipuri de cutii de viteză, în 50 de variante, astăzi fiind în măsură să satisfacem toate cerințele economiei naționale la cutiile de viteză grele sincronizate, iar de anul trecut am început să exportăm acest produs pe relația devize libere, în mod similar s-a acționat și în domeniul diversificării producției de electromotoare, concomitent cu reducerea greutății acestora.Unul din obiectivele majore care au stat în atenția comitetului județean de partid îl con- ■ stituie realizarea programului special aprobat de conducerea partidului vlzînd , dezvoltarea bazei energetice. Anul 1982 a însemnat un important pas înainte în ceea ce privește descoperirea și exploatarea de noi resurse energetice. Avem create toate condițiile pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce ne revin din programul energetic adoptat de Conferința Națională a partidului.Comitetul județean de partid s-a preocupat cu insistență, pe baza sarcinilor stabilite de conducerea de partid și de stat, de dezvoltarea agriculturii, care constituie o ramură de bază a economiei județului. Anul trecut s-au realizat producții agricole superioare celor obținute in perioadele anterioare. Astfel, la griu s-au realizat 3 208 kg, la cartofi 22 646 kg, iar la sfeclă de zahăr 30 584 kg la ha. Sectorul zootehnic a atins o pondere de 42 la sută din totalul producției agricole, din care partea cea mai mare revine creșterii bovinelor și ovinelor. Din creșterea greutății medii de tăiere a bovinelor am înregistrat sporuri și la producția de carne.Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor economice stabilite prin planul de 'stat și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, comitetul județean de partid s-a preocupat cu întreaga răspundere de afirmarea organelor și organizațiilor de partid ca factori de conducere politică în unitățile economico- sociale, de implicarea lor tot mai susținută în soluționarea problemelor cu care se confruntă activitatea de producție. Pentru aceasta am luat măsuri, așa cum ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru mutarea centrului
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LEONARD CONSTANTIN

Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român analizează probleme esențiale care privesc’ transpunerea in viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului pe linia dezvoltării economice și sociale a României, Declarîndu-mă întru totul de acord cu materialele supuse dezbaterii, raportez plenarei, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, în anul 1982, organizația județeană de partid Iași a militat cu consecvență și răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care i-au revenit în domeniile economice și sociale, pe seama mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. îmbunătățirii organizării producției și a muncii, valorificării mai bune a forței de muncă și a mijloacelor materiale de care dispunem. Astfel, în industrie, planul producției nete a fost depășit cu peste 400 milioane lei, nivelul programat al productivității muncii s-a realizat in proporție de 101,4 la sută, cheltuielile la mia de lei pro- i ducție marfă au fost reduse, îndeplinindu-se planul de beneficii nete în proporție de peste 107 la sută.

de greutate al muncii de partid in unitățile productive, in mijlocul maselor de oameni ai muncii, ceea ce a permis identificarea mai operativă a lipsurilor, greutăților și rămînerilor in urmă și implicit luarea măsurilor pentru înlăturarea lor.In cadrul acestor preocupări o atenție cu totul deosebită s-a acordat întăririi numerice șl calitative a organizației județene de partid, sporirii exigențelor față de calitățile moral-politice și profesionale ale celor care au solicitat primirea in partid in spiritul hotărîrilor adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din martie 1982. Faptul că 20,4 la sută din populația majoră a județului și 30.1 la sută din cea ocupată în industrie, agricultură și celelalte domenii de activitate face parte din rîndurile Partidului Comunist Român demonstrează forța politică pe care o dețin organele și organizațiile în cadrul colectivelor de muică și prestigiul de care se bucură partidul în rindul maselor. Doresc să arăt că în ultima perioadă, avînd in vedere extinderea considerabilă a activității in două din ramurile prioritare ale județului — industria minieră și cea petrolieră — ne-am preocupat de asigurarea cadrelor necesare de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri, ca și a cadrelor de conducere, pentru unitățile respective. Concomitent cu redistribuirea unor cadre intre ramurile economice din județ, s-au asigurat toate condițiile pentru calificarea profesională și perfecționarea cunoștințelor de specialitate ale oamenilor muncii,- în conformitate cu noile cerințe ale economiei noastre. De asemenea, o atenție prioritară am acordat selecționării și promovării cadrelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă.Sintem insă conștienți că în activitatea noastră, pe lingă realizările obținute, se manifestă și o serie de neajunsuri, asupra cărora ne-a atras atenția insuși tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuată în luna septembrie în județul Covasna. Le-am analizat cu a- tenție și am întocmit un program ferm cu termene și responsabilități precise pentru lichidarea lor grabnică.înfăptuirea sarcinilor Înscrise In planul pe anul 1983 solicită din partea noastră o activitate și mai susținută și plină de răspundere în vederea îmbunătățirii in continuare a conducerii activității economico-sociale, a- plicării cu fermitate a noului mocan i sm economico-f inanci a r, astfel incit să asigurăm mobilizarea și valorificarea deplină a resurselor existente în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă, convertirea acumulărilor calitative într-o muncă de calitate. Am luat măsuri ca organele și organizațiile de partid să acționeze mult mai energic, mai cu seamă pentru întărirea ordinii și. disciplinei. în gospodărirea mijloacelor materiale de care dispunem, pentru eliminarea neajunsurilor ce mai persistă în utilizarea mașinilor și utilajelor.Sarcini sporite revin județului nostru și în ceea ce privește exportul. înfăptuirea lor necesită o intensă activitate la nivelul județului, dar în același timp și o susținută conlucrare cu Ministerele Industriei Ușoare, Industrializării Lemnului și Comerțului Exterior. Urmărim cu t< ’>*  tă exigenta îndeplinirea planu- de investiții și, în mod cu totui deosebit, punerea în funcțiune a obiectivelor restante din anul trecut.In domeniul agriculturii am trecut cu toate forțele la lucrările de însămințări la culturile din prima epocă, pregătim și fertilizăm solul în mod corespunzător. Am luât toate măsurile pentru a asigura cantitatea necesară de sămință din soiuri de înaltă productivitate. Pregătim exemplar suprafețele unde vom planta cartofi și. in mod deosebit, cele 4100 ha prevăzute pentru o producție intensivă de 40 000 kg la ha.în încheiere, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că organele și organizațiile de partid din județul Covasna. toți oamenii muncii — români și maghiari — vor acționa cu toată energia pentru aplicarea hotărîrilor și programelor ce vor fi adoptate de actuala plenară a Comitetului Central, pentru a-și aduce întreaga lor contribuție la înfăptuirea exemplară a politicii partidului nostru, la dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii — România socialistă.

în domeniul investițiilor, am realizat peste plan 425 milioane lei. asigurînd punerea in funcțiune a 41 de capacități de producție, din care 7 obiective restante. cit și planul construcției de locuințe. Așa cum ne-ați indicat, cele mai mari eforturi au fost consacrate realizării investițiilor în cadrul combinatului de utilaj greu, care în anul 1982 și-a Îmbogățit zestrea cu 5 noi capacități de producție. Au fost realizați și depășiți toți indicatorii economico-financiari care caracterizează activitatea unităților din transporturi și telecomunicații.Anul trecut. In agricultură am obținut cele mai mari niveluri de producție la cereale. struguri, cit și în alte sectoare. am realizat o creștere sensibilă a producțiilor în zootehnie. Pentru prima dată înregistrăm, în agricultură, o situație financiară echilibrată, cu o depășire de peste 200 milioane de lei a planului de beneficii. Asemenea realizări ne-au dat posibilitatea să onorăm mai bine față de anii pre- cedenți obligațiile față de fondul de stat, cît și principalii indicatori ai programului de autoaprovizionare în profil teritorial. Edificator în acest sens este faptul că livrările de mărfuri la fondul pieței au fost în-
(Continuare în pag. a IV)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ca- iau deca- din

bunei tehnico-materiale într-o ce

de prelucrare. Deci, avem posibilitatea ca, pe această cale, să obținem, de asemenea, o reducere importantă a materialelor noi, a importurilor și să asigurăm o bună aprovizionare tehnico-materială. Fiecare minister, fiecare unitate, fiecare organizație de partid, comitet județean trebuie să stabilească programe proprii de măsuri, să le urmărească săptămînal sau decadal, lunar și trimestrial — și să asigurăm realizarea lor în practică. Vreau să subliniez că prin măsurile stabilite dorim ca anul viitor să nu mai importăm, spre exemplu, cupru, zinc și plumb, ci să le realizăm din producția proprie și din recuperare ; desigur, și pe seama reducerii consumurilor. Dar aceasta este valabil pentru un număr mare de materii prime, de produse pe care le avem în țară și pentru care dispunem de posibilități — și trebuie să realizăm producția stabilită. De aceea, am subliniat că în sectorul minier am început bine — și va trebui — să facem totul — și cer aceasta tuturor județelor — pentru ca programele stabilite să le realizăm în toate domeniile. Problema aprovizionărieste legată de asigurarea măsură mult mai mare a tot este necesar cu forțele proprii, inclusiv prin recuperare și refolosire.în același timp, aș dori să atrag atenția că observațiile, criticile juste formulate de unele comitete județene, de unii tovarăși, cu privire la lipsurile în aprovizionarea tehnico-materială, trebuie privite în lumina felului în care fiecare sector realizează ritmic producția. Or, și în primele trei luni ale acestui an, multe din greutățile ce se manifestă se datoresc nu lipsei de materii prime, ci faptului că o întreprindere, un sector sau altul nu au realizat și nu realizează la timp diferitele materiale, piese, subansamble — necesare pentru, alte sectoare de activitate. Asemenea întreprinderi se găsesc în toate județele. Nu există județ unde să nu găsim unități care nu-și îndeplinesc la timp obligațiile pe care le au — și aceasta creează, desigur, o situație în lanț de dezorganizare a activității în producție. De aceea trebuie să se ia măsuri hotărîte pentru realizarea în întregime și la termenele stabilite a producției fizice pe fiecare unitate.Am stabilit ca pentru luna aprilie să asigurăm stocul de producție în fabricile principale, de cel puțin 15 zile, ca să nu mai intervină probleme de întrerupere a producției ca urmare a lipsei de aprovizionare. Insă realizarea a- cestor măsuri necesită — repet — ca fiecare unitate să-și îndeplinească sarcinile. Vrem ca în luna mai, sau cel mai tîrziu la sfîrșitul semestrului acesta, să avem asigurat stocul de producție — mă refer la industrie — nu numai de materii prime, ci în industria orizontală și de diferite materiale, piese, subansamble, de tot ce este necesar pentru o lună de zile, în așa fel încît să asigurăm o desfășurare ritmică a procesului depro- , ducție. însă este necesar ca toate ministerele, aprovizionare, realizeze iar comitetele județene să rească fiecare felul în care lizează aceste măsuri.O importanță deosebită această privință activitatea tehnologică și de cercetare atît în ce privește soluționarea problemelor bază materială, de recuperare refolosire, cît și în adoptarea tehnologii noi, care să conducă realizarea acestora. Și în acest domeniu s-au stabilit sarcini, programe ; nu doresc să mă opresc asupra lor. Este necesar însă să luăm cu hotărîre toate măsurile. Dispunem de o forță uriașă în cercetare și tehnologie. Trebuie însă ■-o folosim bine. Am analizat în ultimele săptămîni situația din petrol și din sectorul minier. Nouă nu ne trebuie să avem institute în domeniul petrolului în București sau în Craiova ; noi trebuie să deplasăm forțele în sectoarele de producție — și am stabilit măsuri în domeniul acesta. însă trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea lor.în construcția de mașini, avem o forță puternică de cercetare. Deși am discutat încă de anul trecut să deplasăm o parte din această forță spre unitățile de producție, nu s-a acționat cu toată hotărîrea. Din această cauză unele probleme nu pot fi soluționate în mod corespunzător în unitățile de producție, sau nu întotdeauna sînt soluționate în cele mai bune condiții tehnice. De aceea este nevoie să luăm măsuri hotărîte, nu ținînd oâmenii din cercetare în birouri și spunînd că i-am legat cu producția, întîlr nindu-se din cînd în cînd, ci de- plasîndu-i spre producție, jos în unități. Sînt — așa cum am menționat — stabilite măsuri, avem rezultate bune. în tot ceea ce am realizat, cercetarea și-a adus și își aduce o contribuție importantă, dar poate și trebuie să facă și mai mult.Discutăm de mult problema calității și valorificării. Acum lucrăm la un program special pe care îl vom prezenta în luna mai sau iunie și în plenara Comitetului Central. Una din problemele fundamentale ale întregii vități este calitatea facem totul pentru înalt nivel tehnic și produselor românești, subliniez, în primul rînd, domeniul celor două ministere construc-

organele centrale de de planificare să ferm măsurile stabilite, urmă- se rea-are în
de și de la

noastre acti*  și trebuie să a asigura un de calitate al Desigur,

toare de mașini, al metalurgiei, al chimiei — dar aceasta este valabil și pentru sectoarele producătoare de bunuri de consum.Am discutat de multe ori aceste probleme, lucrăm acum la un program special în această privință, pentru că trebuie să facem și aici o cotitură radicală. Este, cred, bine înțeles de fiecare că nu putem să fim competitivi, nu putem să pătrundem pe piața internațională dacă produsele românești nu sînt competitive în primul rînd din punct de vedere calitativ și tehnic, cel puțin similare cu produsele existente. Dar noi trebuie să realizăm produse mai bune, superioare calitativ și tehnic, pentru că industria românească nu este cunoscută și chiar la condiții echivalente litative, din obișnuință oamenii produsul pe care îl cunosc mult timp. Iată de ce problema lității trebuie să constituie unacele mai importante preocupări de zi cu zi, de ceas cu ceas, a tuturor organelor, a tuturor întreprinderilor, a oamenilor muncii, a organizațiilor de partid, a comitetelor noastre de partid.Trebuie să valorificăm mai bine materiile noastre prime. Să obținem din aceeași tonă de materii prime o valoare mult mai mare prin produse superioare, nu prin mărirea prețului, cum fac unele întreprinderi și sectoare de activitate. Aș dori să menționez faptul, că în ce privește aprovizionarea cu metal, spre exemplu, nu am înțeles de ce unele județe au ridicat aici problema că n-au realizat planul din lipsă de metal, cînd avem stocuri peste plan de aproape un milion de tone creat în 1982. Deci nu lipsa de metal a fost cauza ; dimpotrivă, avem prea mult metal în procesul de producție. Desigur, noi am stabilit măsuri pentru a lichida acest lucru, dar este necesar să se pună capăt acestor tendințe anarhice, încercării de a strînge metal și alte produse și de a le ține nefolosite. Noi am stabilit și răspunderile organelor centrale, pentru că ele sînt în primul rînd vinovate ; dar și comitetele de partid, și organizațiile, și întreprinderile au răspunderea lor — șl trebuie să lichidăm această stare de lucruri. Stocurile supranorma- tive duc la risipă, la folosirea irațională și la tot felul de activități neplanificate, neeconomice. Metalurgia,'din acest punct de vedere, trebuie să se apuce — și s-au stabilit măsuri — să producă ce este necesar, atît economiei, cît și pentru export.Aceasta este o parte inseparabilă a rentabilității și eficienței economice. Desigur, pe 1982 avem rezultate bune, dar există un număr mare de unități care s-au prezentat, la sfîrșitul anului, cu un bilanț negativ. Situația cea mai necorespunzătoare este în agricultură, dar sînt și un număr mare de unități economice. Este de înțeles că nerealizarea producției a dus și la nerealizarea eficienței, a rentabilității și tot ceea ce a decurs de aici.Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția realizării obiectivelor privind creșterea eficienței economice, a rentabilității. Pe ansamblu, întreaga activitate trebuie să se reflecte în rezultatele financiare ale activității.Trebuie, într-un timp relativ scurt, pînă în 1985, să obținem o reducere foarte serioasă a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social. în acest sens ne propunem să ajungem la circa 55 la sută maximum. Aceasta presupune ca, pornind de la situația actuală, să realizăm o reducere de 70—80 de lei la 1 000 de lei, pe trei ani. Trebuie ca anul acesta să obținem o reducere de cel puțin 30 de lei a cheltuielilor materiale la 1 000 de lei, ca, în următorii doi ani, să putem să atingem acest obiectiv. Tot ceea ce am discutat *pînă  acum cu privire la reducerea consumurilor, toate acestea sînt tocmai de natură să conducă la acest obiectiv — și trebuie să facem acest lucru. Prin aceasta, vom putea să încheiem cincinalul cu o creștere substanțială a venitului național și să ne apropiem de 1 000 de miliarde lei venit național ; spun, să ne apropiem, nu să ajungem aici. Să depășim, în orice caz, 900 de miliarde lei. Aceasta cere organizațiilor economice, financiare, organizațiilor de partid măsuri hotărîte și o activitate fermă, în toate sectoarele, pentru realizarea acestor obiective.Trebuie să punem capăt risipei, consumului neeconomic. Să facem totul pentru a asigura o creștere puternică a eficienței economice, pentru că numai pe aceasta bază economia românească se va putea dezvolta în continuare, numai astfel vom asigura condițiile înfăptuirii programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.O altă problemă este aceea a productivității muncii. Rezultatele din primii doi ani sînt nesatisfă- cătoare. Deși avem o anumită creștere, ea este mică, nu ne poate mulțumi. Trebuie să spunem însă că, în primele luni, situația e mult mai bună — iar realizarea planului stabilit pe acest an va asigura o creștere mai puternică. Dar aceasta este insuficientă ; chiar prevederea din plan este insuficientă. Lucrăm la un program privind productivitatea muncii, care va fi gata pînă în luna mai și pe care, de asemenea, îl vom dezbate în plenara Comitetului Central al partidului. Trebuie, pe ansamblu, să dublăm productivitatea muncii pînă în 1985 prin măsuri organizatorice, tehnice, de mecanizare,

Ide automatizare a proceselor de producție, cu tot ceea ce se cuprinde aici. Numai prin trecerea la lucrul la 2 și 3 mașini, în construcția de mașini, la mai multe războaie sau mașini de filat, în industria textilă, și așa mai departe, numai prin măsuri de ordin organizatoric care nu necesită cine știe ce activitate deosebită, putem să realizăm acest obiectiv. Deci, problema trecerii la mai multe mașini, a raționalizării și organizării bune a muncii este și constituie o necesitate pentru creșterea productivității muncii. Nu se poate pune astăzi problema că va ră- mîne disponibilă forța de muncă. Noi începem să avem greutăți cu asigurarea forței de muncă. Chiar aici, unii tovarăși s-au plîns de acest lucru, deși au la ei, în județe, încă destulă forță de muncă.Deci este necesar să se treacă la analizarea acestor probleme în fiecare unitate — să nu se aștepte programul care urmează să-i discutăm în luna mai — și să trecem la măsuri radicale în direcția creșterii productivității muncii.Deci problema productivității muncii constituie o altă preocupare esențială pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotărîri- lor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale.S-a vorbit aici, mai puțin, despre activitatea din comerțul exterior. S-a vorbit mai mult despre nerea- lizarea unor sarcini, dar nu s-a spus prea mult despre faptul că nici anul trecut nu am realizat în întregime producția de export contractată.Este necesar însă să se ia măsuri să realizăm producția de export la timp, de calitate corespunzătoare. Oare este posibil ca pe două luni să facem o producție suplimentară față de plan de 3,5 miliarde lei marfă, și să nu realizăm producția de export, iar unele ministere să livreze suplimentar, peste plan, în țară, materiale care s-a spus că sînt numai pentru export ? vom lua împotriva celor vinovați, indiferent cine sînt aceștia. Problema realizării producției pentru export este hotărîtoare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității noastre economice și pentru dezvoltarea generală a țării. Avem stabilit cît să consumăm — și ceea ce este stabilit este asigurat. Stocurile pe care le avem în multe domenii sînt mai mari decît necesarul — și deci, orice considerente s-ar putea invoca nu pot justifica nerealizarea exportului. Aceasta înseamnă o încălcare gravă a disciplinei de partid și de stat. Ordinea și disciplina trebuie realizate cu desăvîr- șire. Nimeni nu poate să-și permită să acționeze după bunul plac, indiferent sub ce motiv său cum ar justifica aceasta, indiferent ce funcție ocupă în partid sau în stat! Trebuie să punem odată ordine și disciplină hotărîtă în toate domeniile! Avem toate condițiile să realizăm exportul, să realizăm, pe această bază, importul planificat. Am luat toate măsurile să realizăm în întregime importul de materiale, de materii prime pentru a asigura procesul de producție; dar trebuie să realizăm neapărat exportul — și pe devize convertibile, și pe țări socialiste. Deopotriyă trebuie să realizăm, pe ambele sectoare sau domenii, în întregime exportul, de calitate și așa cum este contractat!Pe această bază, putem și trebuie să asigurăm o balanță comercială excedentară, de cel puțin 3 miliarde de dolari în acest an, și să înfăptuim măsurile de realizare și a echilibrului prin reducerea substanțială a datoriei externe.Toate acestea din partea Ministerului Comerțului Exterior, a C.S.P.-ului, a Ministerului Aprovizionării, a ministerelor producătoare, din partea tuturor organelor de stat, de partid, a tuturor întreprinderilor, a comitetelor județene de partid. Toți cunoașteți programul de export, și trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru realizarea acestuia !Acum, după cum este cunoscut, se desfășoară activitatea de pregătire a întîlnirii la nivel înalt pe problemele economice a țărilor din C.A.E.R. România participă activ la aceste pregătiri. Noi am prezentat propuneri ; tovarășii noștri participă activ la elaborarea documentelor menite să aducă îmbunătățiri radicale în activitatea C.A.E.R.-u- lui, în activitatea de colaborare între țările C.A.E.R.Am menționat și la Conferința Națională aprecierea pe care o dăm activității de pînă acum a C.A.E.R.-ului, rezultatele pozitive, rolul important pe care l-a jucat. Dar este necesar acum să tragem toate concluziile atît din ceea ce a fost bun, cît și din ceea ce este negativ, și să acționăm cu toată hotărîrea pentru a adopta asemenea măsuri care să creeze condițiile soluționării în cadrul C.A.E.R.-ului a problemelor aprovizionării energetice și cu materii prime, a specializării și cooperării în producție, a activității în domeniul tehnologiilor, în domeniul agriculturii, în alte sectoare de activitate, ținînd seama de forțele și posibilitățile pe care le au țările socialiste din C.A.E.R. de a rezolva aceste probleme printr-o colaborare corespunzătoare — pe principiile avantajului reciproc, ale egalității și respectului independenței fiecărei țări — dar și ale asigurării dezvoltării puternice a forțelor de producție, a economiei naționale în fiecare țară. Aceasta

Noi am stabilit, și măsuri foarte hotărîte

balanței de plăți
cer măsuri hotărîte

tratăm ca atare. Noi trebuie să înfăptuim neabătut principiile socialiste de proprietate, de muncă, de repartiție, în spiritul socialismului științific, în spiritul eticii și echității socialiste. Toate acestea impun măsuri hotărîte pentru apărarea și dezvoltarea continuă a proprietății obștești, a creșterii eficienței economice și a tot ceea ce duce la buna funcționare a societății noastre. în această privință avem în vedere mărirea răspunderii consiliilor de conducere ale oamenilor muncii, a adunărilor generale ale muncitorilor, care trebuie să analizeze cum se desfășoară activitatea, cum este gospodărită proprietatea comună și să acționeze cu toată hotărîrea. împotriva oricăror încălcări ale legilor și proprietății comune. Vor crește răspunderile birourilor executive ale consiliilor oamenilor muncii, ca organisme de gestiune colectivă, precum și răspunderea directorului și a altor cadre de conducere pentru gestionarea și buna gospodărire a proprietății încredințate. Avem în vedere ca în contractele de muncă, în contractele de participare la activitatea întreprinderii, de primire în întreprindere, în raport de activitatea fiecăruia să se prevadă și răspunderile directe pentru director ca gestionar, în'conformitate cu legile țării. Este un nonsens să nu-i rului, cînd îi dăm asume răspunderea dări întreprinderea.ta vine de la înțelegerea greșită a proprietății obștești. Unii au înțeles că fiind proprietatea tuturor — nu răspunde nimeni, că fiecare poate să ia din cazan cît vrea, dar de răspuns, nu răspunde nimeni. O asemenea concepție trebuie s-o înlăturăm cu desăvîrșire. Și în acest sens avem în vedere să aplicăm ferm principiile mecanismului economic și creșterea răspunderii. Trebuie să acționăm pentru întărirea disciplinei, ordinii, a spiritului de răspundere în toate sectoarele de activitate. Toate acestea trebuie să conducă la asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii neabătute a planului pe 1983, a întregului plan cincinal, la realizarea tuturor indicatorilor și sarcinilor de care am vorbit.Așa cum este necesar să luăm toate măsurile șl să acționăm pentru realizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole din primăvara acestui an și pentru a asigura o recoltă corespunzătoare. Consider probleme trebuie să organelor partid, întreprinderilor, organelor de stat de a acționa cu întreaga răspundere pentru realizarea hotă- ,a. . rîrilor partidului, ale Conferințeiîntreprinderi, înglobînd Naționale.. Dispunem de tot ce este ... necesar — ți trebuie să facem totul pentru ca anul acesta să ducă la realizarea în bune condiții a sarcinilor în toate domeniile de activitate.

constituie o necesitate, în noile condiții, pentru afirmarea forței, a capacității țărilor socialiste, a socialismului în general, de a depăși greutățile economice, de a contribui la soluționarea multor probleme ale economiei mondiale și mai cu seamă în domeniul colaborării cu țările în curs de dezvoltare.Noi acordăm o mare însemnătate acestei activități și doresc să asigur plenara că, în spiritul hotărîrilor Congresului, ale Conferinței Naționale, Comitetul Politic Executiv va acționa în așa fel încît să se ajungă la cele mai bune înțelegeri care să răspundă necesităților tuturor țărilor socialiste, să servească cauzei socialismului, colaborării, cauzei păcii.Am dezbătut problemele privind unele măsuri în domeniul retribuției și aplicării mecanismului economic. în acest an vom trece la majorarea retribuției oamenilor muncii, urmînd ca pînă în 1984 veniturile reale să crească cu circa 5 la sută. In aplicarea acestor măsuri și a celor stabilite de Conferința Națională avem în vedere să asigurăm în continuare aplicarea fermă a principiului socialist de retribuție în raport de munca și contribuția adusă de fiecare la dezvoltarea economico-socială. Nu modificăm raportul de bază între veniturile mari și veniturile mici. Considerăm că el corespunde în continuare ; îmbunătățiri privind ramuri la un nivel mai bună așezare. E sebi de petrol, care un nivel inferior altor sectoare de activitate cu importanță similară. Pe ansamblu însă nu vor avea loc modificări în sistemul actual de ierarhizare între ramuri, așa cum este stabilit. Avem însă în vedere să aplicăm ferm ceea ce am tat la Conferința Națională, rantăm dreptul la muncă în de pregătirea și capacitatea ruia, dar să nu mai garantăm nimănui dreptul la venituri fără muncă. Fiecare trebuie să aibă venituri, retribuția stabilită în raport cu munca depusă ! Veniturile trebuie să fie în raport cu activitatea și rezultatele obținute în producție.Am legăm vitate forme comensurare cît mai bună a activității fiecăruia. Așa cum s-a subliniat și aici, oamenii muncii insistă pentru a generaliza aceste forme care, într-adevăr, dau posibilitatea fiecăruia de a putea să-și asigure venituri în strînsă legătură cu munca și activitatea depusă. Vrem să trecem la acord global pe sectoare, pe secții, pe fabrici, pe î tot personalul acolo, așa cum se subliniază în material. Vom crea condiții de a nu mai plafona veniturile realizate prin muncă. Avem în vedere mărirea fondului de participare la beneficii și de premiere din totalul fondului de retribuție, să mărim indemnizația de vechime în același loc de muncă și să fie luată în calcul la pensionare. Aceasta va face ca cei care nu pleacă dintr-un loc de muncă în altul și lucrează efectiv în același loc de să-și asigure și mentare, dar să mai mare.Toate măsurile în vedere vor duce la o ca pondere, a retribuției — așa cum am stabilit la Conferința Națională, — și la creșterea părții variabile a retribuției și a Veniturilor, ceea ce va permite aplicarea mai bună a cointeresării materiale, a creșterii veniturilor în raport cu munca depusă.Avem în vedere noi măsuri de perfecționare a mecanismului economic în domeniul producției, în domeniul producției de export. După cum s-a putut vedea, producția de export va putea să primească din totalul beneficiului stabilit pe întreprindere sau pe sector o creștere mai puternică, pînă la 20 la sută, chiar mai mult, reducînd însă beneficiile pentru producția realizată în țară, ceea ce va trebui să ducă la sporirea preocupării pentru realizarea producției de export, de bună te, și în același timp să creșterea și a beneficiilor samblu ale întreprinderii, a fondului de beneficii, veniturilor muncii care vor lucra pentru export.Sînt prevederi în direcția întăririi răspunderii oamenilor muncii ca proprietari, producători și beneficiari. S-au luat măsuri privind realizarea hotărîrii de participare cu părți sociale la fondul de dezvoltare. Trebuie să subliniez însă că toate aceste măsuri trebuie să ducă la întărirea preocupării pentru dezvoltarea prietății socialiste, comune a oamenilor muncii.
Și în viitor proprietatea comună 

socialistă va constitui baza traini
că a orinduirii noastre socialiste !Participarea cu părți sociale, într-o proporție stabilită de. cel mult pînă la 30 la sută, nu diminuează și nu trebuie să diminueze un fel importanța și rolul tor al proprietății comune, liste, a întregului popor, ca orînduirii socialiste. Orice altă înțelegere este o înțelegere greșită. Orice teorie despre o altă cale de făurire a socialismului fără proprietate socialistă, a întregului popor, este un nonsens, înseamnă o ■ teorie neocapitalistă și trebuie s-o
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Stimați tovarăși,Al doilea grup de probleme se referă la activitatea organizatorică a partidului, la politica de cadre, de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii și la activitatea internațională.De fapt, activitatea partidului se poate judeca după felul în care se îndeplinesc sarcinile în toate sectoarele de activitate. Dacă am realizat în bune condiții sarcinile într-un sector sau altul înseamnă că și activitatea de partid s-a desfășurat bine, iar dacă există lipsuri înseamnă că nici activitatea de partid nu se desfășoară în condiții corespunzătoare. Deci activitatea partidului e prezentă și în ceea ce am realizat bun, și în lipsurile, în neajunsurile care s-au manifestat într-un sector sau' altul. Propunîndu-ne să acționăm pentru a realiza sarcinile pe care le avem în diferite domenii, aceasta presupune să acționăm pentru îmbunătățirea activității de partid, pentru creșterea rolului comuniștilor, al organizațiilor de partid în desfășurarea în bune condiții a întregii activități. Rolul de conducător al partidului se realizează în munca concretă din diferite sectoare de activitate. Comuniștii își îndeplinesc în bune condiții rolul lor de revoluționari în măsura în care își realizează sarcinile ce le-au fost încredințate de partid, de popor. 'Din raportul prezentat activitatea organizatoricăcă avem un partid puternic — 3 262 000 de membri, cu o compoziție socială și națională bună, cu o structură pe vî.rstă bună, cu o pondere, nu bună, dar satisfăcătoare, în ce privește prezența femeilor. Nu doresc să mă refer la cifre. Le cunoașteți și vor fi date publicității. Ceea ce trebuie să înțelegem este că, dispunînd de o asemenea forță numerică, de organizații puternice în toate județele, în toate unitățile economico-sociale, trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pentru ca fiecare organizație de partid să-și îndeplinească, în cît mai bune condiții, rolul de unire a tuturor forțelor în îndeplinirea hotărîrilor partidului, a legilor țării.La Conferința Națională am analizat aceasta pe larg. Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că partidul nostru își îndeplinește în bune condiții sarcinile sale, că el se bucură de încrederea și de stima tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor. Dar, tocmai de aceea este necesar de a lua toate măsu

stat, deprivind reiese

rile pentru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a activității de partid, a creșterii răspunderii fiecărui comunist, a organelor și organizațiilor de partid în activitatea lor.în ce privește creșterea rînduri- lor partidului, accentul va trebui să-l punem nu atît pe sporirea numerică, cît pe creșterea calitativă, pe creșterea mai puternică a numărului femeilor la primirea în partid. Aș atrage atenția pentru centrele cu o intelectualitate mai mare că este necesară mai multă preocupare pentru activitatea în rindul intelectualității, pentru primirea în partid, avînd în vedere scăderea ponderii — nu a numărului absolut — dar a ponderii intelectualilor în partid și a creșterii ponderii altor categorii.O altă observație ar fi legată de preocuparea pentru aplicarea fermă a principiilor democrației interne de partid, pentru participarea mai activă a comuniștilor la întreaga activitate a partidului, la înfăptuirea sarcinilor în toate domeniile, deoarece democrația de partid constituie, în fond, o parte inseparabilă a democrației muncitorești revoluționare, a participării maselor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Putem, de asemenea, să apreciem pozitiv rezultatele în domeniul politicii de cadre. Avem zeci și zeci de mii de activiști, de cadre de partid și de stat cu o pregătire corespunzătoare, care au un rol important în înfăptuirea politicii interne și externe a țării noastre. Sînt însă și aici unele stări de lucruri negative cărora trebuie să le acordăm mai mare atenție, mai cu seamă în felul în care promovăm unii oameni, în preocuparea pentru creșterea exigenței și spiritului de răspundere al activiștilor, al cadrelor de partid în diferite domenii de activitate. Aceasta presupune să acționăm ferm și să întărim preocuparea pentru mai buna cunoaștere și promovare a cadrelor și în activitatea de partid, și în cea economică, în toate sectoarele de activitate ! Să acordăm o atenție mai mare creșterii numărului femeilor în activitatea de partid și de stat. La alegerile din toamna anului trecut s-a realizat de fapt o anumită reducere a numărului femeilor — nu prea mare — dar, totuși, o reducere a numărului femeilor în diferite organisme de partid.Este necesar să acordăm o atenție mai mare problemei bunei pregătiri, calificări și perfecționări a cadrelor din toate domeniile, cu programe corespunzătoare pentru fiecare categorie.în viitor trebuie să nu mai numim pe nimeni într-o muncă pînă . nu trece printr-o. pregătire temeinică privind cunoașterea legilor, a hotărîrilor, a metodelor și stilului de muncă: Indiferent în ce domeniu a lucrat cineva, dacă numim un prim-secretar, el trebuie să urmeze cîteva săptămîni un curs de pregătire temeinică pentru a ști cum trebuie să lucreze un prim-secretar. Nimeni nu s-a născut prim-secretar de partid, nu s-a născut președinte de consiliu popular; așa cum nimeni nu s-a născut ministru și nu are de unde să învețe cum să lucreze ca ministru, nici ca ministru adjunct, nici ca director și așa mai departe ! Din acest punct de vedere va trebui să stabilim măsuri hotărîte și programe de pregătire a cadrelor atunci cînd în diferite sectoare deCred că nu trebuie să mult asupra acestei probleme. In general, problema cursurilor de calificare, de perfecționare, .de reciclare — care este valabilă pentru toate domeniile de activitate — are o importanță deosebită pentru cadrele de partid și de stat, pentru a asigura buna conducere și desfășurare a activității, organele de partid poată îndeplini, în diții, rolul lor în tregii activități.Trebuie să acționăm pentru întărirea spiritului critic și autocritic, pentru a pune capăt tendințelor de automulțumire și de trecere cu ușurință peste diferite lipsuri, neajunsuri, ceea ce are efecte deosebit de negative pentru întreaga activitate.Și, în fine, o atenție deosebită, în acest cadru, trebuie să acordăm activității politico-educative de formare a activului, a cadrelor de partid și de stat. Trebuie să dăm mai multă atenție măsurilor privind ridicarea continuă a nivelului ideologic, politic, avînd în vedere problemele complexe ale dezvoltării sociale, în țara noastră și pe plan mondial, necesitatea ca activul nostru, cadrele să poată să înțeleagă bine toate fenomenele economico-sociale, să poată acționa într-un spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru în toate domeniile de activitate.în același spirit reamintesc din nou necesitatea unei preocupări permanente în desfășurarea activității politico-educative, de formare a omului nou — constructor al socialismului. Este o necesitate imperioasă ca toate mijloacele noastre de informare — presa, radioul, televiziunea — toate mijloacele de activitate politico-educa- tivă — teatrele, cluburile, casele de cultură, căminele culturale, Festivalul național „Cîntarea României" — să devină puternice mijloace de desfășurare a unei largi activități educative. Aceasta constituie, de asemenea, o latură importantă a activității partidului și statului nostru, a întăririi unității și forței națiunii noastre, a între-

temeinică le numim activitate, insist mai

pentru ca și de stat să-și mai bune con- conducerea în-

gului nostru popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste.Am discutat măsurile legate de soluționarea diferitelor probleme ridicate de oamenii muncii. Acum un an am insistat mai pe larg asupra acestui lucru. Rămîn valabile cele stabilite acum un an. Și activitatea din anul trecut demonstrează că oamenii muncii se adresează cu încredere organelor de partid și de stat, dar că sînt prea multe scrisori, prea multe sesizări care se adresează Comitetului Central. Aceasta subliniază încrederea în Comitetul Central al partidului, dar demonstrează și faptul că oamenii nu găsesc soluționarea acestor probleme jos, și că trebuie să vină pentru aceasta la Comitetul Central. Trebuie mai multă grijă și preocupare pentru soluționarea problemelor ce-i preocupă pe oamenii muncii. Să lucrăm cu răbdare, să explicăm, să lămurim oamenii atunci cînd nu înțeleg o problemă sau alta. Desigur, nu putem spune că am soluționat toate problemele ; și în societatea noastră sînt destule lipsuri, greutăți, oamenii pot fi nemulțumiți pentru un lucru sau altul, se duc într-un loc, nu găsesc înțelegere, nu li se explică — și manifestă nemulțumiri. Nu trebuie considerat că sînt oameni care, de obicei, se ocupă numai de scrisori. Pot fi și unii din aceștia, dar sînț excepții. Oamenii trimit scrisori la Comitetul Central atunci cînd nu li se rezolvă problemele. Trebuie să menționez . că o parte foarte însemnată din scrisori se referă la probleme generale, la lipsuri din activitatea economică, socială, dintr-o întreprindere, dintr-un sector. Și cel puțin 80 la sută din scrisorile pe care le cunosc eu s-au dovedit a fi juste. Poate unele lucruri au mai fost exagerate, dar, pe ansamblu, sesizările despre stările negative de lucruri s-au dovedit juste și aproape o treime din scrisori, dacă nu mai mult, se referă la aceste probleme. Iată de ce apreciind încrederea sele o au în partid, Central, să acționăm ționarea problemelor, face ca oamenii să găsească rezolvarea la organele locale. Chiar atunci cînd nu putem soluționa problemele, să li se explice oamenilor, să înțeleagă și atunci vor ști cum să judece lucrurile. Aceasta constituie o parte inseparabilă a muncii politico-educative, a întăririi legăturilor cu masele populare.In acest spirit, consider că documentele din grupa a Il-a de probleme privind activitatea de partid trebuie să fie temeinic analizate atît de organele noastre de partid, cît și de organele economice, și să se tragă toate concluziile, să acționăm pentru a asigura îmbunătățirea activității în toate sectoarele de activitate.In ce privește problemele internaționale, într-adevăr, și anul trecut am desfășurat activitate externă largă. La Conferința Națională însă am analizat pe larg aceste probleme și s-a stabilit orientarea generală a politicii noastre internaționale. Viața, evenimentele confirmă pe deplin justețea orientărilor stabilite de Congresul al XII-lea și reafirmate și precizate — ținînd seama de evoluția vieții internaționale — de către Conferința Națională.Trebuie să acționăm, în acest spirit, pentru întărirea solidarității internaționale cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, să întărim solidaritatea și colaborarea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, să dezvoltăm relațiile cu statele spiritul pașnice tăți în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și renunțării la forță și ia amenințarea cu forța.Problemele fundamentale stabilite de Conferința Națională, — lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru independență — continuă și trebuie să stea în centrul activității noastre internaționale. Pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor ce le avem în dezvoltarea societății noastre socialiste, trebuie să acționăm, în același timp, și să contribuim activ la soluționarea problemelor internaționale. Ele se condiționează în mod reciproc, constituie un tot al politicii revoluționare a partidului nostru. în acest spirit va trebui să acționăm neabătut în acest an și pe plan internațional servind interesele poporului nostru, interesele socialismului, cauza păcii și colaborării internaționale.Cu aceasta, tovarăși, doresc în încheiere, să atrag încă o dată atenția și să insist că trebuie trecut cu toată hotărîrea la realizarea programelor care le avem în fiecare sector, în industrie, în investiții, în agricultură, în comerțul exterior.Să facem totul pentru ca anul acesta să-l încheiem cu realizarea în cele mai bune condiții a planului. Să creăm condițiile înfăptuirii întregului plan cincinal, înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a Programului partidului !Cu această subliniere, doresc să declar noastre zațiilor muncii mitetului Central succes în activitatea lor ! (Aplauze puternice, în
delungate).

este necesar, pe care main Comitetul pentru solu- pentru a

toate statele, inclusiv cu capitaliste dezvoltate, în principiilor coexistenței și pe baza deplinei egali-

închise lucrările plenarei și să urez tuturor organi- de partid și oamenilor și, desigur, membrilor' Co



PAGINA 4 SCINTEIA — vineri 25 martie 1983PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
(Urmare din pag. a H-a) deplinite in proporție de 104,9 la sută, cu o depășire de peste 360 milioane lei.La obținerea acestui bilanț, Importante contribuții au adus cercetarea științifică, ponderea produselor noi și reproiectate în totalul producției marfă depășind 24 la sută, față de nivelul planificat, de 19 la sută, asimilîndu-se. totodată. 70 de tehnologii noi și reproiectate.în bilanțul anului 1982, încorporăm cu deplină mîndrie patriotică aportul dumneavoastră inestimabil, tovarășe secretar general, materializat în indicațiile. orientările și sarcinile stabilite direct la fața locului, cu prilejul vizitei de lucru din luna septembrie, cit și în preocupările permanente pe care le manifestați pentru dezvoltarea acestei zone.în vederea înfăptuirii sarcinilor încredințate, am acționat cu mai multă răspundere pentru întărirea numerică și calitativă a organizației județene de partid, pentru promovarea cadrelor în funcție de calitățile politice, profesionale și morale, pentru soluționarea scrisorilor și cererilor diferitelor categorii de oameni ai muncii, pentru îmbunătățirea stilului și a metodelor de muncă, pentru întărirea ordinii și a disciplinei în toate ramurile șl sectoarele de activitate.în anul 1982 au fost primiți în rîndurile partidului 5 089 oameni ai muncii, peste 80 la sută din aceștia fiind din rîn- dul muncitorilor și țăranilor. Aceasta ne va da posibilitatea să asigurăm organizații puternice la toate locurile de muncă, capabile să-și manifeste rolul de conducător politic.în spiritul democrației socialiste. promovată cu consecventă de către partidul nostru, în anul 1982 au fost primite 15 781 scrisori și au fost acordate 22 000 de audiențe, pe seama cărora au fost soluționate numeroase probleme de producție, au fost înlăturate o serie de nereguli, s-a asigurat rezolvarea unor cereri cu caracter social și personal. Acțiunile întreprinse de comitetul județean de partid pentru soluționarea sarcinilor care ne-au revenit în îndeplinirea planului economic și în întărirea vieții de organizație fac ca în județul Iași să domine un climat sănătos și responsabil de muncă, locuitorii acestei zone fiind hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru transpunerea în viață a politicii partidului nostru.Analiza temeinică realizată la nivelul tuturor organelor și organizațiilor de partid evidențiază faptul că bilanțul anului 1982 ar fi fost mai favorabil dacă am fi reușit să ne mobilizăm mai bine în soluționarea unor probleme de producție, dacă am fi acționat mal energic pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate domeniile de activitate, în același timp, analizele întreprinse evidențiază rezervele de care dispunem pe linia ridicării calitative a activității economice, creșterii gradului de tehnicitate al produselor, reducerii consumurilor specifice, valorificării mai bune a materiilor prime și materialelor, sporirii productivității muncii, amplificării gradului de pregătire profesio-

CUVÎNTUL tovarășului 
GEORGE VAIDA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Din studiul materialelor supuse dezbaterii plenarei, am desprins concluzia că și în anul trecut, rod al preocupărilor cu totul deosebite ale conducerii partidului pentru creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în dinamizarea și mobilizarea eforturilor creatoare ale oamenilor muncii, poporul nostru a obținut importante succese în realizarea și depășirea prevederilor planului național unic de dezvoltare economi- co-socială a patriei. Informez plenara că și în județul Maramureș, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, colectivele de muncă au acționat cu energii sporite pentru realizarea sarcinilor pe anul 1982.în continuare, vorbitorul a arătat că la producția netă industrială planul a fost îndeplinit în proporție de 105,3 la sută, productivitatea muncii a fost depășită cu 4,6 la sută, fiind Înregistrate depășiri și la construcția de locuințe, desfacerile de mărfuri cu amănuntul, paralel cu economisirea a peste 5 milioane de metri cubi gaze naturale, peste 18 000 MW ore energie electrică, cu reducerea costurilor de producție. Totodată s-a menționat că, datorită în primul rînd unor deficiențe în munca unor organe și organizații de partid, a consiliilor oamenilor muncii, nu s-au realizat integral unii indicatori de plan.Concluziile desprinse din situația anului trecut au stat la baza fundamentării măsurilor menite să asigure realizarea în bune condiții a sarcinilor de plan pe anul 1983, măsuri adoptate de recentele adunări ale oamenilor muncii, a căror îndeplinire este riguros urmărită la toate nivelurile.Vorbitorul a relevat că în a- tenția comitetului județean de partid stă în continuare aplicarea cu fermitate a unor măsuri care să determine întărirea ordinii și disciplinei, în mod deosebit în sectorul minier, unde trebuie să se obțină rezultate din ce în ce mai bune, mai ales în urma aplicării indicațiilor secretarului general al partidului referitoare la introducerea noului program de lucru.Acționînd în spiritul documen
telor partidului nostru, comitetul județean de partid s-a preocupat cu răspundere de creșterea continuă a rolului organelor și organizațiilor de partid în întreaga viață economico-socia- lă, de creșterea rîndurilor organizației noastre județene de partid. O preocupare constantă ■ biroului șl secretariatului co- 

nală și politică a cadrelor și, pe asemenea căi, sporirea eficienței economice. Astfel de obiective vor sta la baza analizei planului pe 1983. Acțiunile întreprinse au asigurat realizarea principalilor indicatori de plan pe primele două luni, prelimi- nînd îndeplinirea obligațiilor pe trimestrul I și, evident, pe ansamblul anului în industrie, transporturi și investiții. în a- gricultură, unde seceta se face de pe acum simțită, printr-o mobilizare generală vom pune în funcțiune, în devans, suprafețele amenajate pentru irigat de peste 10 000 ha în sisteme mari și 20 000 de hectare în sistemul local. Am întreprins măsuri pentru buna desfășurare a campaniei de primăvară, pînă Ia această dată fiind încheiat însămînțatul pe cele 25,000 ha de culturi din urgența I și am trecut la însămînțarea culturilor din epoca următoare. Au fost, de asemenea, însămînțate peste 1 000 ha de legume, plan- tîndu-se mai bine de o treime din suprafețele amenajate în solarii. în zootehnie, prin măsurile politice, tehnice și organizatorice pe care le-am întreprins, am reușit să obținem producții superioare față de perioadele corespunzătoare ale anului precedent.Acționăm cu toată fermitatea șl răspunderea pentru realizarea culturilor intensive de porumb și cartofi, pentru sprijinirea gospodăriilor populației în creșterea și livrarea de animale, pentru a desfășura o muncă rodnică în agricultură, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a partidului, la plenara Consiliului Național al agriculturii, la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare.Prin măsurile întreprinse în ultimii ani consacrate extinderii sistemului de retribuire în acord global, am reușit să determinăm o mai mare implicare a oamenilor muncii în îndeplinirea ritmică și de calitate superioară a sarcinilor de plan. De aceea, îmi exprim deplinul acord față de programul de a- plicare a hotărîrii Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii și repartiției veniturilor oamenilor, convins fiind că aceasta va conduce la creșterea răspunderii fiecăruia față de muncă și calitatea muncii respective.Aprobînd din adîncul Inimilor politica externă promovată de partidul și statul nostru, locuitorii județului Iași, în frunte cu comuniștii, dau o înaltă apreciere clarviziunii cu care acționează secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru crearea unui climat de pace și înțelegere între .popoare, pentru dezarmare, pentru afirmarea tot mal puternică a României în rîndul popoarelor lumiiîn încheiere, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Iași este ho- tărîtă să muncească mai bine și mai rodnic pentru a îndeplini toate sarcinile care-i revin în acest an. amplificîndu-și. astfel, contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

mitetului județean de partid o reprezintă asigurarea unei compoziții sociale a organizațiilor de partid, corespunzătoare structurii socio-profesionale a populației județului nostru. Am acționat susținut pentru a asigura o repartizare cît mai bună, cit mai eficientă a forțelor partidului în ramurile industriale din județ. în prezent, membrii de partid reprezintă 19 la sută din totalul populației majore și 27,33 la sută din populația activă a județului, 75,80 la sută din efectivul organizației județene de partid desfășurîndu-și activitatea în sfera producției materiale.Asigurarea la toate nivelurile 
a unor cadre de conducere competente, bine pregătite politic și profesional, profund devotate patriei și poporului, care urmează cu o neclintită credință partidul și militează cu totală dăruire și abnegație pentru înfăptuirea politicii sale, a constituit și constituie una din preocupările noastre prioritare — a sublimat vorbitorul, arătînd că în prezent 90 la sută din activiștii comitetelor județean, municipale și orășenești de partid, toți activiștii de sindicat și 96 la sută din aparatul U.T.C, au absolvit sau urmează școli și diferite cursuri de partid.în continuare, vorbitorul a spus : Studiind programul de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1982, în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, am desprins cu satisfacție consecvența și fermitatea cu, care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, militează pentru instaurarea trainică în întreaga viață a societății noastre a normelor șl principiilor eticii și echității socialiste. într-adevăr. stadiul actual cît și perspectivele dezvoltării economico-sociale a patriei impun perfecționarea relațiilor de repartiție, a sistemului de retribuire, punîndu-se la baza acestuia munca, responsabilitatea față de îndeplinirea sarcinilor încredințate de societate fiecărui om al muncii.Am convingerea deplină că aplicarea prevederilor programului, la care ader în totalitate, va determina creșterea răspunderii fiecărui om al muncii, de pe toate treptele ierarhice, față de cantitatea și calitatea muncii sale, cu efecte deosebit de favorabile în procesul creșterii forței economice a patriei, al sporirii avuției naționale și. pe această bază, asupra Îmbunătățirii continue a calității vieții întregului nostru popor.Angajați In modul cel mai responsabil, cu toată puterea minților și brațelor, în efortul 

general de edificare a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, comuniștii, toți cetățenii Maramureșului sînt. în același timp, preocupați, alături de întregul popor, de desfășurarea evenimentelor internaționale. urmăresc cu cel mai viu interes, cu adîn- că satisfacție aportul valoros, constructiv al României, al președintelui său, iubitul nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu. la soluționarea complexelor probleme ale lumii contemporane.Și noi, maramureșenii, sîntem pătrunși de adîncă mîndrie patriotică pentru faptul că România socialistă, stat pe deplin independent și suveran, se afirmă sub conducerea celui mai brav fiu al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca o prezență tot mai activă pe arena vieții internaționale, că partidul și statul nostru militează cu neclintită perseverență pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, cu cele în curs de dezvoltare, cu cele nealiniate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.Ne este nemărginită satisfacția pentru fermitatea cu care partidul și statul nostru promovează acțiuni concrete pentru securitate și colaborare în Europa și în întreaga lume, pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmarea nucleară, pentru desființarea blocurilor militare, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a litigiilor șl diferendelor dintre state, pentru triumful principiilor coexistenței pașnice, pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice șl politice Internaționale,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE PANĂ
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central dezbate, în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, documente de o mare însemnătate pentru activitatea ce o desfășurăm în vederea rezolvării cu succes a problemelor pe care le ridică actuala etapă de edificare socialistă a patriei. Aceste documente poartă amprenta gîndirii și acțiunii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrînd contribuția sa de excepțională valoare teoretică și practică la întărirea continuă a capacității și unității partidului nostru, la dezvoltarea necontenită a legăturilor lui cu masele, la creșterea și la afirmarea puternică a rolului conducător al partidului în întreaga societate.Oamenii muncii din Capitală au încheiat cel de-al doilea an al cincinalului cu rezultate superioare față de prevederile planului la principalii indicatori. Economisind importante cantități de metal, energie electrică, de combustibil, cheltuielile materiale au fost reduse cu 13,7 lei la mia de lei producție-marfă, s-a realizat o producție netă suplimentară de 3,6 miliarde lei, iar planul de beneficii a fost depășit cu aproape 3 miliarde lei. Cu toate acestea, trebuie să arătăm că în unele unități nu s-a realizat în mod ritmic producția fizică, s-au înregistrat rămî- neri în urmă în asimilarea unor produse, în onorarea integrală și la termen a contractelor economice, nu s-au folosit pe deplin capacitățile de producție, men- ținîndu-se încă fenomene de risipă în utilizarea materialelor și a energiei.In lumina obiectivelor și a programelor prioritare adoptate de Conferința Națională a partidului, sîntem hotărîți ca în acest an să punem mai bine în valoare resursele materiale și umane de care dispunem. în toate întreprinderile, colective de specialiști analizează în prezent principalele produse, stabilind măsuri tehnologice în vederea reducerii substanțiale a consumurilor materiale. Urmărim creșterea indicelui de utilizare a metalului în unitățile constructoare de mașini, am trecut, pe un plan mai larg, la repro- iectarea unor subansamble din componența utilajelor tehnologice. îndeosebi a liniilor de ciment. a utilajelor pentru industriile chimică și metalurgică, în vederea reducerii greutății lor. în sectoarele calde, prin aplicarea unor tehnologii deja experimentate, 6e va realiza reducerea rebuturilor, a pierderilor tehnologice și a adaosurilor de prelucrare, măsuri prin care vom economisi în acest an. fată de normele de consum, circa 10 000 tone de metal. Totodată, am luat măsuri pentru modernizarea unor produse.Ne-am propus ca. încă din a- cest an. prin creșterea gradului de recondiționate a pieselor și subansamblelor uzate, să asigurăm 50 la sută din necesarul industriei Capitalei la astfel de piese. Totodată, vom extinde re- condiționarea subansamblelor refolosibile încorporate în produsele de serie. Astfel, la sugestia tovarășului Nicolae Ceaușescu, am discutat chiar în urmă cu cîteva zile la I.M.G.B. posibilitatea de a recondiționa circa 1 000 tone cilindri de laminor de la Galați, obținîndu-se, prin reforjare, cilindri de dia- metre mai mici și blocuri pentru matrițare.O atenție deosebită vom acorda economisirii stricte a feroaliajelor prin utilizarea mai intensă a oțelurilor slab aliate și, îndeosebi, prin recuperarea din produsele care se dezmembrează a componentelor din oțeluri înalt aliate.Mobilizînd comisiile energetice. vom reduce în continuare consumurile de energie electrică și de combustibil din industrie prin modernizarea instalațiilor si tehnologiilor mari consumatoare de energie, realizînd pe această cale o economie de cel puțin 50 000 de tone combustibil conventional și 40 000 de megawați ore energie electrică. Prin punerea in valoare în continuare a surselor energetice secundare ne propunem să realizăm în acest an noi instalații de recuperare a aces- 

pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Tocmai datorită faptului că promovează o asemenea politică externă realistă, constructivă, întemeiată pe principiile materialismului dialectic și istoric, România socialistă se bucură de un imens prestigiu internațional.Noi, toți cei din Maramureș — și o mărturisim cu inima deschisă — sîntem ferm convinși și, în același timp, deosebit de mîndri că activitatea vastă desfășurată de partidul și statul nostru pe plan extern, larga ei recunoaștere în lume sint strîns legate de munca titanică, plină de abnegație, pătrunsă de un viguros spirit revoluționar, umanist, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Problematica vieții internaționale contemporane este extrem de complexă și contradictorie. Este nevoie de o minte genială, de o gîndire novatoare pentru a găsi soluții, de a afla drumul, căile realiste în rezolvarea ei. Ne este greu să găsim cuvinte care să exprime la adevărata ei dimensiune vibranta mîndrie patriotică pentru faptul că asemenea însușiri sînt întrunite în proeminenta personalitate a mult stimatului nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu.Vă încredințăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, comuniștii, toți cei ce muncim și trăim în Maramureș, vom urma ferm, în întreaga noastră activitate. înaltul dumneavoastră exemplu de dăruire și pasiune revoluționară, în slujirea intereselor națiunii noastre și ale tuturor popoarelor, pentru izbînda deplină a socialismului și comunismului în România și în întreaga lume.

tora, care vor aduce o economie estimată la cel puțin 30 000 tone de combustibil convențional.Pe baza analizelor efectuate în întreprinderi, cu sprijinul institutelor de cercetare și proiectare de profil și al învăță- mîntului superior, vom realiza în Capitală noi produse, care în 1982 s-au importat.în legătură cu programul de aplicare a hotărîrilor Conferind ței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, îmi exprim convingerea că, prin prevederile sale, acesta reprezintă un instrument eficient, care leagă în mod direct nivelul retribuției, al veniturilor fiecărui om al muncii de producția realizată, stimulînd sporirea productivității muncii, a producției destinate exportului, îmbunătățirea calității și creșterea competitivității produselor, reducerea continuă a consumurilor materiale.Aplicarea acestui program, împreună cu măsurile prevăzute pentru trecerea la o no’uă majorare a retribuției me^ii nominale, evidențiază încă o dată grija pe care o manifestă conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea continuă a nivelului de viață al celor ce muncesc.în agricultură am încheiat în- sămînțările din epoca I și am trecut cu toate forțele la executarea lucrărilor din epoca a Il-a. în acest an vom acorda o atenție sporită folosirii judicioase a întregului fond funciar, extinderii irigațiilor și asigurării bunei funcționări a sistemelor existente, dezvoltării legumicul- turii, creșterii unui număr mai mare de animale.în spiritul prevederilor programelor de autoaprovizionare, au fost luate măsuri pentru a spori rolul gospodăriilor 'populației în aprovizionarea cu legume, came, lapte și ouă. pentru dezvoltarea unor puternice gospodării-anexe pe lingă marile întreprinderi.în perioada la care ne referim, organizațiile de partid din Capitală au acordat o atenție deosebită întăririi lor numerice și calitative, primirii In rîndurile comuniștilor a unui mai mare număr de muncitori, de femei și de tineri.în prezent, efectivul organizației noastre de partid reprezintă peste 23 la sută din populația majoră a Capitalei. Informăm plenara că 75,6 Ia sută dintre cei primiți în rîndurile partidului In anul trecut o reprezintă muncitorii.Ne-am propus să acționăm cu mai multă hotărire pentru îmbunătățirea stilului și metodelor noastre de muncă, să întărim exigenta și răspunderea organizațiilor de partid, să îmbunătățim substanțial activitatea politico-educativă în vederea formării unei noi atitudini față de muncă în rîndul cetățenilor. a întăririi ordinii și disciplinei în fiecare colectiv, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor calitativ superioare ce ne revin.Analiza. în plenara de astăzi, a activității internaționale deosebit de bogate desfășurate de partidul nostru constituie un nou prilej pentru a exprima. în numele tuturor oamenilor muncii din Capitală, cu justificată mîndrie patriotică, deplina și unanima lor aprobare față de întreaga politică externă promovată de partidul și statul nostru. Activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. vizitele efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în numeroasa țări, declarațiile solemne, tratatele si acordurile semnate cu un număr mare de state demonstrează în mod elocvent consecventa și hotărîrea cu care partidul, tara noastră militează pentru dezvoltarea continuă a colaborării fructuoase cu toate țările socialiste, cu celelalte state pentru statornicirea unei noi ordini economice si politice in lume, a unor relații democratice în viața internațională, pentru cauza socialismului și păcii, a securității, colaborării și prieteniei între toate popoarele.Declarîndu-mă întru totul de acord cu materialele supuse dezbaterii plenarei, vă asigur, 

mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din București vor acționa neabătut pentru a înfăptui e- xemplar sarcinile ce le revin în acest an și întregul cincinal, aducîndu-și o contribuție spori
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

MARIA GHIȚULICĂ
Mult stimate tovarășe secretar 

general,
Stimați tovarăși,Conținutul documentelor supuse astăzi spre dezbatere și a- doptare Plenarei Comitetului Central ilustrează încă o dată forța orînduirii noastre socialiste, capacitatea partidului nostru de a elabora, pe baza cunoașterii realităților interne și internaționale, cele mai potrivite direcții de acțiuni, de a dinamiza energiile creatoare ale maselor în înfăptuirea obiectivelor stabilite, demonstrează, totodată, justețea hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea al partidului și de Conferința Națională. Pe baza rezultatelor obținute în anul 1982 putem aprecia că, în condițiile grele ale economiei mondiale, economia țării noastre nu numai că nu a stagnat, dar a cunoscut o dezvoltare continuă. Se confirmă din plin justețea politicii partidului nostru la elaborarea și înfăptuirea căreia dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vă aduceți o inestimabilă contribuție prin întreaga dumneavoastră gîndire clarvăzătoare, științifică, prin neobosita activitate revoluționară consacrată înălțării României socialiste și creșterii fericirii poporului, Traducînd în viață indicațiile date de dumneavoastră la plenarele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cit și cu alte prilejuri, Comitetul județean de partid Vrancea a desfășurat în cursul anului 1982 o susținută activitate organizatorică și politico-educativă, de stimulare și mobilizare a forțelor oamenilor muncii în soluționarea operativă a problemelor și depășirea greutăților. Urmare a măsurilor întreprinse, am reușit ca în anul 1982 să realizăm integral sarcinile ce ne-au revenit în domeniul industriei. O serie de rezultate bune am înregistrat și în agricultură, sporin- du-ne față de anul 1981 contribuția la fondul de stat șl asigu- rînd, totodată, o aprovizionare corespunzătoare a populației, în conformitate cu programele de autogospodărire și autoaprovizionare. Conștienți că putem obține rezultate și mai bune, atît în industrie, agricultură, construcții, cît și în celelalte domenii, am analizat cu deosebită exigentă neajunsurile ce s-au manifestat în cursul anului trecut și pe baza concluziilor rezultate am stabilit b serie de măsuri tehnice și organizatorice. am intensificat, totodată, munca politică și educativă pentru sporirea și mobilizarea eforturilor oamenilor muncii, întărirea spiritului gospodăresc, a ordinii și disciplinei, răspunderii în producție. Am pornit, astfel. încă din primele zile ale anului, la realizarea ritmică a sarcinilor de plan.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că la această plenară ne prezentăm cu planul pe primele două luni ale anului îndeplinit la principalii indicatori. Sarcinile de plan au fost depășite cu 24 de milioane lei la producția netă, cu62,8 milioane lei la producția marfă și cu 3,3 milioane lei la export. De asemenea, acțiunile întreprinse pentru încadrarea strictă in consumurile normate, diminuarea pierderilor în procesele de prelucrare, perfecționarea unor tehnologii s-au soldat cu reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă cu 8,30 lei la total și 9,40 lei la cele materiale, îndeplinind în proporție de 104,4 la sută indicele de creștere a productivității muncii și obținînd beneficii suplimentare în valoare de 8,1 milioane lei.In spiritul indicațiilor formulate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, am trecut la elaborarea unui program care să asigure folosirea cit mai eficientă a capacităților de care dispune economia județului. Am stabilit măsuri pentru efectuarea la timp și de bună calitate a reparațiilor, pentru producerea în uzinele din județ a unei game largi de piese de schimb și recondiționarea celor uzate. Acționăm, de asemenea, stăruitor pentru ridicarea pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, pentru stimularea spiritului lor de creație, pentru creșterea răspunderii fiecăruia, pentru întărirea ordinii și disciplinei în fiecare unitate.In acest context, doresc să subliniez și eu importanța deo

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DAN SURULESCU

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,Vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de cea mai profundă stimă, dragoste și recunoștință pe care vi le nutresc minerii Combinatului minier Valea Jiului pentru tot ceea ce ați făcut ca munca și viața lor să fie așezate la loc de frunte, de cinste. Doresc să dau o înaltă apreciere și să aprob din toată inima măsurile și preocupările conducerii partidului nostru, ale dumneavoastră personal, pentru înfăptuirea cu maximă exigență a programelor aprobate de Congresul al XII-lea, de Conferința Națională a partidului, privind dezvoltarea și înflorirea continuă a economiei noastre naționale, a României socialiste în ansamblul ei. Aceste preocupări sînt o dovadă strălucită a grijii partidului, a conducerii sale față de destinele patriei șl poporului nostru, o mărturie fără egal a faptului 

tă la traducerea în viată a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, la Înflorirea multilaterală a patriei, la creșterea continuă a calității vieții întregului nostru popor.

sebită a programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii. Generalizarea acordului global, asigurarea de retribuții neplafonate în condițiile depășirii sarcinilor de plan, acordarea de stimulente pentru realizarea producției de calitate superioară destinate exportului vor spori cointeresarea oamenilor muncii în ridicarea nivelului profesional, folosirea cu randament maxim a utilajelor și timpului de lucru, promovarea unor tehnologii noi de producție. In același timp însă, așa cum este și normal, conform principiilor noastre de muncă și viață, cei care nu vor lucra bine, nu își vor îndeplini sarcinile vor primi retribuții diminuate corespunzător. O susținută muncă organizatorică și politico-educativă desfășurăm, în această perioadă, și in agricultură. Am trecut cu toate forțele la realizarea lucrărilor din campania agricolă de primăvară. Au fost semănate culturile din urgenta intîi și am trecut la semănatul florii-soa- relui. S-a trecut, de asemenea, la pregătirea terenului pentru porumb. Informez plenara că deși lucrăm în condițiile unei secete accentuate, pregătirea terenului și semănatul se realizează la un bun nivel calitativ. O amplă mobilizare de forțe am asigurat in viticultură, unde s-a terminat tăiatul, iar în prezent se verifică sistemele de susținere și se lucrează din plin la înființarea de noi plantații. De asemenea, am declanșat campania de plantare a pomilor și a arbuștilor fructiferi, în mod deosebit în zona colinară. Totodată, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, am încheiat pregătirile la sistemele de irigații, am depistat noi resurse de apă și sîntem gata să începem o puternică acțiune de masă pentru contracararea efectelor secetei. Este necesar să arăt totuși, în mod autocritic, că ne confruntăm însă în continuare cu o serie de neajunsuri în domeniul creșterii animalelor.în spiritul sarcinilor și orientărilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, comitetul județean de partid a acționat cu deosebită răspundere pentru perfecționarea continuă a vieții interne și a activității de partid, pentru creșterea rolului politic conducător al organelor și organizațiilor de partid, pentru strîngerea legăturilor lor cu masele de oameni ai muncii. Conștienți că înfăptuirea sarcinilor ce ne revin depinde într-o măsură hotărîtoare de forța de mobilizare, de capacitatea organizațiilor de partid, de a conduce, am acționat consecvent ca în toate unitățile, în fiecare localitate să avem organizații de partid puternice, cu o structură și o compoziție corespunzătoare, care să refleote dinamica dezvoltării economico-sociale, mutațiile calitative intervenite în structura populației.In spiritul orientărilor și sarcinilor formulate de conducerea partidului, personal de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ne sporim continuu exigența față de calitățile politice, profesionale și morale ale cadrelor propuse în funcții de conducere. Acționăm, de asemenea, consecvent, pentru promovarea unui număr mai mare de femei în funcții de conducere. Cu deosebită răspundere ne preocupăm și de recrutarea și pregătirea oamenilor muncii, de ridicarea continuă a nivelului lor politic și profesional. Astfel, în anul 1982 au fost cuprinși în diferite forme de pregătire profesională peste 21 000 de muncitori, iar în acest an urmează asemenea cursuri peste 15 000 de oameni ai muncii.în încheiere, exprimîndu-mi deplinul acord față de conținutul documentelor supuse spre dezbatere și aprobare, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din Vrancea, în frunte cu comuniștii, noi toți, cel învestiți cu funcții de răspundere, vom munci cu devotament și abnegație, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru aplicarea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale, a politicii partidului de dezvoltare multilaterală a patriei și ridicare continuă a bunăstării întregului popor.

că partidul nostru, în frunte cu secretarul său general, pune mai presus de orice interesele vitale ale oamenilor munci și nu precupețește nici un efort pentru a sluji cu cea mai înaltă credință și devotament aceste interese.Doresc să vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general. miner de onoare al tării, că, în bazinul carbonifer al Văii Jiului, minerii, maiștrii, tehnicienii, inginerii, întregul personal muncitor din cadrul combinatului desfășoară o activitate deosebită pentru înfăptuirea sarcinilor și obiectivelor planului de producție pe acest an, a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, de cea mai autentică valoare teoretică și practică pe care le-ați dat cu prilejul vizitei efectuate în abatajele și fronturile noastre de lucru.în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii de la întreprinderi și la nivel de combinat am analizat cu întreaga răspundere și exigență co

munistă bilanțul activității din anul 1982 și am stabilit programe de măsuri politice, economice, tehnico-organizatori- ce judicioase prin care vom putea realiza planul și angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe anul 1983 și în continuare.în anul trecut, producția- marfă realizată pe combinat a fost cu 750 milioane lei mai mare decit în anul precedent. Productivitatea muncii a avut o ascensiune de 12 000 de lei pe persoană. In același timp am înregistrat creșteri importante la indicii productivității și utilizării intensive a utilajelor. La unele întreprinderi miniere, între care cele de la Lupeni. Paro- șeni, Uricani și Aninoasa — în abataje dotate cu complexe de susținere mecanizată — am obținut productivități cuprinse între 10 și 11 tone pe post, cu peste 2 tone mai mult decît media pe combinat.Anul 1982 l-am încheiat cu depășiri importante și la lucrările de pregătiri și deschideri, ceea ce ne-a permis să asigurăm in avans frontul de lucru. Majoritatea brigăzilor și-au realizat și depășit planul și angajamentul în întrecerea socialistă, in fruntea lor aflindu-se brigadieri vrednici, cu o bogată experiență și pregătire politică șl profesională, care au promovat și aplicat tot timpul inițiativele muncitorești, mobilizatoare și eficiente.Analizele critice și autocritice efectuate în adunările generale ale oamenilor muncii, în ședințele de partid la nivelul întreprinderilor au evidențiat însă pregnant faptul că rezultatele de ansamblu ale combinatului pe anul 1982 nu au fost la nivelul cerințelor și posibilităților de care dispunem, al efortului deosebit făcut de partid și poporul nostru pentru crearea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor.Noi ne-am însușit, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, toate criti- cile ce ni le-ați adresat și, în lumina indicațiilor dumneavoastră concrete și de inestimabilă valoare, am întocmit un program de măsuri politice și organizatorice pe care l-am aplicat imediat. reușind să lichidăm neajunsurile din activitatea noastră.Conștienți de marile răspunderi ce le avem în domeniul creșterii și satisfacerii intr-o măsură tot mai mare a nevoilor de cărbune cocsificabil și energetic ale țării, sub impulsul chemărilor mobilizatoare ce ni le-ați adresat am aplicat încă de la 7 februarie anul curent programul de lucru de 8 ore în trei schimburi.Folosesc prilejul acestei plenare pentru a vă raporta, mult stimate tovarășe secretar general. că Întregul nostru personal muncitor a primit noul program cu tot entuziasmul și îl consideră ca foarte bine venit, fiind în interesul lor șl al familiilor lor, al creșterii continue a producției de cărbune și a cîștigu- rilor.In numele minerilor din cadrul combinatului nostru, vă rog să-mi permiteți să vă adresez și cu această ocazie cele mai calde mulțumiri pentru măsurile ce le-ați stabilit în legătură cu trecerea la acest program și să vă asigur că vom face tot ce depinde de noi pentru a-1 respecta întocmai și pentru a ne bucura de toate avantajele lui, atît noi, cît și întregul popor.Odată cu aceasta doresc să vă informez că rezultatele pe care le-am obținut sînt cu mult superioare celor din vechiul program. Aș dori să amintesc că producția brută zilnică a crescut cu 2 725 de tone ; în luna februarie am înregistrat reduceri importante la lemnul de mină cu peste 10 mc la 1 000
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TRANDAFIR COCÂRLĂ
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,în etapa actuală, cînd omenirea se zbate în cea mai profundă criză economică, cînd țări cu o puternică bază materială înregistrează regrese în dezvoltarea lor, România socialistă a realizat și în anul 1982 o importantă creștere a producției industriale și agricole, iar activitatea desfășurată a fost de o eficientă economică mai ridicată. In această dezvoltare se reflectă pregnant politica partidului nostru, rolul creator al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea organelor și organizațiilor de partid, a oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate în direcția valorificării depline a potențialului de care, dispunem, înfăptuirii neabătute a Programului Partidului Comunist Român, a hotărîrilor elaborate de Congresul al XII-lea.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezultatele puteau fi mult mai bune dacă s-ar fi acționat eu mai multă fermitate pentru eliminarea unor neajunsuri, dacă s-ar fi pus un accent mai mare pe valorificarea tuturor resurselor de care dispunem. Această apreciere este pe deplin valabilă și pentru unitățile din ramura energetică. Ministerul Energiei Electrice, conducerea ministerului sint hotărîte să acționeze cu mai multă fermitate pentru eliminarea acestor neajunsuri.In vederea îmbunătățirii activității in ramura energetică, în anul 1982 s-a pus un accent mai mare pe activitatea de întreținere și reparații. Astfel, programul de reparații în centralele termoelectrice care funcționează pe bază de cărbune s-a realizat, în anul trecut, în proporție de 115 la sută. S-a întir- ziat însă și s-a intrat în iarnă cu procesul de reparații și modernizări, dar acțiunea a avut o foarte mare importanță pentru 

de tone de cărbune, la cherestea cu 0,8 mc la 1 000 de tone. Concomitent a fost redus consumul de energie electrică de la 50 kilowați Ia 45,3 kilowați pe tona de cărbune extras. în același timp, am făcut progrese pe linia creșterii indicilor intensivi si extensivi de folosire a utilajelor, îndeosebi a complexelor mecanizate, ceea ce ne dă garanția realizării, pină la finele anului 1983, a peste 40 la sută din producția totală de cărbune cu aceste utilaje.în prezent sîntem în curs de finalizare a măsurilor privind trecerea la etapa a II-a a programului de foc continuu, după care minele să lucreze 7 zile, iar minerii 5 zile. Pentru aceasta. avem în plan completarea efectivelor actuale, organizarea lor, soluționarea multiplă a unor probleme legate de revizii și reparații fără oprire a minei, folosirea și completarea dotării. Pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, am întocmit și sintem în curs de înfăptuire a unui program amplu de calificare și perfecționare a cadrelor la toate nivelurile, pentru dotarea de care dispunem. în perioada de după aplicarea noului program, peste 1 000 de persoane din activitatea auxiliară au fost trecute în activitatea direct productivă și continuăm această acțiune. In lumina indicațiilor și orientărilor ce ni le-ați dat. s-a reorganizat activitatea întreprinderilor, sectoarelor, brigăzilor, a altor fronturi de lucru în conformitate cu cerințele programului pe schimburi de 8 ore.La ordinea de zi a actualei plenare a Comitetului Centra.' al partidului nostru este înscrisă și problema retribuirii muncii, a modului de reparti-. zare și folosire a veniturilor oamenilor muncii.Vă rog să-mi permiteți să vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, așa cum prevăd documentele Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale și cum ne-ați indicat dumneavoastră, la Combinatul minier Valea Jiului s-a extins sistemul de retribuire a muncii în acorduri progresive, direct și acord global. De remarcat este faptul că oamenii sint mulțumiți și solicită aplicarea acordului la toate genurile de lucrări.Mult stimate tovarășe secretar general, comuniștii din Valea Jiului, minerii, maiștrii, tehnicienii și inginerii, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri, cu o veche tradiție de muncă și luptă revoluționară, apreciază și aprobă unanim, din adîncul inimilor lor, întreaga politică externă a partidului și statului nostru, a contribuției dumneavoastră inestimabile, științifice, la promovarea consecventă a spiritului de pace și înțelegere între popoare, state și națiuni, de întronare a dreptății și echității sociale în întreaga lume.Prin aportul fără egal pe care dumneavoastră ÎH aveți în înfăptuirea politicii internaționale a partidului și a României vă bucurați de un înalt prestigiu și de aprecierea totală a poporului și forțelor iubitoare de pace din întreaga lume.îmi permit, în încheiere, să vă asigur, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că mine’'i din Valea Jiului, Banat și Ț bea, sub conducerea organizațiilor de partid, își vor consacra toate eforturile, întreaga lor capacitate, putere de muncă și competență profesională pentru îndeplinirea neabătută a programului partidului nostru de creștere neîncetată a producției de cărbune în vederea realizării mai devreme a prevederilor Congresului al XII-lea privind asigurarea deplinei independențe energetice a patriei noastre, de ridicare pe trepte tot mai mari a bunăstării materiale și spirituale a poporului.

pregătirea anului 1983. Astfel, în perioada scursă din acest an am realizat o producție de energie electrică pe cărbune cu peste 18 la sută mai mare decît cea realizată în perioada respectivă a anului trecut. La aceasta o contribuție importantă și-au adus minerii, care au livrat cantități mai mari de cărbune pentru termocentralele electrice, asigu- rîndu-se în acest fel o funcționare continuă. Exprimîndu-Ie mulțumiri pentru cantitățile livrate, le adresăm, totodată, rugămintea ca acțiunea de a da cit mai mult cărbune să fie strîns legată de necesitatea de a da un cărbune de o cit mai bună calitate, la o putere calorică cît mai apropiată de cea a zăcămîntului din care se extrage.Realizarea in condiții mai bune a planului în termocentralele electrice pe cărbune a permis o asigurare mai bună a consumatorilor cu energie electrică și termică in acest an. Astfel, industria a realizat atît în luna ianuarie, cît și în luna februarie ritmuri înalte de creștere a producției, Remarcăm faptul că a sporit preocuparea pentru utilizarea mai rațională a energiei, ceea ce a făcut ca sporul de producție industrială să se obțină cu o creștere de numai 0,3 la sută a consumului de energie electrică. Sînt însă un număr încă ridicat de unități industriale care depășesc cotele de energie alocate, unde preocuparea șl sprijinul specialiștilor noștri trebuie să fie substanțial îmbunătățite. pentru că nu ne putem permite, și nimeni nu-și poate permite, să depășească consumurile stabilite prin planurile de producție.Atît în sectorul energetic, cît și în alte ramuri ale economiei există multe rezerve pentru e- conomisirea energiei electrice și termice. Trebuie să trecem cu mai multă hotărîre la schim-
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) barea tehnologiilor de fabricație, îndeosebi la produsele e- nergointensive. De asemenea, se impune o reparație mai atentă a instalațiilor care au încă pierderi mari, îmbunătățirea gradului de izolare și de etanșare a conductelor transportoare de energie, recuperarea și valorificarea tuturor deșeurilor combustibile și a resurselor energetice secundare.Preoouparea permanentă și susținută a conducerii partidului, personal a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a crea în cel mai scurt timp independența energetică a țării se materializează, an de an, în fonduri tot mai mari de investiții pentru construcția de obiective energetice. In anul trecut, valoarea investițiilor a depășit 16 miliarde lei, iar în anul 1983 planul prevede lucrări de peste 22 miliarde lei. Proiectarea, construcția și montajul utilajelor la o- biectivele energetice impun o mobilizare totală pentru realizarea la timp a lucrărilor. în anul trecut, nici unitățile ministerului nostru, și nici cele din sectorul construcțiilor de mașini nu au reușit să realizeze unele obiective și din această cauză s-a întirziat punerea in funcțiune a unor importante capacități de producție. Am pornit mai bine in anul 1983. In primele două luni am realizat un spor de 36 la sută, fată de perioada corespunzătoare a anului trecut. Ne mobilizăm pentru a menține, în continuare, uj asemenea ritm care să ne a-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE CAROLICĂMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central are loc intr-o perioadă de puternică angajare a poporului nostru pentru înfăptuirea cu fermitate a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale alq partidului.Actuala plenară își desfășoară lucrările intr-un an memorabil cind comuniștii. întreaga noastră națiune a omagiat cu nețărmurită dragoste și adîncă prețuire 50 de ani de activitate revoluționară și ziua dumneavoastră de naștere, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, brav conducător de partid si de stat, eminentă personalitate politică a lumii contemporane, care vă aduceți o contribuție determinantă la Înfăptuirea prefacerilor revoluționare din societatea românească, la afirmarea tot mai puternică a tării noastre in rindul națiunilor lumii.Vasta problematică aflată pe ordinea de zi confirmă încă o dată preocuparea statornică a conducerii partidului pentru perfecționarea întregii vieți economice și politice, pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile. Dezbaterea în acest plen a programului privind retribuirea muncii și repartiția veniturilor, cu ale cărei prevederi sint întru totul de aced, relevă încă o dată grija c^ ducerii partidului și statului, a uumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, pentru promovarea fermă a principiului socialist de retribuție în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului român.Analiza rezultatelor obținute In 1982 pe ansamblul economiei naționale evidențiază pregnant faptul că în al doilea an din acest cincinal s-au obținut importante succese, care ilustrează cu puterea faptelor justețea și realismul politicii partidului și statului, dimensiunea efortului întregului nostru popor pentru dezvoltarea intensivă a economiei și realizarea unei noi calități superioare în toate sectoarele de activitate.In bilanțul general al tării se regăsește și contribuția colectivelor de muncă din județul Buzău, care, acționînd sub conducerea comitetului județean, a organelor și organizațiilor de partid, transpun cu consecvență în viață prevederile planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial; Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că în 1982 planul producției nete a fost îndeplinit în proporție de 102,8 la sută, cu o depășire de peste 170 milioane lei, ceea ce ne-a permis să livrăm suplimentar economiei naționale importante cantități de bunuri materiale. Productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 102,1 la sută. Cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 6,3 lei pe total.S-au inițiat acțiuni pentru introducerea progresului tehnic, valoarea produselor noi și re- proiectate ridieîndu-se la 2,5 miliarde lei, ceea ce depășește prevederile planului. în același timp, s-au economisit 2 205 tone combustibil convențional, circa 18 000 MWh energie electrică, 5 600 tone metal. Prin mai buna coordonare și urmărire a activității pe șantierele de investiții, au fost puse în funcțiune în anul care a trecut 60 capacități industriale și agrozootehnice.Sîntem conștient! că rezultatele obținute în industrie în anul trecut nu se ridică încă la nivelul posibilităților de care dispunem, că in stilul și metodele de muncă ale comitetului județean, ale organelor și organizațiilor de partid, ale consiliilor oamenilor muncii se manifestă încă deficiențe în conducerea activității economice și sociale.Pregătirea în condiții mai bune a producției pentru anul 1983 a asigurat realizarea ritmi

sigure Îndeplinirea sarcinilor din acest an.Creșterea în ritm înalt a volumului de investiții în ramura energetică este posibilă și, in acest scop, am mobilizat pro- iectanții și constructorii să a- leagă soluții constructive mai productive, să folosească pe scară mai largă mecanizarea și prefabricarea lucrărilor.Rezerve importante de creștere a producției, pe seama creșterii productivității muncii, pot fi puse în valoare printr-o mai bună organizare a activității pe șantiere, prin folosirea mai bună a utilajelor și a forței de muncă, prin creșterea gradului de ordine și disciplină. De asemenea, trebuie să acționăm mai ferm pentru o mai bună gospodărire a bazei materiale, in vederea reducerii valorilor la obiectivele de investiții din ramura noastră.Conștienți de marea răspundere pe care o avem pentru buna funcționare a economiei prin alimentarea continuă și la nivelul cerințelor cu energie electrică și termică, ne vom spori și mai mult preocuparea pentru trecerea, pe scară mai largă, la consumul de cărbune în locul hidrocarburilor, pentru îmbunătățirea modului de exploatare și întreținere a grupurilor energetice, prin ridicarea calificării, întărirea ordinii și disciplinei.Asigurăm plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că energeticienii țării vor face totul pentru a duce la indeplinire sarcinile de mare răspundere ce le revin.

că a sarcinilor de plan pe primele două luni din acest an.Comitetul județean de partid este conștient de răspunderea deosebită ce-i revine pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1983 și vă asigură, mult stimate tovarășe secretar general, că este hotărît să acționeze cu mai multă fermitate pentru mobilizarea tuturor forțelor in vederea îndeplinirii obiectivelor economico-sociale în profil teritorial.In ceea ce privește activitatea din agricultură, deși în anul trecut am obținut unele rezultate mai bune la toate culturile, doresc să vă raportez, stimate tovarășe secretar general, că sîntem conștienti că producțiile obținute la hectar, îndeosebi la griii, la orz, la legume, nu reprezintă încă adevăratul potențial material și uman pe care îl avem în județ. Comitetul județean de partid și consiliul popular județean, organele noastre agricole, conducerile unităților de stat si cooperatiste și-au stabilit un program concret de măsuri care să conducă la înlăturarea tuturor neajunsurilor ce s-au manifestat. în vederea realizării nivelurilor de producție ce ne revin in 1983 în profil teritorial.Vă raportăm tovarășe secretar general că. pe baza sarcinilor stabilite de dumneavoastră la plenara Comitetului Central al partidului, din octombrie 1982, privind urgentarea îmbunătățirilor funciare în bazinul Călmă- țuiului, pînă în prezent, cu sprijinul guvernului și al M.A.I.A., comitetul județean a acționat pentru asigurarea utilajelor și a forței de muncă necesare, efec- tuindu-se deja un important volum de lucrări.Referindu-mă la problemele prezentate in Raportul cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică ale partidului doresc să subliniez că ele reflectă preocuparea statornică a conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, pentru creșterea continuă a roiului de forță conducătoare a Partidului Comunist Român, a unității și coeziunii sale, a capacității și combativității revoluționare a comuniștilor. Vă raportăm că din totalul membrilor de partid din județ 85 la sută lucrează direct în sfera producției materiale, 52,56 la sută sint muncitori, 26,65 la sută sint țărani. Din totalul membrilor de partid 30,37 la sută îl reprezintă femeile. în înfăptuirea politicii de cadre, și în județul nostru s-au obținut unele rezultate, respectîndu-se cu consecvență indicațiile date de dumneavoastră privind selecționarea, pregătirea. educarea si promovarea cadrelor.Comitetul județean de partid ș-a preocupat și de îmbunătățirea activității de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, recla- matiilor și cererilor oamenilor muncii, statornicind un sistem unitar de urmărire a modului în care organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, conducerile unităților economice soluționează problemele ridicate, aplică în practică cele mai valoroase sugestii si propuneri.Am luat cunoștință cu deosebită satisfacție de Raportul cu privire la activitatea internațională a partidului și statului, desfășurată în anul 1982 și principalele orientări in politica externă în 1983. Este deosebit de semnificativ faptul că prin gîn- direa științifică și activitatea revoluționară ale secretarului general al partidului, președintele României. tovarășul Nicolae Ceaușescu. tara noastră se afirmă tot mai mult în conștiința lumii ca o prezentă dintre cele mal dinamice în rindul forțelor înaintate de pretutindeni, ca unul din factorii cei mai activi ai marelui front democratic. progresist si anti- imperialist. Comuniștii, toti locuitorii județului Buzău dau o înaltă apreciere activității neo

bosite pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o consacrati afirmării tot mai puternice a României în lume, eforturilor deosebite pe care le depuneți pentru apărarea păcii și a securității internaționale, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră. Strălucitele dumneavoastră initiative de pace, pentru dezangajare militară și dezarmare în Europa și în lume, vizitele de prietenie efectuate în. numeroase state. în- tilnirile ce le aveți cu conducători de partide și de state, cu alte personalități politice, au un puternic ecou international, con- stituindu-se ca o contribuție esențială la unirea forțelor democratice și progresiste într-un amplu front al păcii, care să se opună cu tărie pericolului unui nou război.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE FULEA
Mult stimate tovarășe secretar 

general,
Stimați tovarăși,Grija pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, o acordă dezvoltării bazei energetice și de materii prime minerale, s-a materializat an de an prin alocarea unor însemnate fonduri pentru construirea de noi capacități și desfășurarea în bune condiții a procesului de producție în minerit. Ca urmare, in anul 1982 s-au produs cu aproape 1 milion tone mai mult cărbune decît în anul 1981, iar la minereuri neferoase — cu 480 mii tone. S-a executat un volum de lucrări miniere de deschidere și pregătire care totalizează peste 500 km. iar la des- copertă s-au realizat cu 44 la sută mai mult decît în anul precedent. S-au pus în funcțiune 20 de obiective importante, însumînd capacități de producție de peste 5 milioane tone lignit și 3,450 milioane tone minereuri neferoase și nemetalifere.Vorbitorul a menționat in continuare rămînerile în urmă înregistrate in unele unități in ceea ce privește realizarea producției fizice, punerea in funcțiune a unor investiții, economisirea energiei și materialelor.S-a apreciat că printre principalele cauze care au determinat aceste nerealizări se numără gradul scăzut de folosire a instalațiilor din dotarea carierelor de lignit, a timpului de lucru, insuficienta preocupare pentru întreținerea și repararea utilajelor, neasigurarea forței de muncă cu o calificare corespunzătoare complexității proceselor de producție, precum și o serie de deficiente în organizarea producției și a muncii, în respectarea .disciplinei la locul de muncă.Pentru pregătirea mai bună a planului pe anul 1983 — a spus vorbitorul — un sprijin prețios l-au constituit indicațiile pe care ni le-ati dat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu ocazia vizitei de lucru pe care ați efec- tuat-o în bazinul carbonifer al Văii Jiului și la Consfătuirea organizată la Comitetul Central cu cadrele de conducere din domeniul extracției de cărbune, în baza acestor indicații, s-a trecut la o foarte amănunțită examinare a situației din fiecare mină sau carieră, pentru a se depista toate posibilitățile de a extrage cît mai mult cărbune. De asemenea, ca urmare a indicațiilor primite la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central din 28—29 ianuarie 1983, s-au stabilit măsuri pentru aplicarea unul program de lucru mai rațional pentru personalul muncitor din activitatea minieră. prin care să se asigure o mai deplină folosire a capacităților de producție și condiții mhi bune de refacere a forței de muncă. în cadrul acestor măsuri, în cursul lunii februarie, un număr de 30 unități miniere cu program de lucru în patru schimburi a șase ore au trecut la programul.de lucru pe trei schimburi a opt ore. Tot in cursul lunii februarie, 19 unități au trecut la programul de lucru în subteran de 44 ore pe săptâmînă. S-au stabilit măsurile necesare pentru trecerea eșalonată la programul de lu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CORNEL PACOSTE

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.Plenara actuală a Comitetului Central al partidului nostru abordează probleme de o deosebită importanță ale construcției socialiste și stabilește, totodată, măsuri menite să contribuie la perfecționarea activității politi— co-organizatorice și social-eco- nomice în contextul eforturilor creatoare ale națiunii române consacrate înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională, a indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Doresc să-mi exprim acordul total față de problematica aflată în dezbaterea plenarei, care și de această dată poartă pregnant pecetea gîndirii înțelepte și clarvăzătoare a secretarului general al partidului nostru, dovedind grija statornică a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de dezvoltarea ascendentă a economiei, creșterea bunăstării materiale a oamenilor muncii, întărirea rolului conducător al partidului, punerea în concordanță

Sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, țara noastră acționează ferm pentru asigurarea participării active în condițiile deplinei egalități a tuturor statelor mari și mici în viata politică mondială, pentru sporirea rolului organizației Națiunilor Unite și altor organisme Internationale, la soluționarea-grave- lor probleme ale contemporaneității, în interesul colaborării, independentei și păcii.Sintem convinși că și în viitor această politică validată de viață va triumfa întrucît ea are la bază clarviziunea și excepționala capacitate de analiză proprii eminentei dumneavoastră personalități și slujește în cel mai înalt grad aspirațiilor de pace și de prosperitate ale poporului român, ale tuturor națiunilor lumii.

cru continuu, astfel ca in trimestru] II, acesta să fie generalizat la toate unitățile miniere.Vorbitorul a arătat că, în urma aplicării noului program de muncă, producția medie zilnică a fost cu 2 pînă la 10 la sută mai mare In luna februarie decit în luna ianuarie a acestui an, la toate produsele.O problemă deosebit de importantă de care ne ocupăm în prezent, din indicația dumneavoastră, tovarășe secretar general, se referă la îmbunătățirea organizării producției, care vizează întărirea nucleelor de bază ale producției, sectoarelor miniere din subteran și din cariere, reducerea unor verigi intermediare, creșterea ponderii personalului de la locurile de muncă direct productive. Prin această organizare, se creează condiții pentru sporirea producției fizice de cărbune și minereuri și pentru extinderea și generalizarea acordului global. Apreciez că programul privind perfecționarea retribuției oamenilor muncii supus dezbaterii plenarei va asigura îmbunătățirea activității în industria minieră, îmbinind interesele producției cu acelea ale personalului muncitor.Vă raportez, tovarășe secretar general, că pe baza măsurilor stabilite, în primele două luni din acest an s-au obținut creșteri importante la producția de cărbune și la descopertări. Pe luna februarie, din cele 16 produse care se urmăresc la nivel central, planul a fost îndeplinit și depășit la 15 produse.La unitățile carbonifere din Valea Jiului, deși planul la huilă netă este depășit cu peste 18 mii tone, mal sînt rămîneri în urmă la huila spălată pentru cocs.Sînt stabilite măsuri pentru creșterea producției și calității la huilă. Aplicarea unor îmbunătățiri tehnologice vizează creșterea recuperării în instalațiile de preparare în vederea creșterii nivelului și la acest produs deosebit de important pentru economia noastră națională.Față de sarcinile deosebit de mari și importante care ne revin în continuare, vom acționa mai ferm, cu mai multă responsabilitate pentru îmbunătățirea activității in toate domeniile.Vom lua măsuri deosebite în activitatea de investiții, pentru mărirea ritmului de execuție și reducerea stocului de utilaje, vom acționa mai hotărît in vederea întăririi ordinii și disciplinei financiare în cadrul întreprinderilor noastre, a reducerii costurilor de producție și introducerii unui regim sever de economii.Prin eforturile pe care le vom depune, vom consolida au- togestiunea unităților economice miniere și vom crea condiții ca, odată cu îndeplinirea planului de producție, să se realizeze și nivelul planificat al rentabilității.In încheiere, exprimînd adeziunea la toate materialele supuse dezbaterii plenarei, doresc să vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu mai multă exigență și fermitate, că vom face totul pentru înlăturarea neajunsurilor și dificultăților, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin.

deplină a cerințelor economiei naționale actuale cu interesele majore ale celor ce muncesc.Asemenea întregii țări, șl județul Timiș a înregistrat în anul 1982 un bilanț economico-finan- ciar pozitiv in majoritatea sectoarelor de activitate. S-au aplicat cu mai multă fermitate cerințele noului mecanism econo- mico-financiar, au sporit preocupările pentru creșterea influenței în activitatea productivă a factorilor de eficientă, reflectat sintetic in reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor materiale și energetice, direcții prioritare ale economiei naționale, subliniate cu realism și clarviziune de către dumneavoastră, tovarășe secretar general.Economiile realizate de întreprinderile timișene la consumurile normate se ridică la 3 700 tone metal, 1 500 tone laminate, 5 400 000 kW/h energie electrică, 25 mii tone combustibil convențional și altele. Cu toate acestea trebuie să arătăm neîndeplinirea pe ansamblul economiei județului a unor indicatori de plan. Aceasta dovedește că în munca organelor și organizațiilor de partid, inclusiv a comitetului nostru județean, s-au manifestat neajunsuri în di

recția urmăririi modulul de Înfăptuire a sarcinilor de plan, a programelor de promovare a progresului tehnic, de normare riguroasă a consumurilor, de creștere a productivității muncii, a rentabilității producției, de întărire a spiritului de exigență și răspundere în gospodărirea resurselor materiale și financiare ale unităților.Trebuie să recunoaștem că există încă un număr de întreprinderi cu un slab spirit gospodăresc, de ordine și disciplină, inclusiv în domeniul financiar, care fac să se diminueze eficiența activității într-o serie de unități și sectoare. Iată de ce apreciem că își găsesc întru totul justificare măsurile inițiate de dumneavoastră, pentru legarea nemijlocită a retribuției întregului personal muncitor de modul în care se realizează sarcinile de plan, generalizarea acordului global contribuind la stimularea eforturilor și inițiativelor creatoare ale oamenilor munoii, la întărirea răspunderii fiecăruia față de bunul mers al intregii activități economico-sociale. față de gospodărirea tuturor resurselor, a ordinii și disciplinei.Trecînd, așa cum ne-ați cerut, la organizarea retribuirii muncii în brigăzile schelei de producție petroliere pe baza acordului global, s-a reușit ca In corelare cu avantajele noii structuri organizatorice, de concentrare a tuturor preocupărilor spre producție, să obținem o creștere de aproape 10 la sută a producției de țiței și gaze naturale, fapt care ne dă încredere în realizarea integrală a sarcinilor noastre în acest sector prioritar al economiei naționale.Rezultatele obținute In activitatea economică din primele două luni ale acestui an, cînd am reușit sâ îndeplinim planul la producția-marfă, producția netă, productivitatea muncii, să ne înscriem în sarcinile reducerii cheltuielilor materiale și e- nergetice, reflectă tocmai hotă- rirea fermă a organelor și organizațiilor de partid din județ, a consiliilor oamenilor muncii de a acționa în acest spirit, de a-și perfecționa continuu activitatea, de a pune în valoare marile resurse de care dispune fiecare unitate, fiecare colectiv de muncă. Stă în puterea noastră sâ soluționăm cu forțe proprii' exigențele actuale legate de reducerea importurilor și lărgirea bazei de materii prime, promovarea mai largă a progresului tehnic.In domeniul agriculturii, ple- cind de la îndemnurile dumneavoastră, de la sprijinul deosebit pe care ni l-ați acordat permanent, mult stimate tovarășe secretar general, amzpregătit mai temeinic campania din toamna anului 1982 și primăvara acestui an și sintem hotărîți să facem o cotitură radicală în conducerea șl organizarea activității în toate unitățile agricole, astfel îneît Timișul să se situeze din nou la nivelul posibilităților, să contribuie în mai mare măsură la realizarea fondului centralizat al statului cu produse agroali- mentare. Cu toată modestia vă raportez, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in frunte cu comuniștii, lucrătorii ogoarelor timișene se angajează să dea încă din acest an producții mari, convinși că justificările, la care se apela adesea, nu țin loc faptelor și rezultatelor concrete.Urmărind înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE PETRESCU
Mult stimate și Iubite tovarășe 

secretar general.
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român are o ordine de zi complexă care vizează activitatea din principalele sectoare ale vieții politice și economico-sociale și reflectă preocuparea conducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului. a măsurilor stabilite de recenta Conferință Națională pentru întărirea continuă a partidului, a democrației socialiste. creșterea eficientei economice. perfecționarea și generalizarea noului mecanism econo- mico-social, al autoconducerii $1 autogestiunii.Pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului cu privire la asigurarea independentei energetice și a materiilor prime, conducerea partidului, Becretarul general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție deosebită activității de cercetare geologică, industriei extractive de cărbune, petrol, minereuri și substanțe utile nemetalifere. creșterii gradului de valorificare și de reducere a consumului acestora în toate sectoarele economiei naționale.Trebuie să remarc, referindu-mă la industria de extracție a cărbunelui, minereurilor și substanțelor nemetalifere, că realizările anului 1982 constituie un progres față de anul 1981, însă sint sub nivelurile prevăzute în planul de stat și al posibilităților reale de care dispune acest important sector.Rezultatele primului' trimestru al acestui an evidențiază un început bun. Producția de cărbune a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 2,5 milioane tone, s-a realizat a- proape de două ori mai multă descopertă. s-a îndeplinit și depășit planul de stat la toate produsele fizice. Aceste rezultate reflectă eforturile colectivelor de muncă, atitudinea an- gajantă și responsabilă a. mun

XII-lea în direcția creșterii rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, comitetul județean de partid a situat în centrul atenției necesitatea ca sporirea efectivului organizației județene, îmbunătățirea compoziției și structurii acesteia, perfecționarea aplicării principiilor și normelor vieții interne de partid, selecționarea, creșterea, educarea și promovarea cadrelor să fie integrate organic în ansamblul preocupărilor pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a județului.Raportez plenarei că punem mare accent pe înfăptuirea sarcinilor trasate de dumneavoastră. de a acționa cu fermitate pentru creșterea competenței politice și profesionale a activiștilor de partid și de stat, a cadrelor cu munci de răspundere. întărirea exigentei în munca acestora, cultivarea spiritului revoluționar la nivelul tuturor structurilor organizatorice, lup- tînd neostenit împotriva unor mentalități dăunătoare. împotriva încălcării principiilor eticii și echității, ale moralei comuniste.Am aleasa satisfacție ca, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor meleagurilor timișene, să exprim înalta apreciere, calda recunoștință, profunda mîndrie patriotică fată de înțeleaptă politică externă a partidului nostru comunist, fată de strălucita dumneavoastră contribuție. mult stimate și iubite tovarășe secretar general, la analiza profundă, științifică a vieții internaționale actuale, îndeosebi în legătură cu principiile care trebuie să stea la baza relațiilor între state, cu aspectele la noua ordine economică, la pacea și securitatea mondială, la apărarea independentei și suveranității popoarelor, la dezarmare si dezangajare militară, de care depinde in mod hotărîtor soarta omenirii, viitorul și fericirea popoarelor.Trebuie să arătăm cu toată mindria că întreaga evoluție a evenimentelor internaționale a confirmat pe deplin realismul obiectivelor și înțelepciunea orientărilor arătate permanent de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la viața internațională.Sîntem cuprinși de reală satisfacție și mîndrie că astăzi orice om politic cu bune Intenții care dorește să-și verifice justețea părerilor în privința unor evenimente internaționale trece pe la București, sau caută 6ă discute cu președintele Ceausescu. Este remarcat faptul că, în anul 1982, președintele Nicolae Ceaușescu a avut întîlniri și convorbiri cu 29 șefi de state, de cele mai diferite orientări, cu 26 de președinți sau secretari generali de partid șl a primit peste 70 de personalități ale vieții politice internaționale, a a- cordat un mare număr de interviuri unor șefi, de agenții, directori și redactori de presă.In încheiere vă rog să-mi permiteți să încredințez conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general, că organele șl organizațiile de partid, toti cei care trăiesc și muncesc în județul Timiș vor acționa în anul 1983 cu competentă si devotament pentru transpunerea în viață a marilor obiective de dezvoltare economică și socială, a însuflețitoarelor sarcini de creștere a contribuției noastre la sporirea avuției naționale, la înflorirea și prosperitatea României socialiste.

citorilor șl specialiștilor din acest sector, exprimă răspunsul lor la grija și preocuparea constantă a secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru dezvoltarea acestei importante ramuri a economiei naționale.Pentru realizarea sarcinilor din planul cincinal s-au aplicat sau sînt în curs de aplicare sau în fază de elaborare o serie de noi măsuri menite să creeze cadrul organizatoric adecvat, să asigure o utilizare mai rațională a forței de muncă, a timpului de producție.în prezent, pentru sectorul de cărbune avem un program a- probat de conducerea de partid, care se realizează în mod corespunzător. Acum, în urma indicațiilor recente date de dumneavoastră. tovarășe secretar general, este în curs de elaborare un program de măsuri pentru asigurarea necesarului economiei în acest cincinal cu principalele produse metalifere și alte substanțe utile, pe baza resurselor interne, prin dezvoltarea producției, prin creșterea gradului de valorificare și re- folosire a lor.în realizarea acestui program vor fi angajate toate forțele de cercetare geologică și din industria minieră, se vor stabili sarcini detaliate pe fiecare loc de muncă și unitate șl se vor crea condițiile necesare si se va organiza urmărirea sistematică în vederea realizării exemplare a acestora.In acest scop și în vederea îmbunătățirii activității și utilizării rationale a timpului de muncă din unitățile miniere. în urma consfătuirii tinute la Comitetul Central al partidului în ianuarie, din inițiativa și sub conducerea tovarășului secretar general, cu cadre de bază din sectorul minier, s-a trecut, ln- cepînd cu luna februarie anul curent, la aplicarea noului program de lucru, cu rezultate bune in toate unitățile industriei extractive de cărbune si de minereu.Analiza efectuată și măsurile stabilite cu acest prilej creează 

cadrul organizatoric adecvat, necesar pentru o conducere competentă, operativă și directă a activității de producție, reducerea verigilor intermediare inutile, dimensionarea rațională a forței de muncă, concentrarea acesteia la fronturile de lucru cu sarcini bine definite, organizate în formațiuni complexe, retribuite în acord global, după rezultatele directe ale muncii.Trebuie să menționez însă că din această analiză- a ieșit in evidență — mă refer la Ministerul Minelor, a cărui analiză este în curs — că, deși s-a atras atenția de mai multe ori de conducerea partidului, există încă risipă de forță de muncă, mult aparat de deservire, în timp ce fronturile de lucru nu sint asigurate cu forță de muncă. Există o structură organizatorică greoaie și complicată, multe funcții sînt fără o acoperire cu sarcini utile și răspunderi, care încurcă în loc să ajute producția. De asemenea, s-a constatat că s-a acționat insuficient pentru îmbunătățirea tehnologiilor și mecanizarea lucrărilor manuale și, deci, pentru reducerea forței de muncă atît de la suprafața minelor, cit și de la deservirea din subteran. Aceasta, în timp ce conducerea ministerului și a centralelor noastre industriale cer suplimentar zeci de mii de oameni, pentru realizarea planului și trecerea la noul program de lucru.Unele cadre din conducerea ministerului, de la unele centrale și chiar de la unele între- prindari, au manifestat insuficientă receptivitate și responsabilitate, au acționat greoi pentru aplicarea în practică a măsurilor necesare, pentru adaptarea organizării forței de muncă și a
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE BUȘUI
Mult stimate tovarășe secretar 

general.
Stimați tovarăși.Doresc să exprim și cu acest prilej înalta apreciere și deplina aprobare, precum și profunda mîndrie patriotică și recunoștința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Ca- raș-Severin pentru politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, pentru inițiativele constructive și soluțiile originale elaborate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în vederea întăririi rolului conducător al partidului, pentru creșterea prestigiului în lume a României socialiste.Documentele supuse dezbaterii plenarei sînt dealtfel cea mai bună dovadă a consecvenței cu care conducerea partidului acționează pentru progresul neîntrerupt al patriei.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca. oamenii muncii din Caraș-Se- verin, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, îndeosebi pentru realizarea producției fizice, cu precădere a celei destinate exportului. Măsurile luate ne-au permis ca pe primele două luni să realizăm productia-marfă industrială în proporție de 101,5 la sută, livrînd suplimentar importante cantități de cărbune cocsificabil și energetic, utilaj tehnologic, produse ale industriei electrotehnice și avem toate condițiile să realizăm și pe luna martie acești indicatori. Cu toată grija acționăm pentru îndeplinirea unor programe prioritare, așa cum sînt cele privind extracția de cărbune, de minereuri și minerale utile, dezvoltarea și diversificarea producției de superioară, agregatelor, oțeluri de calitate realizarea hidro- a motoarelor termice de mare putere.O atenție cu totul deosebită am acordat sporirii producției de export, precum și reducerii continue a importurilor.Avînd de realizat în anul acesta un mare volum de investiții ne-am organizat mai bine activitatea, îndeosebi la marile obiective industriale și agricole ce urmează a fi puse in funcțiune, precum și la locuințe, realizînd față de perioada similară a anului trecut cu 12,6 la sută mai mult.Acționăm cu fermitate pentru îndeplinirea planului în agricultură. Pină în prezent am însă- mînțat întreaga suprafață cu culturi din epoca I, am plantat 75 Ia sută din suprafața de pomi prevăzută pentru această primăvară și sîntem practic în grafic cu toate lucrările din acest important sector de activitate.Comitetul județean de partid, în baza indicațiilor dumneavoastră, a făcut temeinice analize în fiecare unitate, a stabilit căi și măsuri concrete de eliminare a neajunsurilor, de mobilizare mai hotărîtă a colectivelor de oameni ai muncii, ceea ce ne dă garanția unor rezultate mai bune în viitor.Punînd în centrul preocupărilor lupta pentru sporirea efi- cienței economice, am antrenat în această importantă acțiune într-o măsură mai mare și compartimentele economico-finan- ciare din unități, băncile, inspecția teritorială financiară și administrația financiară a județului, acționînd în tot cursul anului prin colective de control, îndrumare și sprijin, îndeosebi la marile unități și la cele ce au înregistrat rezultate economice necorespunzătoare.Analizele pe bază de bilanț, care au avut loc în toate unitățile, ne-au permis ca să stabilim măsuri concrete, să luăm asemenea măsuri incit în acest an rezultatele economice să fie corespunzătoare și în toate uni

producției în raport cu cerințele și exigențele actuale.Stadiul în care sintem acum cu elaborarea propunerilor ce urmează să le prezentăm dumneavoastră reflectă că, deși greu, s-a pornit pe un făgaș bun, corespunzător posibilităților reale, pentru o organizare a producției, a forței de muncă și a unităților care să fie un factor important de creștere a producției și a progresului tehnic in activitatea de minerit.S-au conturat mai bine sectoarele de producție și de investiții din subteran și brigăzile complete din carieră, ca unități de bază în conducerea și organizarea activității subordonate direct întreprinderilor. S-a prevăzut și s-a asigurat conducerea acestora cu cadre inginerești. Din personalul tehnic și de administrație vor trece, stabilit pînă la ora actuală a analizei, direct în conducerea sectoarelor și brigăzilor din subteran și cariere peste 600 de ingineri. S-au găsit pînă în prezent posibilități ca peste 6 000 de muncitori de la suprafața minelor și carierelor, din aparatul de deservire din subteran, să fie încadrați direct la fronturile de lucru. Așa cum ați indicat dumneavoastră, conducerea și activitatea unor institute de cercetare și proiectare a unor centrale și întreprinderi miniere vor fi mutate în bazinele miniere, direct la unitățile de producție.Vă rog să-mi permiteți, stimați tovarăși, ca, în încheiere, să-mi exprim acordul cu documentele supuse dezbaterii plenarei și să vă asigur pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că voi acționa cu toată răspunderea, cu fermitate și exigență pentru aplicarea în practică a acestor hotăriri.

tățile să ne înscriem in prevederile de plan.Din programul de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, reținem grija consecventă a conducerii partidului, a tovarășului secretar general pentru promovarea fermă a principiului socialist de repartiție in raport cu cantitatea, calitatea și importanța muncii.Apreciem ca deosebite orientările care stau la baza noilor reglementări care vor stimula spiritul creator, mobilizînd oamenii muncii la realizarea producției fizice, de bună, calitate și cu consumurile stabilite. Considerăm că neplafonarea retribuțiilor va cointeresa muncitorii să găsească noi posibilități de reducere a timpului: de execuție, de eliminare a întreruperilor de producție.Experiența ne arată că In unitățile unde s-a extins acordul global rezultatele au fost superioare. Oamenii muncii au apreciat acest sistem și au cerut generalizarea lui, subliniind însă obligația factorilor responsabili de a asigura permanent condițiile tehnico-materiale și organizatorice, îneît fiecare formație și om să-și poată realiza zi de zi producția planificată.Acționînd în spiritul orientărilor plenarei Comitetului Central din martie 1982, a indicațiilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am urmărit cu consecventă creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, a capacității lor de acțiune, în vederea soluționării multiplelor probleme ce ne-au stat în față. Pe primul plan am pus întărirea organizațiilor de partid din ramurile de bază ale economiei — industria minieră, metalurgică, construcția de mașini, construcțiile și agricultura. Ca urmare, la sfirșitul anului trecut organizația noastră județeană cuprindea 30,8 la sută din populația ocupată și 22,3 la sută din populația majoră.Comitetul județean se preocupă cu cea mai mare răspundere și de aplicarea politicii de cadre, întărind munca de selecționare, promovare și pregătire politico-ideologică și profesională a acestora. Pe primul plan punem cerința ca în întreaga activitate cu cadrele să pornim de la cunoașterea și aprecierea acestora, în munca de zi cu zi.Sub coordonarea nemijlocită a biroului comitetului județean se înfăptuiește un complex de măsuri privind perfecționarea pregătirii, instruirea și reciclarea tuturor categoriilor de cadre de partid, de stat, din economie, din organizațiile de masă și obștești. Anul trecut a fost substanțial îmbunătățită și activitatea organelor de partid, de stat, de masă și obștești pentru examinarea și rezolvarea propunerilor, sesizărilor, recla- matiilor și cererilor oamenilor muncii, prezentate prin scrisori și audiențe.Bilanțul înfăptuirilor din anul trecut însumează in chip firesc noi succese ale politicii externe a partidului și statului nostru, dovezi de amplă rezonantă ale prestigiului și autorității de care se bucură România socialistă pe arena internațională. Ne mîn- drim că în toate propunerile, ideile politice și inițiativele românești, care au ca scop soluționarea justă și durabilă a problemelor ce confruntă omenirea, în interesul tuturor popoarelor, recunoaștem substanța densă a gîndirii și activității dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. Pe baza concepției elaborate și promovate de dumneavoastră, România și-a afirmat cu neclintită consecventă vocația paș-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a) nică, și-a continuat activitatea internațională consacrată dezarmării, păcii, înțelegerii și cooperării între state.Exprimind de la această tribună recunoștința vie, satisfacția si deplina aprobare a organizației județene de partid pentru activitatea internațională a partidului, față de întreaga politică externă și internă a țării noastre, precum și față de orientările strategice stabilite de plenară pentru perioada urmă

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE HURBEAN

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,Lucrările plenarei Comitetului Central au deosebită însemnătate pentru intreaga viață politică, social-economică a țării, documentele supuse dezbaterii, prin prevederile pe care le cuprind, materializînd preocuparea pentru înfăptuirea consecventă a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îndeplinirea obiectivelor actualului cincinal, creșterea eficienței economice, promovarea mai fermă a principiului socialist al repartiției în vederea înaintării neabătute a patriei pe calea progresului și bunăstării.. în anul trecut, după cum rezultă și din analiza situației economico-fi- nanciare a economiei naționale pe bază de bilanț, țara noastră, în contextul agravării crizei economice mondiale, a înregistrat progrese în dezvoltarea economică, social-culturală, lărgirea și modernizarea potențialului productiv, ridicarea eficienței în toate domeniile, perfecționarea conducerii economiei. Aceste rezultate evidențiază realismul politicii partidului nostru cu privire la necesitatea dezvoltării și modernizării economiei, confirmă pe deplin aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu că dispunem în economie de forța necesară pentru înfăptuirea obiectivelor pe care ni le-am propus, teză de o deosebită valoare politică și practică. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a colectivelor muncitorești din județ pentru realizarea planului în condițiile creșterii mai accentuate a eficientei economice se regăsesc in bilanțul cu care am încheiat anul trecut, în depășirea producției nete cu 3,9 procente, a exportului cu peste 400 milioane lei în totalitate pe devize libere și a beneficiilor planificate cu 139 milioane lei. De asemenea, cheltuielile materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă au scăzut cu 8,7 lei. Progrese notabile am înregistrat in anul trecut în gospodărirea materiilor prime, energiei și combustibilului. în folosirea capacităților de producție. Sintem conștienti însă de faptul că rezultatele puteau fi mai bune dacă organele și organizațiile de partid, conducerile unor unități ar fi acționat cu mai multă perseverență pentru rezolvarea operativă si eficientă a problemelor aprovizionării teh- nico-materiale. a organizării producției, întărind la fiecare 
loc de muncă și sector disciplina, răspunderea pentru aplicarea consecventă a principiilor noului mecanism economico-fi- nanciar.Oamenii muncii din Alba sînt ferm hotărîți, mult stimate tovarășe secretar general. 6ă pună în valoare potențialul de care dispune economia județului pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, în condiții de eficientă economică ridicată. Vă raportăm că, pe 2 luni, planul la producția-marfă a fost realizat în proporție de 102,4 la sută, Iar la producția netă de 106.8 la sută. Productivitatea muncii în industrie a crescut fată de plan cu 6.6 la sută, iar cheltuielile materiale au fost diminuate cu 10,4 lei la mia de lei produc- ție-marfă. Sîntem preocupați cu toată răspunderea și energia de recuperarea restanțelor la investiții și la export pentru a încheia în cele mai bune condiții trimestrul I. în agricultură. deși au fost obținute producții mai mari ca în anii anteriori, rezultatele sint departe de a ne mulțumi. Măsurile întreprinse de comitetul județean de partid, pe baza indicațiilor dumneavoastră. tovarășe secretar general. dau garanția unor rezultate pe măsura potențialului uman și material de care dispunem.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION RADU

Mult Iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Actuala plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român analizează , probleme de majoră însemnătate ale construcției socialiste în patria noastră, confirmînd din nou preocuparea statornică a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea organizării și conducerii societății noastre, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că aplicînd în viață hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței'Naționale ale partidului, valoroasele dumneavoastră indicații, pe parcursul anului 1982 oamenii muncii din județul Dolj au înscris In bilanț rezultate bune față de primul an al actualului cincinal, reliefate In 
creșterea cu 12 la sută a pro- 

toare, doresc In același timp să remarc că acestea corespund Intru totul intereselor supreme ale poporului român, năzuințelor tuturor națiunilor lumii. în încheiere, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de angajamentul organizației județene de partid de a duce la îndeplinire toate hotărîrile ce le vom adopta, de a da viață exemplarelor orientări și sarcini stabilite de dumneavoastră la Conferința Națională a partidului, la actuala plenară.

Exprimind sentimentele de satisfacție și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor celor ce muncesc din județ, doresc să afirm deplina aprobare a programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, document care creează condiții largi de acțiune principiului socialist al repartiției, în raport cu cantitatea și calitatea muncii fiecăruia. Punînd în relație directă repartiția cu munca depusă, vor fi stimulate in toate locurile de muncă eforturile pentru realizarea sarcinilor, organizarea activității în intersul lucrătorilor și al societății în ansamblu.Militînd cu perseverență pentru creșterea capacității organelor și organizațiilor de partid, de mobilizare a tuturor forțelor în îndeplinirea sarcinilor, comitetul județean de partid a situat mereu în centrul preocupărilor asigurarea unei compoziții și structuri corespunzătoare organizațiilor de bază, in funcție de obiectivele muncii, ale unităților industriale și agricole, șantierelor de construcții, localităților din județ. Așa cum ne cereți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, comitetul județean de partid, biroul și secretariatul au acordat în permanență atentie intensificării educației comuniste, creșterii spiritului revoluționar, a răspunderii în îndeplinirea hotărîrilor de partid și a legilor țării, a sarcinilor încredințate. întăririi ordinii și disciplinei In toate domeniile de activitate. Recentele adunări de dare de seamă din organizațiile de partid au- situat în centrul dezbaterilor acestei acțiuni preocuparea pentru mobilizare» tuturor forțelor in îndeplinirea sarcinilor economice, misiune de bază a fiecărui comunist. înfăptuind hotărîrile partidului, măsurile stabilite de Plenara Comitetului Central din 31 martie 1932. .am acordat o atenție deosebită creșterii și formării cadrelor, educării revoluționare a acestora.în legătură cu activitatea internațională a partidului, doresc să exprim sentimentele de profundă adeziune pe care comuniștii. toți locuitorii Albei le nutresc față de principiile de independență, egalitate in drepturi și colaborare pe care se întemeiază relațiile partidului nostru cu partidele comuniste si muncitorești, cu forțele progresiste și revoluționare ale lumii, mîndria de a vedea partidul și statul nostru strălucit reprezentate de conducătorul nostru stimat și iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca una din forțele cele mai active ale păcii și prieteniei între țări și popoare. Din îndemnul conștiinței și al inimii, in numele organizației de partid Alba, exprim și cu . acest prilej recunoștința fierbinte față de activitatea neobosită, inițiativele de largă audiență internațională pe care secretarul nostru general le consacră cu pilduitoare responsabilitate salvgardării păcii, opririi cursei înarmărilor, realizării unei dezarmări reale, sporirii încrederii între națiuni, lichidării oricărei forme de ingerință în activitatea altor partide. în treburile altor state. Aprofundînd pe deplin documentele supuse dezbaterii plenarei, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din Alba, în frunte cu comuniștii, își vor intensifica eforturile pentru a onora exemplar sarcinile care le revin, pentru a obține noi succese in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. In dezvoltarea socialistă multilaterală a patriei noastre, pentru a ridica necontenit imaginea ei în lume, militînd neobosit pentru pace, colaborare și progres.

ducției-marfă industriale, a producției nete, a exportului de mărfuri, în reducerea cheltuielilor materiale cu 250 milioane lei și creșterea beneficiilor peste plan, în industrie, cu peste 53 milioane lei.în anul trecut, pe baza programelor stabilite, consumul de metal a fost redus cu 2 600 tone, iar prin măsurile luate au fost introduse în circuitul economic materiale refolosibile însumînd aproape 185 milioane lei.Vă raportez, stimate tovarășe secretar general, că în primele două luni, prin măsurile economice și politico-organizatorice luate, am reușit să depășim prevederile planului la producția- marfă industrială, la producția netă, iar productivitatea muncii a fost realizată în procent de108,8 la sută.în agricultură am deplasat centrul de greutate al muncii întregului activ de partid în consiliile unice agroindustriale, în cooperative și întreprinderi agricole de stat. Aceasta ne-a permis ca pînă în seara zilei de 23 martie să semănăm 76 720 de hectare, adică 26 la sută din suprafața planificată. încheind culturile din urgenta întîi. în

următoarele 4—5 zile, floarea- soarelui va fi și ea insămînțată pe întreaga suprafață destinată acestei culturi. Dispunem de condiții ca și la restul culturilor să ne încadrăm în perioada optimă.în zootehnie am acționat șl acționăm cu toată energia pentru redresarea acestui important sector. Ca urmare a măsurilor luate, pe primele două luni am realizat planul la carne și la ouă. Au început să prindă viață programele speciale de creștere a iepurilor și altor animale în gospodăriile populației, de cultivare a ciupercilor, de dezvoltare a agriculturii.în contextul prevederilor noului mecanism economico-finan- ciar apreciem ca deosebit de importanta dezbaterea in plenara Comitetului Central a programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor personalului muncitor, corespunzător principiului socialist de retribuire. înfăptuirii telului suprem al politicii partidului nostru de creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului ponor.Sînt Intru totul de acord cu sublinierea din raport că veniturile fiecărui om al muncii trebuie să reflecte contribuția adusă la realizarea planului de producție. Nimeni să nu poată primi retribuții și să participe la beneficiu dacă nu lucrează și nimeni să nu aibă venit garantat dacă nu muncește și dacă nu produce potrivit obligațiilor de la locul de muncă.Analizînd în spiritul exigentelor formulate de dumneavoastră, tovarășe secietar general, rezultatele obținute in domeniul politicii de cadre și al soluționării problemelor ridicate de oamenii muncii prin scrisori și audiente, ne dăm seama că In stilul și metodele de muncă ale comitetului judetem. de partid, cit și ale organelor și organizațiilor de partid s-au manifestat deficiențe, ceea ce a făcut ca realizările pe ansamblu să nu se ridice la nivelul posibilităților și condițiilor de care dispunem.Unele colective de muncă șl organizații de partid acordă
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOSIF SZASZ
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Actuala plenară a Comitetului Central, prin vasta problematică și prin importanța deosebită a problemelor dezbătute, reprezintă un moment de o covirșitoare însemnătate în viata politică a țării. Conținutul materialelor prezentate plenarei, orientările de largă perspectivă și măsurile prevăzute in aceste documente, elaborate sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimă grija și preocuparea permanentă a conducerii partidului, a secretarului nostru general pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii integrale a hotăririlor adoptate de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului.Raportul privind situația eco- nomico-financiară pe ansamblul economiei naționale în cel de-al doilea an al cincinalului evidențiază rezultatele importante obținute în dezvoltarea economico-socială a patriei. Chiar în condițiile de accentuare a crizei economice mondiale, cînd în multe țări ale lumii producțiile cunosc stagnări sau dări înapoi. în țara noastră s-au lărgit și modernizat capacitățile de producție, s-au obținut sporuri însemnate la producția marfă și la producția netă, au crescut producțiile de bunuri de consum, precum și venitul național. Toate acestea arată și confirmă pe deplin superioritatea economiei noastre socialiste, justețea politicii partidului, a 

încă insuficientă atenție organizării producției și a muncii, valorificării resurselor materiale și umane, stimulării inițiativei și spiritului de inventivitate, instaurării ordinii și disciplinei. fermității și răspunderii in toate sectoarele de producție și la fiecare loc de muncă. Numai așa se explică o serie de neajunsuri în organizarea producției și a muncii, indisciplina, îndeosebi in unele ramuri de activitate, unde a fost necesară intervenția directă a dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru reorganizarea întregii activități și utilitatea măsurilof luate și-a și spus cuvîntul, fapt pentru care, de la tribuna actualei plenare a Comitetului Central al partidului. vă aduc cele mai vii și calde mulțumiri și vă asigur, in același timp, că vom face tot ce este posibil pentru aplicarea în practică a tuturor indicațiilor date, pentru a ne aduce o contribuție sporită la asigurarea independentei energetice a țării.îh" încheiere, doresc să dau expresie sentimentelor de adîn- că prețuire și profund devotament pe care, asemenea întregului popor, comuniștii, toți ceilalți oameni ai muncii din județul Dolj le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția hotărîtoare pe care o aveți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Inițiativele dumneavoastră de pace, propunerile concrete de dezarmare, de colaborare și înțelegere între popoare, de democratizare a relațiilor internaționale și instaurare a unei noi ordini economice șl politice dau o înaltă strălucire prestigiului de care se bucură astăzi România pe toate meridianele globului.Exprimîndu-ne și cu acest prilej întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului, ne angajăm să acționăm cu toată fermitatea pentru a spori și mai mult contribuția județului nostru la înfăptuirea integrală a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, in scopul ridicării pe noi trepte de progres și civilizație a patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.

măsurilor luate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și auto- gestiunii muncitorești. Oamenii muncii din județul Harghita, români și maghiari, sînt profund recunoscători partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru puternica dezvoltare industrială a acestei zone a patriei în ritm cu dezvoltarea întregii țări. Tînărul detașament al clasei muncitoare din județul nostru, împreună cu specialiștii, cu cadrele de răspundere din întreprinderi acționează pentru a utiliza cu randament maxim capacitățile de producție, pentru valorificarea cît mai eficientă a materiei prime, materialelor, combustibilului și energiei, convinși fiind că numai în felul acesta vom putea realiza planul producției fizice și marfă în condițiile calitative și de eficiență maximă. în această ordine de idei, raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în anul 1982 am îndeplinit sarcinile planificate la producția netă, realizînd peste prevederi 189 milioane de lei. Am realizat o reducere însemnată a cheltuielilor de producție ca urmare a măsurilor luate in direcția bunei gospodăriri a bazei de materii prime, materiale, a energiei electrice, a combustibilului, eco- nomisindu-se, în anul care a trecut, peste 2 200 tone metal. 19 890 tone combustibil convențional, aproape 15 000 megawați oră energie electrică etc.

Preocupările colectivelor de oameni ai muncii, ale specialiștilor au fost orientate și mobilizate spre modernizarea continuă a proceselor de producție în scopul creării de noi produse competitive, cu consumuri reduse, fapt care a permis ca ponderea acestora în totalul produc- ției-marfă fabricată în anul 1982 să reprezinte aproap • 25 la sută, în conformitate cu indicațiile dumneavoastră, și pe baza programului special aprobat de conducerea partidului, în toate sectoarele o atenție deosebită s-a acordat utilizării resurselor de materii prime și energie locală, în paralel cu recuperarea materialelor refolosibile.Informez plenara că volumul materialelor recuperate in anul 1982, față de 1981, a crescut cu 15,2 la sută la metale, cu 21,4 la sută la materiale nemetalice, contribuind astfel la întregirea bazei de materii prime.Aș dori să arăt că bilanful nostru pe anul 1982 nu este de natură să ne satisfacă pe deplin. Avem motive de insatisfacții față de nivelurile unor realizări în anul 1982 care nu corespund posibilităților pe care le avem in județ. Vă raportez, tovarășe secretar general, că plenara comitetului județean de partid a analizat activitatea desfășurată în anul trecut, adoptînd măspri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității in toate sectoarele. Ca urmare, pe primele două luni din acest an. sarcinile la principalii indicatori de plan au fost îndeplinite si depășite. în prezent acționăm, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, pentru mai buna organizare a producției și a muncii în vederea folosirii în totalitate a mașinilor, utilajelor, a instalațiilor din dotarea unităților. pentru introducerea în circuitul productiv a tuturor mijloacelor, astfel incit, printr-o bună întreținere a acestora, printr-o aprovizionare tehnico- materială corespunzătoare, prin respectarea disciplinei tehnologice. întărirea ordinii si disciplinei, să punem in valoare întregul ’ potențial de care dispune județul nostru.Vă raportez, tovarășe secretar general, că și In agricultură au fost luate o seamă de măsuri. în zonele unde temperatura a permis am trecut la Insămîntările din această primăvară. în zootehnie, măsurile pe care le-am luat au dat deja rezultatele scontate.Viața a dovedit pe deplin adevărul exprimat In atîtea rinduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu că succesele construcției noastre socialiste, rezultatele dobin- dite în orice domeniu de activitate sînt nemijlocit legate de forța organizațiilor de partid, de modul în care acestea reușesc să polarizeze în jurul lor energia umană, capacitatea creatoare a oamenilor muncii. Secretarul nostru general exprimă atit de sugestiv, prin cuvinte devenite memorabile, faptul că Partidul
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VIRGIL MARCOȘANU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului, prin aria largă și importanța problemelor aflate la ordinea de zi, se înscrie în preocupările constante ale conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a analiza rezultatele obținute într-o anumită perioadă și a stabili măsuri pentru creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid ta mobilizarea tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Rezultatele obținute în anul trecut în dezvoltarea economico-socială a tării, in condițiile grele determinate de criza economică mondială, reflectă justețea politicii partidului și statului nostru pentru ridicarea națiunii noas

Comunist Român reprezintă centrul vital al societății, el emite lumina care călăuzește întreaga națiune pe drumul glorios al comunismului.- Iată de ce comitetul județean de partid acordă cea mai mare atenție întăririi continue a rândurilor organizațiilor de partid, creșterii calitative a influenței acestora ta mobilizarea maselor la înfăptuirea hotărîrilor partidului și a legilor țării. Edificator in acest sens este faptul că anul trecut efectivul organizației județene de partid a fost mai mare cu 79 la sută față de anul cind s-a înființat județul. In strînsă legătură cu profundele transformări petrecute în viata economico-socială a județului au avut loc modificări substanțiale și in structura organizației noastre județene. In acest sens se evidențiază creșterea ponderii muncitorilor in efectivul organizației județene, de partid..Comi.tețui județean de partid s-a preocupat, ' de asemenea, de creșterea- și educarea cadrelor, acțlonînd în concordantă cu orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru pregătirea și promovarea cu prioritate în funcții de conducere, în organele și aparatul de partid, de stat, al organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor care provin din rîndul clasei muncitoare. A crescut, in același timp, numărul femeilor în conducerea diferitelor sectoare de activitate, inclusiv în aparatul de partid.Doresc să subliniez, în încheiere, că, in unanimitate, oamenii muncii din județul Harghita dau o înaltă apreciere politicii internaționale a partidului și statului, activității neobosite desfășurate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul' Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea neîncetată a relațiilor externe ale țării, strălucitelor sale inițiative consacrate menținerii păcii, reducerii încordării, opririi cursei înarmărilor și trecerii Ia dezarmare, respectării independenței și suveranității naționale, edificării noii ordini economice internaționale, cîștigîndu-și un binemeritat prestigiu pe toate meridianele lumii, stima și prețuirea opiniei publice internaționale.Doresc să asigur plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Harghita, toți oamenii muncii români și maghiari din județ vor acționa ta deplină unitate și frăție, cu abnegație și dăruire patriotică pentru traducerea în fapt a hotăririlor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, adu- cîndu-și astfel contribuția activă la ridicarea patriei noastre pe noi trepte de înalt progres și civilizație.

tre socialiste pe culmi tot mai înalte de bunăstare și civilizație, ele ilustrează cu forța faptelor, deosebit de convingător, superioritatea economiei noastre socialiste.Militînd pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne-au revenit din hotărîrile Congresului al XII- lea și Conferința Națională ale partidului, a orientărilor șl indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în Mehedinți, comitetul județean de partid a acționat permanent pentru creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid, al comuniștilor, pentru întărirea autoconducerii muncitorești și aplicarea fermă a principiilor mecanismului eco- nomico-financiar, pentru creșterea eficientei Întregii activități economice.Rezultatele pe bază de bilanț pe care le-am obținut ta anul 1982 în activitatea economico- 

socială relevă că s-au realizat ritmuri superioare în creșterea economică a județului. Cu toate acestea, datorită unor greutăți cu care ne-am confruntat, cit și unor neajunsuri în organizarea producției și a muncii, prevederile de plan la unele unități cu pondere in economia județului nu s-au realizat integral.Rezultatele pe bază de bilanț obținute în anul 1982 au fost analizate în adunările generale ale oamenilor muncii și in adunările de dări de seamă ale organizațiilor de bază și ale activului de partid din fiecare unitate, stabilindu-se, pe baza concluziilor desprinse, măsuri politico-organizatorice și tehnice pentru realizarea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, pentru creșterea întregii activități economice in acest an.împreună cu reprezentanții centralelor industriale și ai ministerelor, au fost analizate toate problemele care condiționează realizarea sarcinilor de plan pe acest an, multe din acestea fiind soluționate, iar altele în curs de rezolvare, creîndu-se, astfel. premisele pentru îmbunătățirea activității de îndeplinire a planului.în primele două luni ale anului, producția-marfă industrială a fost depășită cu 4,7 milioane lei, producția-marfă industrială și prestările de servicii in industria mică cu 6,7 milioane lei. Planul de export s-a îndeplinit ir, proporție de 130,6 la sută. în activitatea de investiții s-a obținut o anumită creștere față de perioada corespunzătoare din anul trecut, dar sarcinile de plan pe cele două luni nu s-au realizat.Tovarășe secretar general, vreau să vă raportez că în a- ceastă perioadă în agricultură am pregătit mai bine activitatea pentru insămînțările din primăvară. Noi am terminat de însă- mînțat toate culturile din epoca întîi, la mazăre, cartofi, furaje și am însămînțat 4122 de hectare de floarea-soarelui din cele 11 009 de hectare planificate, lucrare pe care o vom termina în următoarele două-trei zile. De asemenea, sîntem mobilizați pentru a rezolva sarcinile mari din dorpeniul zootehniei.Consider că recentele măsuri luate de Comitetul Politic Executiv pentru aplicarea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului in domeniul retribuirii și repartiției veniturilor oamenilor muncii asigură promovarea mai fermă a principiului socialist de repartiție în raport de cantitatea și calitatea muncii. Generalizarea acordului global pentru întregul personal din unitățile economice și aplicarea unei noi majorări a retribuțiilor medii nominale va constitui un stimulent puternic în mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan, în creșterea mai puternică a cointeresării acestora și sporirea eficienței întregii activități.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION M. NICOLAE
Mult stimate tovarășe Nîcolae 

Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu.
Stimați tovarăși,Permiteți-mi, vă rog. să-mi exprim deplina satisfacție și mulțumirea totală pentru indicațiile prețioase pe care le-ați dat in mod permanent, tovarășe secretar general, în vederea dezvoltării continue a bazei energetice și de materii prime a tării. în conformitate cu programele aprobate de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului privind înfăptuirea deplinei independente energetice a țării.Așa cum ați subliniat ta repetate rinduri, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. asigurarea independentei energetice a țării, reducerea importurilor de petrol, materii prime și materiale, diminuarea substanțială a eforturilor valutare constituie probleme de importantă covîrșltoare pentru dezvoltarea în continuare a întregii noastre economii naționale, pentru progresul neîntrerupt al tuturor domeniilor de activitate.Avînd în vedere aceste imperative fundamentale ale asigurării bazei energetice și de materii prime proprii, trebuie să acționăm cu toată hotărirea pentru îmbunătățirea activității de producție în industria petrolieră, chimică și energie electrică. pentru utilizarea pe scară largă a tehnologiilor avansate de lucru, pentru valorificarea integrală a resurselor de materii prime și energetice ale țării.După ce s-a referit la o serie de lipsuri care s-au manifestat în sectorul de petrol și în cel de desfacere a produselor petroliere, vorbitorul a arătat :Informez plenara că din indicația și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in sectorul extracției de petrol și ta cel de desfacere a produselor petroliere s-au elaborat și aplicat un complex de măsuri pentru îmbunătățirea activității. Măsurile stabilite și aplicate au vizat în primul rind întărirea unităților de bază care realizează producția de petrol, ta mod deosebit a brigăzilor de producție petrolieră, eliminarea unor verigi organizatorice intermediare, în scopul apropierii conducerii de procesul de producție și deplasării unui număr cît mai mare de cadre tehnice spre unitățile de bază.în noua organizare s-au avut în vedere, de asemenea, o serie de măsuri ferme vizind creșterea răspunderii întregului personal pentru realizarea producției fizice și legarea directă a retribuției personalului muncitor de volumul producției realizate. Ca urmare a principiilor noi de organizare, au fost repartizați în brigăzile de producție peste 6 500 de oameni al

Militînd cu consecventă pentru aplicarea ta viată a măsurilor stabilite de plenara Comitetului Central al partidului, din martie 1982, comitetul județean de partid a acordat o atentie deosebită îmbunătățirii stilului și metodelor sale de muncă în conducerea muncii de primire în partid și înfăptuirea politicii de cadre a partidului, analizînd periodic, în plenare, birou și secretariat. modul in care se desfășoară această activitate, a organizat periodic controale complexe și pe domenii, iar concluziile desprinse ne-au ajutat in stabilirea măsurilor politico-organizatorice menite să asigure perfecționarea continuă a muncii ta acest domeniu.Comitetul județean de partid a pus un accent deosebit pe primirea in partid cu prioritate a oamenilor muncii care lucrează nemijlocit in sfera producției bunurilor materiale. îndeosebi de pe șantierele de construcții ale hidrocentralei Porțile de Fier II, Centralei electrice de termoficare Drobeta-Turnu Severin, de la combinatul chimic, întreprinderea minieră Mehedinți, întreprinderile și secțiile nou intrate in funcțiune, precum și din unitățile agricole de stat și cooperatiste.Acționind permanent pentru aplicarea in viață a hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, Congresului al II-lea al educației politice și culturii socialiste, a ideilor, tezelor și orientărilor de o excepțională valoare teoretică și practică formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara din iupie și Conferința Națională rate partidului din anul trecut, ccr « mitetul județean de partid » desfășurat o intensă activitate politico-ideologică și cultura - ' educativă pentru educarea c- - muniștilor, a cadrelor, a tuturor oamenilor muncii, in spiritul inaltei conștiințe socialiste, pătrunse de grijă și devotament fată de sarcinile încredințate.Hotărîți să înlăturăm neajunsurile care s-au manifestat in activitatea noastră, pătrunși de importanța deosebită a sarcinilor puse de actuala plenară in fața întregului partid, comitetul județean de partid va acționa în așa fel îneît să ridice la un nivel superior întreaga muncă de întărire numerică șl calitativă a rindurilor partidului. în numele organizației județene de partid Mehedinți îmi exprim acordul deplin cu materialele supuse dezbaterii plenarei.Conștient! de răspunderile mari ce ne revin, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că org-i-j nizatia județeană de partid Mehedinți, toți oamenii muncii vor face totul pentru a da 'viață obiectivelor din vastul program de edificare a societății socialis- j te și comuniste pe pămintul patriei noastre. I 
muncii, iar un număr de peste 500 de ingineri, subingineri și alte cadre tehnice au fost trecute, din aparatul trusturilor și din alte activități auxiliare;yn brigăzile de producție sau de foraj. Toate brigăzile au pri lit indicatori de plan la producția fizică de țiței și gaze, la me ri forați, precum și indicatorii economici, consumuri de combustibili, energie și costuri.în noua formă organizatorică, schelele de foraj și cele de producție petrolieră funcționează ca unități de bază cu personalitate juridică, avînd structuri optime de organizare, cu un număr judicios dimensionat de compartimente și de personal. Ele au preluat atribuții noi in domeniul investițiilor, geologi ri, planificării, aprovizionării și fi- nanciar-contabil, fiind organizate. pe cît posibil, pe raza unui singur județ. S-a avut în vedere ca sediul schelelor să funcționeze în centrul zonei de activitate, iar sediile unor brigăzi de producție să fie la un loc cu cel al S.M.A.-urilor sau al C.A.P.-u- rilor, pentru o utilizare cît mai rațională a dotării existente.Potrivit indicațiilor dumneavoastră, ca urmare a analizei recente pe care ați făcut-o cu conducerea Ministerului Petrolului, vă vom prezenta programe concrete privind repunerea în producție a tuturor sondelor ce nu produc, precum și orientarea forajului spre zonele cu productivitate mare, care să conducă la o creștere simțitoare a producției de țiței.Vă raportăm, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, în urma indicațiilor pe care ni le-ați dat, in prezent sînt in curs analize privind îmbunătățirea organizării activității și in industria chimică, și în cea e- nergetică și că vom prezenta, conform programului stabilit de dumneavoastră, noua formă de organizare.în incheiere, încă o dată vreau să subliniez că in noua formă organizatorică din sectoarele de petrol și de desfacere a produselor petroliere, precum și in noua organizare a activității din sectorul chimic și cel energetic își găsesc ilustrarea caracterul novator și revoluționar, propriu concepției dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu privire la organizarea și conducerea activității sectoarelor de primă importanță ale economiei naționale, de care depind în mod nemijlocit progresul susținut și multilateral al României socialiste șl realizarea independenței energetice a țării.Vă mulțumesc respectuos pentru preocuparea manifestată pentru dezvoltarea acestor ramuri și mă angajez să depun toate eforturile în scopul perfecționării activității și realizării planului.Totodată, îmi exprim deplinul acord cu documentele supusa dezbaterii plenarei.
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creșterea producției nu sînt pa 
măsura potențialului material și 
uman al economiei noastre so
cialiste, ceea ce s-a reflectat în 
mod negativ asupra nivelului 
rentabilității și beneficiilor, a ve
nitului național.

Plenara a apreciat, de ase
menea, ca pozitiv faptul că în 
anul 1982 personalul muncitor din 
sectorul socialist a sporit cu 
120 000 oameni, în condițiile în 
care în unele țări, inclusiv so
cialiste, se constată o restrîngere 
a forței de muncă, iar in țările 
capitaliste o creștere masivă a 
șomajului. In același timp, ple
nara a criticat modul necores
punzător de folosire a forțelor 
umane de care dispune econo
mia noastră națională, ceea ce a 
făcut să se obțină un spor al 
productivității muncii sub indi
cele planificat.

Pornind de la lipsurile consta
tate, plenara a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor, comite
telor județene de partid, tuturor 
organelor de partid și de stat 
centrale și locale să ia măsuri 
hotărîte care să asigure folosi
rea cu maximă oficiență a bazei 
tehnico-materiale și a forței de 
muncă.

Plenara Comitetului Central a 
criticat, de asemenea, în mod 
sever, lipsurile manifestate in 
domeniul asigurării și valorifi
ci/ 'ii materiilor prime, materiale- 
!• >r, combustibililor și energiei, 
’.endințele de a se apela, incă, 
la importuri nejustificate și a 
cerut să se acționeze cu întreaga 
responsabilitate pentru respec
tarea cu strictețe a normelor de 
consum stabilite, pentru trecerea 
cu hotărire la solutionarea cu 
forțe proprii a problemelor pri
vind aprovizionarea tehriico-ma- 
terială, condiție esențială pentru 
desfășurarea ritmică a proce
sului de producție.

Apreciind că industria româ
nească este în măsură să gă
sească rezolvări corespunzătoare 
tuturor problemelor de care de
pinde progresul neîntrerupt al 
economiei naționale, al întregii 
țări, Comitetul Central a cerut 
ca, urmind exemplul analizelor 
întreprinse în domeniul minier si 
petrolier, să se procedeze la o 
examinare aprofundată a activi
tății în toate celelalte sectoare, 
— inclusiv cele social-culturale — 
stabilindu-se măsuri ferme pri
vind asigurarea necesarului și 
reducerea consumului de mate
rii prime, materiale, de combus
tibil și energie, recuperarea și 
refolosirea materialelor, pieselor 
și subansamblelor, introducerea 
in producție a stocurilor existen
te, mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, reducerea 
continuă a cheltuielilor materia
le, creșterea calității și eficien
ței tuturor produselor. Sarcini 
deosebite au fost puse in fața 
ai ivității de cercetare și dezvol- 
’ e tehnologică, în vederea pu
nerii în valoare a uriașei forțe 
de care dispunem in acest im
portant sector, apropierii tot mai 
strînse de problemele concrete 
ale producției materiale, pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai 
mare la creșterea permanentă a 

calității și competitivității produ
selor românești pe piața inter
națională.

Analizind modul de folosire și 
gospodărire a mijloacelor mate
riale și financiare în anul 1982, 
Comitetul Central al partidului a 
cerut ca întreaga activitate a 
fiecărei unități economice să se 
reflecte în rezultatele financiare 
obținute, criteriul de bază 
constituindu-l producția-marfă 
vindută și incasată și, respectiv, 
beneficiile obținute la o mie de 
lei fonduri fixe.

Plenara a relevat că, deși în 
anul 1982 s-au realizat produc
ții agricole bune, Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimenta
re nu a luat măsurile necesare 
pentru ca toate unitățile să lu
creze în condiții de rentabilitate. 
S-a cerut ca în activitatea de 
conducere și organizare a agri
culturii să se ia toate măsurile 
pentru realizarea în întregime a 
sarcinilor la producția vegetală 
și animală, astfel incit fiecare 
unitate să-și acopere cheltuielile 
din venituri proprii.

Comitetul Central al partidu
lui a stabilit ca, în general, asi
gurarea fondurilor necesare uni
tăților care au înregistrat pier
deri în anul 1982 să se facă din 
beneficiile realizate de către fie
care unitate in parte, neadmi- 
țîndu-se ca rezultatele slabe ale 
unora să fie acoperite din be
neficiile altor unități sau de la 
bugetul de stat.

Apreciind rezultatele obținute 
în domeniul comerțului exterior 
în anul 1982, ca și in primele 
luni ale anului curent, plenara 
a cerut tuturor ministerelor, tu
turor județelor să ia măsuri 
energice pentru realizarea inte
grală și in cele mai bune con
diții de calitate a producției des
tinate exportului, astfel încît să 
fie onorate în întregime și la 
termen obligațiile contractual? 
pe 1983.

Pornind de la faptul că m 
prezent este in curs de pregătire 
întîlnirea la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R., plenara 
C.C. al P.C.R. a apreciat rolul 
important pe care această orga
nizație l-a avut pînă in prezent 
și a subliniat necesitatea de a se 
trage concluziile necesare din 
lipsurile manifestate, astfel incit 
să se adopte măsuri care să 
creeze condițiile necesare solu
ționării în cadrul C.A.E.R. a pro
blemelor dezvoltării economico- 
sociale a țăriior membre. Ple
nara a reafirmat hotărîrea Româ
niei socialiste de a contribui 
activ la îmbunătățirea activi
tății acestei organizații, la dez
voltarea colaborării in vederea 
asigurării necesarului de materii 
prime și energie, la dezvoltarea 
specializării și cooperării in in
dustrie, agricultură, in celelalte 
sectoare, în conformitate cu for
țele și posibilitățile pe care le au 
țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., în interesul cauzei so
cialismului, al progresului și 
păcii in lume.

Pornind de la Raportul pri
vind situația economico-finan- 
ciară pe ansambiul economiei 
naționale în anul 1982, rezultată 
pe baza analizei de bilanț, 
Comitetul Central al partidu

lui și-a exprimat convingerea că 
oamenii muncii din patria noas
tră, in frunte cu comuniștii, nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru realizarea în termen a pre
vederilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, asigurînd, 
astfel, o bază tot mai temeinică 
pentru dezvoltarea continuă, ne
întreruptă, a economiei noastre 
naționale.

2. - Plenara a analizat și a- 
probat, in unanimitate, Programul 
de aplicare a hotăririlor Confe
rinței Naționale a Partidului Co
munist Român din 16-18 decem
brie 1982 în domeniul retribuirii 
muncii și repartiției veniturilor 
oamenilor muncii. A fost subli
niat faptul că perfecționările 
aduse sistemului de retribuire și 
repartiție a veniturilor oamenilor 
muncii se încadrează în progra
mele speciale de ridicare a ni
velului de trai și de creștere a 
calității vieții, elaborate din ini
țiativa și cu participarea directă 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și sînt menite să 
ducă la întărirea răspunderii oa
menilor muncii, in calitatea lor 
de producători, proprietari și be
neficiari, față de apărarea și 
sporirea continuă a proprietății 
socialiste, temelia bunăstării și 
fericirii întregului popor.

finind seama de noul stadiu 
al dezvoltării economice, de 
noile măsuri privind aplicarea 
mecanismului economico-finan- 
ciar, de cadrul organizatoric al 
democrației muncitorești, de 
participarea nemijlocită a ma
selor la conducerea economiei, 
a vieții sociale, a întregii socie
tăți, Comitetul Central a apre
ciat că este necesară îmbunătă
țirea sistemului de retribuire a 
muncii și a principiilor repartiției 
veniturilor oamenilor muncii. 
Noul program urmărește aplica
rea și mai fermă a principiului 
socialist de repartiție, în raport 
cu cantitatea și calitatea muncii 
depuse, legarea mai strînsă a 
veniturilor individuale ale fie
cărui om al muncii de realiza
rea planului de producție, de 
export, de productivitatea mun
cii și eficiența economică, de 
gradul de valorificare a materi
ilor prime, combustibililor și 
energiei, precum și a forței de 
muncă. In conformitate cu pre
vederile programului, nimeni nu 
poate primi retribuția, nu poate 
avea un venit garantat sau să 
participe la beneficii, dacă nu 
produce conform obligațiilor ce-i 
revin la locui de muncă. De 
asemenea, faptul că retribuțiile 
vor fi neplafonate in cazul de
pășirii prevederilor de plan, ur
mind insă să fie diminuate, în 
mod corespunzător, în cazul ne- 
îndeplinirii sarcinilor de produc
ție, ilustrează caracterul stimu
lator al noului sistem.

Plenara a apreciat că măsu
rile de trecere, în anul 1983, la 
o nouă majorare a retribuțiilor 
medii nominale constituie încă 
o dovadă elocventă a politicii 
consecvente a partidului nostru 
de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

)n cadrul plenarei au fost evi
dențiate răspunderile mari ce 

revin organelor colective de con
ducere din întreprinderi pentru 
aplicarea neabătută a princi
piilor socialiste de muncă și re
tribuție în toate domeniile de 
activitate. S-a subliniat că ele 
au obligația să asigure condi
țiile. materiale, tehnice și orga
nizatorice pentru folosirea efi
cientă a întregii forțe de mun
că, în vederea îndeplinirii inte
grale a sarcinilor de plan și, pe 
această bază, a creșterii venitu
rilor personalului muncitor. O 
importanță fundamentală o are 
- in acest scop - aplicarea fer
mă a indicațiilor secretarului 
general al partidului privind 
creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii, factorul de
terminant care asigură sporirea 
venitului național, unica sursă a 
progresului economic și social, a 
creșterii veniturilor tuturor oame
nilor muncii.

Plenara C.C. al P.C.R. și-a ex
primat convingerea că perfec
ționarea retribuirii muncii și a 
repartiției veniturilor va da noi 
dimensiuni inițiativei individuale 
și colective, răspunderii tuturor 
oamenilor muncii în transpu
nerea în viață a politicii parti
dului, a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru gospodărirea eficientă a 
fondurilor materiale și-bănești, 
utilizarea integrală a capacității 
de producție și a forței de mun
că și sporirea pe această bază 
a bunăstării tuturor celor ce 
muncesc.

3. - Plenara a analizat și 
aprobat, în unanimitate, Rapor
tul cu privire la efectivul, com
poziția și structura organizato
rică a partidului la 31 decem
brie 1982.

Potrivit hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. dfn martie 1982, indi
cațiilor secretarului general al 
partidului, activitatea de întărire 
a rindurilor partidului a fost con
centrată în direcția sporirii con
tinue a exigenței față de calită
țile moral-politice și profesionale 
ale celor primiți în partid, astfel 
ca înaltul titlu de comunist să 
fie atribuit numai acelor oameni 
ai muncii care, în viață și so
cietate, au dovedit spirit revolu
ționar, o atitudine înaintată, res
ponsabilitate în îndeplinirea sar
cinilor, o înaltă conștiință po
litică și cetățenească. In cursul 
anului trecut au fost primiți in 
partid 143 748 oameni ai muncii, 
cu 2 288 mai mult decit în 1981, 
acordindu-se prioritate muncito
rilor cu înaltă calificare, țărani
lor cooperatori și cu gospodărie 
individuală, precum și celor 
mai înaintați intelectuali. Semni
ficativ este faptul că ponderea 
membrilor de partid în totalul 
populației majore a ajuns la 
aproape 21 la sută și în ansam
blul populației ocupate deține 
31 la sută, ceea ce demonstrea
ză capacitatea organizatorică a 
partidului nostru, adeziunea po
porului la politica sa internă și 
externă, unitatea întregii națiuni 
în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Peste 75 la sută din 
membrii de partid lucrează in 
sfera producției materiale.

Structura socială a partidului 
reflectă fidel stiuctura socie- 

lății noastre socialiste, element 
fundamental in procesul intăririi 
forței sale, corespunzător misiunii 
istorice a partidului de a conduce 
întregul popor pe drumul socia
lismului și comunismului.

Plenara C.C. al F.C.R. a indicat 
organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze cu fermitate 
și consecventă pentru creșterea 
continuă a rolului conducător al 
organizațiilor de partid in toate 
domeniile, a capacității lor de 
mobilizare a oamenilor muncii 
la îndeplinirea exemplară a hotă
ririlor Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului. S-a subliniat maxima în
semnătate a sarcinii tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid privind intăiirea perma
nentă a partidului, cu deosebire 
pe plan calitativ, asigurarea 
condițiilor pentru a fi primiți in 
partid acei oameni ai muncii, 
bărbați și femei din rîndul clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, care, prin modul cum 
acționează in fiecare zi la locul 
de muncă, fac dovada adeziunii 
lor depline la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotăririi lor nestrămutate 
de a contribui cu întreaga capa
citate la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

4. - Plenara a aprobat, în 
unanimitate, Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată in anul 
1982 de către organele de partid, 
de stat și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului. C.C. al P.C.R. 
a subliniat că elaborarea și în
făptuirea politicii de cadre a 
partidului nostru au beneficiat și 
beneficiază în permanență de 
sprijinul direct și consecvent al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Plenara a evidențiat că și in 
anul trecut organele de partid, 
organizațiile de masă, conduce
rile ministerelor și instituțiilor 
centrale au acționat permanent 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
selecționării, pregătirii și pro
movării cadrelor, care, împreună 
cu masele largi de oameni ai 
muncii, desfășoară o activitate 
susținută pentru înfăptuirea mă
rețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. In 
deplină concordanță cu concep
ția partidului nostru cu privire 
la rolul ce revine clasei mun
citoare in societatea noastră, a 
sporit ponderea cadrelor prove
nite din rindul muncitorilor, maiș
trilor și tehnicienilor în apara
tul de paitid și al organizațiilor 
de masă, ca și in diferite sec
toare ale economiei naționale. 
S-a acordat, totodată, atenție 
promovării femeilor in funcții de 
conducere in organele de partid 
de la diferite niveluri, in întreaga 
viață economico-socialâ, ca și 
cadrelor din rindul naționalități
lor conlocuitoare. S-a manifestat 
in continuare o preocupare per
manentă pentru promovaiea unor 
cadre tinere, bine pregătite pro
fesional și politic.

Organele și organizațiile de 
partid, ministerele, centralele in
dustriale, unitățile economice și 
instituțiile de invătămint s-au 

preocupat in același timp de 
pregătirea cadrelor calificate ne
cesare in diferite sectoare de 
activitate, in acord deplin cu 
prevederile planului de dezvoltare 
a economiei naționale.

Comitetul Central al partidului 
a relevat însemnătatea elabo
rării unui program de măsuri 
menit să contribuie la traduce
rea exemplară in viață a hotări
rilor conducerii partidului și a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la asigura
rea tuturor sectoarelor cu cadre 
competente, temeinic pregătite 
profesional și politico-ideologic, 
capabile să-și îndeplinească in 
cele mai bune condiții sarcinile 
încredințate.

5. - Plenara a analizat și 
aprobat in unanimitate Raportul 
privind activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, redama- 
țiilor și cererilor oamenilor mun
cii în 1982.

Plenara Comitetului Central a 
subliniat că prin scrisori și au
diențe a continuat și în anul 
1982 amplul dialog intre condu
cerea partidului, organele de 
partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești și masele largi 
de oameni ai muncii, întărin- 
du-se astfel și mai mult legătu
rile partidului cu masele, cu 
întregul nostru popor.

Prin telegrame și scrisori oa
menii muncii și-au exprimat ade
ziunea deplină la eforturile 
partidului și statului pentru bu
nul mers al activității economi- 
co-sociale din patria noastră și 
creșterea contribuției României 
la rezolvarea problemelor majo
re ale lumii contemporane, la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
state și apărarea păcii. Totoda
tă, cei ce muncesc și-au expri
mat acordul deplin cu conținu
tul documentelor adoptate de 
Conferința Națională a partidu
lui, cu expunerile și cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ținute la plenarele Comitetului 
Central al partidului, ale consi
liilor oamenilor muncii din in
dustrie, agricultură și cu prilejul 
altor acțiuni care au avut loc pe 
pian național, dind o inaltă 
apreciere preocupării continue și 
neobosite pe care o manifestă 
secretarul general al partidului 
față de prezentul și viitorul po
porului nostru.

Plenara a stabilit măsuri care 
să asigure îmbunătățirea in con
tinuare a activității în domeniul 
scrisorilor și audiențelor in spi
ritul prevederilor din hotăririle 
Congresului al Xll-lea și ale 
Conferinței Naționaie ale parti
dului pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, stimularea con
tinuă a spiritului de răspundere 
civică, sporirea participării ne
mijlocite a oamenilor muncii la 
conducerea treburilor de stat și 
obștești.

6. - Plenara a analizat și 
aprobat în unanimitate Raportul 
privind activitatea internațională 
a partidului și statului in 1982 
și principalele orientări in poli
tica externă în anul 1983.

Comitetul Central a dat o 
înaltă apreciere activității inter
naționale a partidului și statu
lui și a subliniat că aceasta s-a 

desfășurat în deplină concor
danță cu hotăririle Congresului 
al Xll-lea și ale plenarelor C.C. 
al P.C.R., cu orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Plenara a relevat în mod deo
sebit contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii externe a României socia
liste, subliniind cu profundă sa
tisfacție largul ecou și puternica 
înrîurire pe care le-au avut - și 
în anul 1982, pe plan interna
țional - prodigioasa activitate și 
inițiativele conducătorului parti
dului și statului nostru, pildă 
inestimabilă de răspundere 
exemplară față de interesele na
ționale, progresul și fericirea po
porului român, față de destinele 
lumii contemporane. întreaga 
evoluție a evenimentelor a con
firmat pe deplin realismul obiec
tivelor și justețea orientărilor 
stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceea ce a ridicat fot 
mai mult prestigiul și autorita
tea sa pe arena mondială, a 
consolidat poziția României so
cialiste în lume.

C.C. al P.C.R. a evidențiat că 
un rol esențial în realizarea po
liticii internaționale a partidului 
și statului nostru l-a avut conti
nuarea dialogului la cei mai 
înalt nivel, care, în anul 1982, 
s-a concretizat în noi întîlniri și 
convorbiri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de stat din 
Europa, Asia, Africa și America, 
in contactele și schimburile de 
păreri purtate cu președinți și 
secretari generali de partide, cu 
conducători ai mișcărilor de eli
berare națională, in primirea 
unor personalități politice, re
prezentanți ai vieții economice și 
social-culturale din diferite țări. 
Acest dialog, materializat prin 
semnarea unor declarații și co
municate comune, prin încheie
rea altor numeroase acorduri și 
înțelegeri de colaborare în di
verse domenii, a lărgit cadrul 
politic și juridic favorabil dez
voltării și diversificării relațiilor 
bilaterale și conlucrării pe plan 
internațional.

Plenara reliefează preocuparea 
statornică a Partidului Comunist 
Român de a amplifica raporturile 
sale internaționale, el avind, ir» 
prezent, relații de colaborare cu 
circa 200 partide comuniste și 
muncitorești, partide socialiste și 
social-democrate, cu alte forțe 
democratice și partide de guver- 
nămint, organizații politice și 
mișcări de eliberare națională.

Plenara subliniază, totodată, că 
acțiunile de politica externă ale 
țării noastre au fost îndreptate 
spre extinderea continuă a rela
țiilor internaționale ale Româ
niei. în acest cadru, s-a apre
ciat in mod deosebit faptul că 
partidul și statul nostru au situat 
- și in anul 1982 - pe prim
plan aprofundarea și consolida
rea colaborării reciproc avanta
joase și a solidarității cu toate 
țările socialiste, și în primul rind 
cu cele vecine. în același timp, 
s-au dezvoltat și diversificat re
lațiile cu țările în curs de dezvol
tare și nealiniate. Raporturile cu 
țările capitaliste au evoluat in 

spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, al interesului mutual 
pentru promovarea schimburilor 
economice și a dialogului politic 
asupra problemelor majore ale 
actualității.

Arătînd că activitatea interna
țională a partidului și statului 
nostru s-a desfășurat, în 1982, în 
condițiile complexe ale vieții 
politice mondiale, C.C. al P.C.R. 
a relevat cu satisfacție că Româ
nia socialistă a militat constant, 
atit pe plan bilateral, cit și în 
cadrul organismelor internațio
nale, pentru reducerea încordă
rii, soluționarea stărilor conflic- 
tuale, a tuturor diferendelor din
tre state, prin mijloace pașnice, 
prin tratative, obținerea de pro
grese reale pe calea încetării 
cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare, în primul rind nu
cleară, în Europa și în întreaga 
lume, pentru reluarea politicii 
de destindere, colaborare și res
pect al independenței naționale, 
pentru edificarea unui climat de 
securitate, încredere și coope
rare in Balcani, pe continentul 
european și in celelalte regiuni 
ale globului, pan‘ru instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale.

Plenara □ stabilit ca politica 
externă a partidului și statului 
nostru in anul 1983 să se reali
zeze în continuare în conformi
tate cu hotăririle Conferinței 
Naționale a P.C.R., cu orientă
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, dind expre
sie voinței nestrămutate a po
porului român de a acționa cu 
toată consecvența pentru dez
voltarea relațiilor dintre state, 
pentru determinarea unui curs 
nou în viața internațională, pen
tru triumful cauzei destinderii, 
dezarmării, securității și păcii, 
pentru socialism.

7. - Plenara a adoptat, în 
unanimitate, următoarele măsuri 
organizatorice :
- Mărirea numărului membri

lor Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. de la 21 la 23 ; 
plenara a hotărit alegerea in 
această funcție a tovarășului 
Manea Mănescu și trecerea to
varășului Constantin Olteanu din 
rindul membrilor supleanți in 
rindul membrilor Comitetului Po
litic Executiv ;
- Eliberarea din rindul mem

brilor supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a tovarășilor Eva Feder, Cornel 
Onescu și Emilian Dobrescu, 
care nu mai îndeplinesc func
țiile pentru care au fost aleși in 
Comitetul Politic Executiv ;

- Alegerea ca membri su
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a to
varășilor Ștefan Birlea, loan 
Totu, Cornel Pacoste și Ion 
Radu.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, întîmpinat cu vii și 
puternice aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al Partidului Comu
nist Român.

CronicaLa Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism au depus, joi, coroane de flori ambasadorii Republicii Arabe Siriene, Hayssam Barakat, Republicii Indonezia, Mohamad Is- naeni, Republicii Democratice Sudan, Isam El Din Hassan, și Danemarcei, Lorenz Petersen.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Elene, Institutuî român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi după-amiază, în Ca-
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BOX- „Centura de aur"
Primele semifinaleMeciuri frumoase, arbitraje bune. Nivelul de calitate al turneului s-a ridicat, in sfirșit, pînă la cota normală de prestigiu a competiției românești „Centura de aur". Printre spectatorii de la Palatul sporturilor și culturii și-a făcut apariția și dl. Bernard Restout, președintele Asociației europene de box amator (E.A.B.A.), care s-a declarat satisfăcut de valoarea galei semifinale bucureștene. Un aport important in această ultimă privință s-a semnalat, ca de obicei, din partea oaspeților noștri, în special din Cuba și Venezuela. După acel meci Ultimino Ramos — Magallanes, mult aplaudat de spectatori și lăudat de presa străină, ieri am văzut un alt meci- model între Manuel Vilchez (Venezuela) și Rafael Cardenas (Cuba), meci cîștigat de ultimul, un maestru in virstă de numai 18 ani. De aceea, ni se pare utilă măsura F.R. Box de a programa un stagiu mai lung de pregătire comună cu participarea boxerilor noștri și a celor cubanezi, folositor nu numai in lumina campionatelor europene din luna mai.în semifinalele categoriei semi- muscă am văzut un meci frumos între vicecampionul olimpic Hipo- lito Ramos și Virgil Iordache. Pu- 

zileipitalâ, o manifestare culturală. După conferința intitulată „Drumuri prin Elada", prezentată de scriitoiul Toma George Maiorescu, a fost vizionat un film documentar realizat de studiourile cinematografice din Grecia.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Elie Clis. însărcinatul cu afaceri a.i. al Greciei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

— o gală reușităgilistul nostru a luptat destul de bine, dar a fost întrecut de valorosul adversar, un etalon pentru felul cum trebuie să se boxeze la această minimă categorie. în finală deci : Ramos contra lui Dumitru Șchiopu (ieri învingător clar la puncte în fața lui Ion Bălan). La categoria cocoș, semifinaliști au fost numai boxeri de peste hotare, deși noi am aliniat un grup important de candidați la „centură" : Cipere, Robu Niță, Oprișor, Negoiță și Gheorghi- șor. Dacă aceste întreceri sînt considerate drept trial pentru „europene", atunci trebuie să spunem că „sita" s-a dovedit foarte deasă. în finală, cubanezul Cardenas, despre care aminteam înainte, si Raymond Armand, din cea mai tehnică garnitură franceză care ne-a vizitat la edițiile „centurii", învingător in fața bulgarului Slavcev.O satisfacție Ia categoria semi- ușoară, nu numai pentru faptul că Ion Stan a întrecut net un adversar cubanez — pe Angel Espinosa — ci și pentru creșterea manifestă, teh- nico-tactică și de forță a boxerului nostru. La 20 de ani, lui Stan i se oferă șansa să cîștige a doua oară consecutiv „Centura de aur". în finală, Stan — Nergui Encbat (Mongolia), in timp ce Viorel Ioana a

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 6/1983Sub genericul „1893—1983. 90 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România — P.S.D.M.R.'“ sint inserate articolele : „Partidul Comunist — centrul vital al societății noastre socialiste". „Adeziunea fermă a mișcării muncitorești din România la principiile marxismului", „Moștenitorul și continuatorul celor mai înalte tradiții de luptă ale poporului român". în continuare sînt publicate articolele : „Clasa muncitoare în condițiile revoluției științifico-tehnice". „Investigația științifică și dezvoltarea contemporană", „Pîrghiile valorii și 

fost oprit ieri de medic să urce In ring, pentru rana de la arcadă. La categoria semimijlocie, Duvergel (Cuba) l-a Învins detașat la puncte pe Hajnal Carol și va fi un adversar foarte puternic pentru Mihal Ciubotaru (care l-a întrecut ieri pe Mihai Miklos).
In cîteva rînduri• Meciul de baraj pentru atribuirea titlului de campioană republica

nă la șah pe anul 1982, disputat la Mediaș între maestrele Eugenia Ghindă (Universitatea București) și Ligia Jicman (A.E.M. Timișoara) s-a încheiat la egalitate : 2—2.în cea de-a patra partidă a fost consemnată remiză. Conform regulamentului. titlul de campioană a fost decernat jucătoarei Eugenia Ghindă, învingătoare în partida cu Ligia Jicman din finala campionatului național desfășurat în luna decembrie a anului trecut.• Proba de pistol viteză din cadrul
concursului internațional de tir de la 
Sofia a fost cîștigată de echipa României, cu 1 772 puncte, urmată de formațiile U.R.S.S. — 1 765 puncte, R.D. Germane — 1 759 puncte, Ungariei — 1756 puncte. Bulgariei — 1741puncte.La individual, țintașul român Cor- neliu Ion s-a clasat pe locul doi, cu 594 puncte, victoria revenind lui Via- ceslav Tokarev (U.R.S.S.) — 595puncte. 

contradicțiile vieții economice'1, „Implicații teoretice și practice ale conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată", „Exigențe actuale ale educației materialist-știin- tifice". „Creșterea rolului statului în conducerea întregii activități econo- mico-sociale". „Care sînt criteriile potrivit cărora o țară poate fi considerată mediu dezvoltată economic ?“. „Subdezvoltarea — rezultantă a politicii imperialiste și neo- colonialiste", „Progresul tehnico- științific și miturile apologeticii burgheze". Revista mai cuprinde rubrica „Cărți și semnificații".

Astăzi, de la ora 18 — a doua reuniune a semifinalelor : la categoriile muscă, pană, semiușoară, mijlocie- mică și semigrea. Miine zi de odihnă, finalele urmind să aibă loc duminică de la ora 10.
Valerlu MIRONESCU

• La Tokio continuă campionatul 
mondial de hochei pe gheață (grupa B). Iată rezultatele înregistrate in ziua a treia : Polonia — Iugoslavia 12—2 (4—1, 3—0, 5—1) ; Austria — Norvegia 3—2 (1—1, 2—0, 0—1) ; Japonia — România 6—2 (2—1, 1—0, 3—1). Punctele echipei române au fost marcate de Cazacu (min. 2) și Gereb (min. 49). Astăzi au loc jocurile : Polonia — Austria și S.U.A. — Elveția.® în concursul internațional de na- 
tație de la Budapesta, tinărul înotător român Eugen Nan a ocupat locul trei în proba de 1 500 m cu timpul de 16’28”61/100. Victoria a revenit lui Sandor Nagy (Ungaria) — 16’03”96/100.• La Veliko Tîrnovo, in meci turpentru preliminariile turneului olimpic de fotbal, selecționatele Bulgariei și Ungariei au terminat la egalitate : 1—1 (0—0). Golurile au fost marcate de Kiss (min. 48) — pentru oaspeți și Gospodinov (min. 64) — pentrugazde.

t V
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea în în- 

vățămîntul superior tehnic 0 Ma
tematică

15.25 Emisiune în limba germană
17,20 Itinerar elen
17,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,45 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 O politică de pace, colaborare și 

prietenie cu toate popoarele
20.25 Actualitatea economică
20,40 Serial științific : Corpul uman
20,55 Un cîntec pe adresa dv.
21.10 Cadran mondial
21.30 Film artistic : „Numărul de va

gon". Premieră pe țară
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL î
15,00 Telex
15,05 Melodii populare Instrumentale
15.30 Film artistic : „între cei doi...* *

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : între 
patru ochi — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-al ei husar — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
0 Teatrul „Nottara* (59 31 00. sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio) : Zig-zag — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Opinia pu
blică — 18.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dumneavoastră î — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Funcționarul de Ia 
Domenii — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec 
— 19.
O Teatrul „Ion Vasllescu* (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Trei grăsani — 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : In- 
tîlniri muzicale — 18,30; (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu") : Șoricelul și 
păpușa — 10.
@ Circul București (110120) : 
Muppets la... circ — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici —
19.30.

16.25 Muzică ușoară
16,50 Blocnotes bucureștean
17.10 Telerama '
17,45 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 O politică de pace, colaborare și 

prietenie cu toate popoarele
20.25 Dezbateri culturale. Experiment și 

aventură în arta occidentală
21,00 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu*
22.10 Generația deceniului IX. Opinia 

noastră. Dezbatere despre perma
nenta perfecționare a personalității 
umane

22,23 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 25 

martie, ora 20 — 28 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va deveni treptat insta
bilă in toate regiunile țării. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de aver
se Însoțite de descărcări electrice. La 
munte precipitațiile vor fi și sub formă 
de ninsoare. Vîntul va sufla moderat 
cu intensificări locale predomlnînd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor H cuprinse între zero și 10 grade, 
iar cele maxime între 10 și 20 de grade, 
mai ridicate la începutul intervalului. 
Izolat grindină. In București : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Va ploua și sub formă de averse. Vin- 
tul va sufla moderat cu intensificări 
mai ales în primele zile. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 4 și 7 gra
de, iar cele maxime intre 14 și 17 grade, 
mai ridicate în prima parte a interva
lului. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

cinema
0 La capătul liniei ; SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
© Buletin de București : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, GLORIA (47 40 75) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Plecarea Vlașinilor : COSMOS 
(27 54 95) — 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood : COSMOS
— 9.30! 11,30.
© Mica romanță : MIORIȚA — 9; 
11.15; 13,30.
© Vraciul : SALA MARE A PALA
TULUI — 16,45; 20.
0 Cafe Express : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
© Profetul, aurul și ardelenii: BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
® B.D. intră în acțiune : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
& Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Capcana mercenarilor : PACEA 
(60 30 85) — 16,30; 17,30.
• Ochi de urs : PACEA — 19,30,
POPULAR — 19,30.
Q Mama ; POPULAR (35 15 17) — 13; 
15; 17,15.
• Septembrie : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30: 15; 17: 19.0 Actorul și sălbaticii : ARTA 
(21 34 86) — 9; 12; 15; 18.30.
0 în fața ușii închise : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Pasărea de foc spațială — 9; 11; 
13,15; Cîntecul viorii — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 6110).
© Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12.30; 
14,15; 16; Șantaj — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 36).
© Potopul (seriile III și IV) : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9.30; 12,30; 16; 19.
• Agonia : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 12; 16; 19, BUZEȘTI (50 43 58) — 
9.30; 12,15; 16; 19.
0 ABBA : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Călărețul fără cap : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Al șaselea : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Cîntec pentru o rîndunică : DRU
MUL SARH (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Izvorul : VIITORUL Ol 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Mic'ul lord : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20,15, CAPN 
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 43) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

0 Piedone Africanul ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
0 Competiția : GRIVIȚA (17 08 58) — 
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Tunurile din Navarone : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 10, MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
0 Raze pe gheață: UNION (13 49,04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Marea evadare : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
0 Despărțire temporară: LIRA
(317171) — 10,30; 15,30; 18,30, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Expresul colonelului Von Ryan : 
FERENTARI (80 49 8’5) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Clinele: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Războiul stelelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.

teatre



„înalt omagiu personalității președintelui Nicolae Ceaușescu,
Declarații ale unor importante personalități ale vieții politice 
și obștești franceze cu prilejul lansării la Paris a volumului 

„NICOLAE CEAUȘESCU - CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI 
MODERNE, OM DE STAT DE TALIE INTERNAȚIONALĂ^

Schimb de mesaje intre președintele 
României și președintele Confederației 

Elvețiene>BERNA 24 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. au fost transmise președintelui Confederației elvețiene, Pierre Aubert. un călduros mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală. de progres și prosperitate poporului elvețian.Exprimînd mulțumiri deosebite pentru mesajul adresat, președintele Pierre Aubert a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate ■ poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Confederației elvețiene a tovarășului Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. în cadrul convorbirii ce a avut loc a fost exprimată satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor româno-elvețiene și au fost examinate o serie de măsuri în vederea extinderii și diversificării colaborării dintre cele două țări. De

asemenea, a fost efectuat un schimb de păreri cu privire la evoluția situației internaționale actuale și. în mod deosebit, in legătură cu problemele colaborării și securității europene, ale dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare.
★La Berna au avut loc convorbiri Intre ministrul secretai- de stat român și Raymond Probst, secretar de stat la Departamentul federal al Afacerilor Externe al Elveției. Desfășurate într-o atmosferă cordială, discuțiile au prilejuit examinarea stadiului actual de dezvoltare a relațiilor româno-elvețiene și identificarea unor noi căi și mijloace în vederea extinderii schimburilor comerciale si cooperării economice bilaterale și pe terțe piețe, dezvoltării conlucrării în alte domenii de interes comun. Au fost abordate, de asemenea, probleme actuale ale vieții internaționale.La primire și convorbiri a participat Ion Datcu, ambasadorul României la Berna.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS ELENE

Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene ATENALa aniversarea Zilei naționale a Republicii Elene, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului elen.întemeiate pe legăturile tradiționale de prietenie și colaborare, raporturile româno-elene au căpătat in ultimii ani dimensiuni noi, evoluția lor ascendentă fiind puternic impulsionată de acțiunile și , înțelegerile convenite în cadrul convorbirilor și schimburilor de vederi pe care le-am avut împreună la București și Atena.Am'convingerea că schimburile și cooperarea reciproc avantajoasă dintre România și Grecia se vor amplifica în viitor și mai mult, țările noastre puțind să-și sporească eforturile, alături de celelalte state din regiune, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți și cooperării pașnice, pentru întărirea păcii, securității și colaborării în Europa și în lume.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, a transmis primului ministru al Republicii Elene. Andreas Papandreu, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, o telegramă prin care li adresează sincere felicitări și urări de fericire și succes, exprimîndu-se convin-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

gerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Grecia se vor dezvolta în viitor și mai mult, în interesul reciproc al popoarelor român și elen, al cauzei păcii, colaborării și securității în Balcani, în Europa și in lume. <
PARIS 24 (Agerpres). - Editura „Pergamon Press” - 

filiala din Franța și Ambasada României la Paris au 
organizat ceremonia oficiala a lansării în librăriile 
franceze a volumului „NICOLAE CEAUȘESCU : CON
STRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE - OM DE STAT 
DE TALIE INTERNAȚIONALA", publicat in Marea Bri- 
tanie sub îngrijirea lui Robert Maxwell, directorul aces
tei edituri.

La festivitate, care s-a desfășurat într-o ambianță 
marcată de stimă și prețuire față de activitatea neobo
sită a președintelui Nicolae Ceaușescu consacrată dez
voltării României și asigurării păcii in lume, au parti
cipat Franțois Massot, președintele Grupului de priete-în cadrul ceremoniei au luat cuvîntul Pierre Paraf, scriitor, președintele Asociației de prietenie Franța-România, publicistul Michel P. Hamelet, autorul primului volum publicat în străinătate despre viața și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ian Maxwell, directorul general al filialei din Paris a editurii „Pergamon Press", și Dumitru Aninoiu, ambasadorul României în Franța.

Sint fericit și onorat — a spus 
Pierre Paraf — de a exprima in 
cadrul acestei reuniuni, in numele 
Asociației de prietenie Franța- 
România, ca fi al meu personal, 
omagiul meu fierbinte președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu.

La această reuniune dedicată 
lansării in Franța a unei noi 
cărți despre președintele Nicolae 
Ceaușescu, îmi este deosebit de 
plăcut să remarc că personalitatea 
domniei sale a inspirat, in ultimii 
ani, un mare număr de lucrări in 
toate colțurile lumii. Această temă 
imi este cu atit mai apropiată, cu 
cit, nu de mult, cu ocazia unei vi
zite in România, am avut onoarea să 
fiu primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu ți păstrez cele mai pu
ternice și vii impresii despre clar
viziunea personalității sale energi
ce, pusă in slujba țării sale și a 
marilor cauze ale umanității.

Astăzi aducem un nou omagiu 
președintelui Nicolae Ceaușescu ți 
poporului român, prin cartea pe 
care editura «Pergamon Press*  o 
lansează in librăriile franceze. Car
tea evocă cu forță plastică și exac
titate rolul președintelui Nicolae 
Ceaușescu de veritabil constructor 
al României noi și om de stat de 
talie internaționala.

PREZIDIUL SOVIETULUI SU
PREM AL U.R.S.S. l-a numit pe ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, în funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. — informează agenția T.A.S.S.

NEGOCIERILE DINTRE GRECIA 
ȘI STATELE UNITE asupra viitorului statut al bazelor militare a- mericane de pe solul grecesc au fost amînate pînă în luna aprilie, a anunțat purtătorul de cuvînt al guvernului elen, Dimitrios Maroudas. El a adăugat că s-a înregistrat un oarecare progres în privința celor trei elemente-cheie ale negocierilor : nivelul asistenței militare acordate Greciei, controlul asupra bazelor militare și termenul limită cu privire la prezența acestora pe teritoriul elen. Maroudas a subliniat că discuțiile de luna viitoare vor reprezenta partea finală a acestei faze a negocierilor, începute în luna octombrie anul trecut.

Analizind contribuția sa decisivă 
la dezvoltarea națiunii române, 
această carte pune in evidență sti
lul de muncă specific al șefului sta
tului român, care este acela al con
tactelor directe cu oamenii și rea
litățile din țara sa, precum și con
tribuțiile și propunerile concrete pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
nu a incetat niciodată să le facă 
pentru promovarea dialogului poli
tic ca unică modalitate de soluțio
nare a marilor probleme ale lumii 
contemporane, pentru dezarmare, 
pace și o nouă ordine economică 
internațională.Referindu-se la tradițiile prietenești româno-franceze, la schimburile de vizite la cel mai înalt nivel Intre Franța și România, scriitorul Pierre Paraf a conchis : 
„Mai mult ca oricind, poporul 
francez și poporul român sint da
toare să concretizeze afinitățile, 
aspirațiile lor spre un viitor de 
dreptate și pace, in relații bilate
rale din ce in ce mai strinse in 
toate domeniile".Evocînd cu emoție Împrejurările în care l-a tntîlnit pentru prima dată, în 1967, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, publicistul Michel P, Hamelet a relevat, între altele :

nie Franța-România din Adunarea Națională, membru 
al Comitetului director al Partidului Socialist Francez, 
Lucien Gautier, președintele Grupului de prietenie 
Franța-România din Senat, reprezentanți ai Ministe
rului Relațiilor Externe, ai altor ministere, membri al 
grupurilor de prietenie din parlament, deputați și se
natori, reprezentanți ai unor partide politice, ai con
ducerii Secretariatului UNESCO, ambasadori șl alți 
membri ai corpului diplomatic, reprezentanți al Asocia
ției de prietenie Franța-România, membri ai condu
cerilor unor firme și companii franceze, personalități 
ale vieții cultural-științifice franceze, ziariști.

ședintelui și personalitatea sa sim
bolizează dezvoltarea României pe 
calea progresului material, social și 
cultural, rolul său determinant in 
elaborarea concepțiilor fundamen
tale ale unui amplu proces revolu
ționar de dezvoltare multilaterală 
și armonioasă a țării, fără prece
dent in tot trecutul ei istoric.

Volumul prezintă pe larg activi
tatea neobosită a președintelui 
României pe plan internațional, ac
tivitate consacrată înțelegerii și 
cooperării intre toate națiunile lu
mii, păcii și dezarmării, evidențiază 
aportul său excepțional la dez
voltarea ideilor esențiale ale secu
rității europene și internaționale, 
înțelesul cu totul deosebit pe care 
președintele României ii acordă 
problemelor lumii a treia, edifică
rii unei noi ordini economice mon
diale. ’

Cartea pe care o lansăm astăzi, a conchis Ian Maxwell, este o lucrare 
foarte importantă, ce prezintă o 
personalitate de talie mondială, a 
cărei influență se exercită dincolo 
de frontierele propriei sale țări, per
sonalitatea unui remarcabil condu
cător, care prin întreaga sa viață și 
activitate își merită pe deplin locul 
în colecția noastră „Conducători ai 
lumii".Mulțumind vorbitorilor pentru caldul omagiu adus președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ambasadorul român în Franța, Dumitru Aninoiu, a relevat că președintele Nicolae Ceaușescu este și va rămîne o personalitate de excepție în istoria noastră.' pentru că a deschis și a consolidat o cale nouă dezvoltării patriei, dreptului său la demnitate, la progres, existență independentă și suverană.în continuare, ambasadorul român a prezentat pe larg politica activă, de pace și colaborare, promovată neabătut de România, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, reliefînd principiile pe care țara noastră, președintele ei le pun la baza relațiilor cu toate statele lumii.El a subliniat faptul că difuzarea In Franța a volumului „NICOLAE CEAUȘESCU : CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE — OM DE STAT DE TALIE INTERNAȚIONALA" va contribui la mai buna cunoaștere a politicii interne și externe active și independente promovate de România și conducătorul ei. președintele Nicolae Ceaușescu, va servi dezvoltării relațiilor de tradițională prietenie dintre cele două țări și popoare.Cu acest prilej au fost organizate. de asemenea,- expoziția „PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU ȘI PACEA LUMII" și o bogată expoziție de carte, care a cuprins la loc de frunte operele alese ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări dedicate vieții șl activității Bale internaționale, apărute în Franța și țări.

„interesul suscitat în opinia pu
blică mondială de personalitatea 
și politica președintelui Nicolae 
Ceaușescu se manifestă printr-un 
număr considerabil de activități 
diverse. Toate marile ziare din 
lume l-au intervievat, in cadrul a 
peste 200 de intîlniri cu ziariștii, 
în ce privește Franța, «Le Figaro*  
l-a intervievat de trei ori, «Le 
Monde*  de două ori, «L'Huma- 
nitd*  o dată, «Les Echos*  o dată 
«L’Express*  o dată. Trebuie adău
gate, fără ca lista să fie completă, 
interviurile acordate radioului și 
televiziunii franceze.

Pe planul editării, cifrele sint, 
de asemenea, considerabile : 33 de 
țări au editat 135 de volume, în 21 
de limbi, consacrate vieții, operei, 
gindirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Această largă audiență 
se explică prin calitățile 
umane ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, calități care se traduc 
constant în actele sale politice. In 
toate discursurile sau inițiativele 
sale, omul apare totdeauna înain
tea președintelui, omul și militan
tul, omul de convingere. Și aceas
ta impresionează masele și inter
locutorii care îl ascultă.

L-am revăzut pe președintele 
Nicolae Ceaușescu la 14 martie, a continuat Michel P. Hamelet, 
pentru un interviu, care urmeaza 
să apară într-un viitor volum con
sacrat României de astăzi. Sint 
convins că impresiile și constată
rile mele se vor alătura celor ale 
cărții domnului Robert Maxwell, 
pentru că realitatea este simplă și 
unică: este vorba despre un 
popor care acționează ferm 
pentru a realiza un nivel mo
dern de dezvoltare și o dem
nitate națională la care ii dau drep
tul luptele îndelungate și pline de 
jertfe duse de-a lungul istoriei. Am 
regăsit un om — mereu același — 
simplu, cald, cu elocvență precisă, 
sigur de convingerile și acțiunile 
sale, insistind asupra temelor sale 
majore : justiție, suveranitate, des
tindere, dezarmare, pace pentru 
toate popoarele. Este un revolu
ționar al secolului XX, sensibil și 
în slujba problemelor oamenilor se
colului XX".în alocuțiunea sa, Ian Maxwell 
a relevat că noua carte marchează un pas decisiv pentru o mai bună înțelegere atit a politicii externe, originale și «jinamice, a României și președintelui său, Nicolae Ceaușescu, cit și a politicii interne novatoare elaborate de președinte și urmate într-o strînsă unitate de întregul popor român. .Lucrarea, a subliniat vorbitorul, 
plasează evoluția actuală a Româ
niei in contextul său istoric și ex
plică modul in care președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a dedicat în
treaga viață luptei împotriva fascis
mului, pentru nașterea și edificarea 
României socialiste. Tocmai de 
aceea, in carte se subliniază cu
pregnanță faptul că numele pre- In alte

ORIENTUL MIJLOCIU
© Fonduri alocate de guvernul libanez pentru reconstrucția țării 

® Măsuri restrictive împotriva presei israelieneBEIRUT. — Guvernul libanez, reunit sub președinția șefului statului, Amin Gemayel, a decis să aloce 2,3 miliarde lire (aproximativ 500 milioane dolari) în cadrul programului de reconstrucție si dezvoltare a Libanului pentru anul 1983.Această sumă va fi consacrată, în principal, realizării unor proiecte în domeniul rutier și feroviar, reconstrucției centrului orașului Beirut șl dezvoltării portului capitalei, construirii de locuințe și școli. Costul total al reconstrucției Libanului, e- șalonat pe 10 ani, a fost estimat laPreședintele Franței despre situația economică a țăriiPARIS 24 (Agerpres). — Președintele Franței. Francois Mitterrand, a reafirmat, într-o alocuțiune televizată. că. în cîteva luni de guvernare socialist-comunistă. au fost realizate mai multe reforme sociale decît într-o jumătate de secol — transmite agenția France Presse. Această politică socială în favoarea celor mal dezavantajați — a subliniat el — va fi continuată, chiar dacă se va cere francezilor un efort deosebit. în funcție de mijloacele lor. Situația economică a Franței — a continuat el — este de asemenea natură,, incit va trebui pe viitor, să se obțină victorii pe trei fronturi — în lupta împotriva șomajului, a inflației. și în comerțul exterior. în acest scop, președintele Mitterrand a trasat guvernului sarcina de ‘a atinge șase obiective : pregătirea tinerilor în meserii de viitor, reducerea inflației la nive
Extinderea cooperării economice între țările 

latino - americane și caraibieneCIUDAD DE PANAMA 24 (Agerpres). — La Ciudad de Panama au luat sfîrșit lucrările celei de-a 24-a sesiuni a Adunării guvernatorilor Băncii Interamericane pentru Dezvoltare (B.I.D.), la care au participat peste 2 500 de delegați repre- zentînd rețeaua financiară din America Latină și zona caraibiană.La încheierea dezbaterilor. Antonio Ortiz Mena, președintele B.I.D., a declarat că reuniunea a accentuat voința țărilor din America Latină de
Să fie urgentat accesul Namibiei 

la independență I 
întrevederea secretarului general al O.N.U. cu reprezentanții 

„grupului de contact”NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, a primit reprezentanții la O.N.U. ai celor cinci țări occidentale membre ale Consiliului de Securitate care fac parte din așa-numitul grup de contact în problema Namibiei, respectiv Statele Unite, Franța, Marea Bri- tanie, Canada și R.F.G., pe care i-a informat cu privire la convorbirile avute asupra acestui subiect cu prilejul recentei Conferințe la nivel 

aproape 60 de miliarde lire libaneze (aproximativ 20 de miliarde dolari).TEL AVIV. — După declanșarea invaziei in Liban, guvernul israelian a înăsprit măsurile restrictive împotriva mijloacelor de informare din țară — relevă o declarație a Comitetului editorilor de ziare din Israel. Ziarul „Maariv", citat de agenția Associated Press, scrie, în acest sens, că. în ultimul an. autoritățile au limitat drastic deplasările ziariștilor în zona înălțimilor Golan. în Liban și In alte zone ocupate de Israel.

lul țărilor concurente, restabilirea — In doi ani — a echilibrului comerțului exterior, sprijinirea întreprinderilor care introduc inovații pentru export, respectarea echilibrelor financiare și securității sociale și menținerea bugetului de stat în limitele actuale, dezvoltarea activității de economisire și orientarea acestor economii spre industrie si locuințe. Franțois Mitterrand a lansat un apel francezilor de a alege produse autohtone și de a face economii. în loc să cheltuiască inutil.Reafirmind atașamentul tării sale față de C.E.E. și de N.A.T.O., vorbitorul a subliniat, totodată, faptul că Franța înțelege „să-și păstreze totala independentă In opțiunile sale", a- mintind si rezervele formulate de Franța fată de participarea la Alianța Atlantică.

a-și extinde cooperarea pe plan e- conomic pentru depășirea problemelor dificile cu care se confruntă în acest domeniu. în cadrul dezbaterilor — a subliniat el — au fost relevate efectele crizei economice mondiale asupra țărilor latino-ame- ricane și caraibiene. Numeroși participant! au criticat deteriorarea termenilor de schimb, practicile comerciale discriminatorii ale unor state occidentale și înrăutățirea condițiilor de credit pe piața mondială.

Înalt a mișcării de nealiniere, de la Delhi. Perez de Cuellar a comunicat diplomaților occidentali poziția șefilor de stat și de guvern din țările africane situate în prima linie — Angola, Botswana, Mozambic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe — cu care a conferit la Delhi — potrivit căreia este urgent necesar ca planul O.N.U. în legătură cu accesul la independență al Namibiei să fie cit mai repede pus In aplicare.

Orașele șl satele Eladei sînt Înveșmântate, astăzi, sărbătorește. De la Florina și Siderokastron, în nord, pînă la Pylos și Messina, în sud, de la insula Kakyntos, in Marea Ionică, pînă în îndepărtatul Rodos, din extremul de răsărit al țării, grecii arborează drapelul alb- albastru pentru a cinsti mărețul eveniment al istoriei lor naționale de la care se împlinesc 162 de ani : ridicarea la luptă, cu arma în mină, împotriva ocupației otomane, pentru redobindirea independenței șl libertății țării.Anul acesta, pentru a doua oară, Ziua națională este aniversată sub semnul înfăptuirii devizei „Alla- ghi" (marea schimbare), promovată de partidul Mișcarea Socialistă Panelenă — PASOK, care a format primul guvern de stingă din istoria țării. Pașii întreprinși pe linia unor schimbări înnoitoare au sporit audienta partidului în rîn- dul populației, ceea ce și-a găsit o grăitoare expresie în succesele înregistrate în cadrul alegerilor locale din octombrie anul trecut. Schimbările vizează, deopotrivă, viața social-politică și economică, precum și activitatea internațională și se înscriu pe linia dezideratului de mult exprimat de mase dintre cele mai largi. De un puternic ecou s-au bucurat recunoașterea oficială a rezistenței naționale împotriva ocupației fasciste din perioada celui de-al doilea război mondial și hotărîrea de a se permite repatrierea tuturor refugiați- lor politici aflați în străinătate, acordarea dreptului de vot începind de la 18 ani, diferite măsuri cu caracter social în favoarea păturilor neînstărite.Pe plan economic, un element major îl constituie trecerea, înce- pînd din acest an, La programarea dezvoltării, însoțită de măsuri pentru realizarea stabilității, combater rea inflației și crearea de noi locuri de muncă.In domeniul politicii externe, acțiunile întreprinse de guvernul elen pentru combaterea politicii de bloc, respingerea diferitelor forme de amestec și presiuni
Demersul Republicii Nicaragua r 

în Consiliul de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit pentru a examina plîn- gerea Republicii Nicaragua în legătură cu acțiunile agresive comise împotriva acestei țări de elemente contrarevoluționare somoziste, infiltrate din exterior. Deschizînd dezbaterile, reprezentantul nicaraguan, Victor Tinoco, adjunct al ministrului de externe, a adresat un apel tuturor membrilor Consiliului de Securitate și celorlalte state ale lumii să acționeze spre a se găsi soluții pentru criza din America Centrală și a reafirmat voința țării sale de a rezolva situația din regiune pe calea dialogului, în vederea instaurării păcii în zonă. Reprezentantul nicaraguan a arătat că responsabilitatea administrației americane pentru a- menințările la adresa păcii și securității în America Centrală „nu poate fi trecută sub tăcere" și a adăugat că Guvernul Republicii Nicaragua invită Statele Unite să-și revizuiască politica și „să reconsidere toate inițiativele de pace pentru găsirea de soluții în problemele dintre Honduras și Nicaragua". 

străine, sprijinul față de mișcarea antirăzboinică din țară și din Europa, orientarea in direcția eliminării tuturor armelor nucleare din Europa, a bazelor militare străine, ca și deschiderea politică spre o largă colaborare cu toate țările, indiferent de orinduirea lor socială, conturează politica externă a Greciei ca un factor pozitiv. /îh zona noastră geografică ca și Se planul întregului continent, în ef( r- turile generale pentru pace și ințe legere.Toate acestea sînt elemente de natură să impulsioneze și mai mult vechile și tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre România și Grecia. Legăturile dintre țările noastre s-au îmbogățit substanțial, au căpătat noi dimensiuni ca rezultat al întil- nirilor și convorbirilor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, șeful statului român, le-a avut cu Constantin Karamanlis — în calitatea sa de prim-ministru, apoi de președinte al republicii — și cu premierul Andreas Papandreu, convorbiri care, pornind de la interesele comune, de la posibilitățile mereu mai bogate de conlucrare reciproc avantajoasă in cele mai variate domenii, au stimulat puternic, prin hotărîrile și măsurile adoptate, ansamblul acestei colaborări.Răspunzînd intereselor celor două popoare, colaborarea româno-elenă se reliefează, în același timp, ca un factor important al conlucrării și păcii în Balcani, pentru transformarea Balcanilor într-o zonăl a păcii, bunei vecinătăți și cooperării multilaterale — în consens cu interesele fundamentale ale tuturor popoarelor din zonă, ca și ale securității pe Întregul, continent european.Pe deplin solidar cu năzuințele de pace și progres ale poporului grec prieten, poporul român ii adresează, cu prilejul aniversarii de azi, cele mai calde felicitări și urarea de noi succese în lupta pentru apărarea intereselor sale, pentru bunăstare.
AI. CÂMPEANU

în cadrul ședinței a luat, de asemenea, cuvîntul reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., Jeanne Kirkpatrick.Lucrările consiliului continuă.
Operațiuni împotriva 

unor contrarevoluționariMANAGUA 24 (Agerpres). — Un comunicat oficial, dat publicității la Managua, relevă că efective ale Armatei Populare Sandiniste au interceptat o unitate militară contrarevoluționară, provenind din Honduras, care a pătruns pe teritoriul Republicii Nicaragua la 23 martie —• informează agenția Prensa Latina. In urma unor lupte violente, 12 contrarevoluționari au fost uciși și trei militari nicaraguani și-au pierdut viața. Efectivele Armatei Populare Sandiniste, care au capturat o importantă cantitate de arme și muniție, continuă operațiunile de anihilare completă a unității militare inamice, precizează comunicatul.
Proteste ale opiniei

ÎMPOTRIVA cursei 
ÎNARMĂRILOR

© STATELE UNITE ALE AMERI- 
Cll. - Un grup de membri ai Ca
merei Reprezentanților a S.U.A. — 
democrați și republicani — a pre
zentat un proiect de lege privind 
interzicerea producerii unei noi ge
nerații de arme chimice. Proiectul 
se opune cererii Administrației 
Reagan privind alocarea sumei de
157,8 miliarde dolari pentru reali
zarea gazelor toxice binare (com
puse din două substanțe care, se
parat, sînt inofensive, dar devin ex
trem de nocive atunci cind se com
bină sub efectul unei explozii). In 
document se subliniază că astfel de 
arme chimice sînt nu numai „foar
te periculoase și de neconceput din 
punct de vedere moral, dar și Inu
tile pe plan militar".

© JAPONIA. — Adunarea depu- 
taților municipali din sectorul Sibu- 
ja al capitalei nipone a adoptat o 
rezoluție prin care se cere trans
formarea orașului Tokio într-o 
zonă denuclearizată.

Pînă în prezent, 900 de localități 
nipone au fost proclamate de or
ganele locale ale puterii drept 
orașe denuclearizate.
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ALEGERI DE DEPUTAȚI LA 
BEIJING. Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, și Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, au fost aleși, joi, deputați în viitoarea Adunare Națională a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, care va fi convocată în cursul acestui an — anunță agenția China Nouă. Alegerea a avut loc în cursul sesiunii Adunării Municipale Beijing a Reprezentanților Populari. Cu a- cest prilej au fost aleși 70 de deputat! care urmează să fie confirmați de Comitetul de validare al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari.

CANCELARUL REPUBLICII FE
DERALE GERMANIA, Helmut Kohl, va fi reales. In mod oficial, la 30 martie ca șef al guvernului, în cadrul ședinței Bundestagului, unde coaliția U.C.D./U.C.S.-P.L.D. dispune de o majoritate confortabilă. La 31 martie, cancelarul Kohl și noua sa echipă guvernamentală 

vor depune jurămlntul și vor fi instalați oficial de președintele R. F. Germania. După cum precizează agenția D.P.A.. declarația guvernamentală a cancelarului Kohl va fi prezentată in Bundestag la 25 aprilie.
UN DOCUMENT COMUN DAT 

PUBLICITĂȚII LA SANTIAGO 
DE CHILE. In acest document, Partidul Comunist din Chile, Partidul Socialist din Chile și reprezentanți ai sindicatelor din această țară s-au pronunțat pentru restabilirea libertăților democratice și realizarea unui program național extraordinar de refacere economică, care să asigure apărarea economiei naționale, creșterea producției a- gricole și instituirea de măsuri menite să reducă șomajul.PAGUBE PROVOCATE DE 
URAGANE. Ziarul „Granma" apre
ciază că ploile torențiale și ura
ganele care s-au abătut recent asu
pra Cubei au provocat importante

pagube materiale. Au fost distruse 
16 000 ha cultivate cu tutun pen
tru export, recolta de tomate a fost 
compromisă in proporție de 75 la 
sută, iar cea de cârtofi — in pro
porție de 25 la sută. S-au pierdut, 
de asemenea, 2 500 tone de banane, 
la fel ca și întreaga recoltă de ar
dei, ceapă și usturoi. In ceea ce 
privește producția de zahăr, se 
apreciază că s-au pierdut un mili
on de tone de zahăr, ceea ce pune 
intr-o situație critică principala in
dustrie a țării și planurile la ex
port.

LA GENEVA a avut loc, joi, o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. participante la tratativele privind limitarea armamentelor nucleare în Europa — informează agenția T.A.S.S.
CONFERINȚA LA BANGKOK, în acest oraș au început lucrările celei de-a IV-a Conferințe a miniștrilor afacerilor externe din țările Comunității Economice vest- Europene (C.E.E.) și Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) — informează agențiile France Presse și Reuter. Sînt examinate aspecte privind probleme ale situației internaționale, precum și relațiile economice dintre statele membre ale celor două organizații, în cuvîntul inaugural, ministrul thailandez de externe, Siddhi Sa- vetsila, a condamnat politica pro- tecționistă practicată de țări occidentale în comerțul cu statele în curs de dezvoltare, menționind că 

aceasta nu poate duce la rezolvarea gravelor probleme internaționale actuale.
IN CAPITALA GABONULUI a început reuniunea Biroului Executiv al Uniunii parlamentare africane destinată pregătirii celei de-a 9-a conferințe a U.P.A. După cum informează agenția M.A.P., parlamentarii africani sînt chemați să examineze probleme legate de ameliorarea condițiilor de viață din statele membre, căile șl mijloacele susceptibile să impulsioneze relațiile dintre aceste țări, aspecte ale dialogului Sud-Sud.
CUTREMURE DE PAMlNT. In 

cursul nopții de miercuri spre joi, 
în Grecia au avut loc mai multe 
cutremure de pămint, a anunțat 
observatorul seismologie din Atena. 
Epicentrul seismelor a fost situat 
la circa 350 kilometri nord-vest de 
capitală. Agenția Reuter precizează 
că cinci persoane au fost rănite și 
aproximativ 100 de locuințe ava
riate. Cel mai puternic dintre cu
tremure a fost de gradul 6,4 pe 
scara Richter.

EXPLOZIA UNEI TORPILE. 
Patru pescari turci — informează 
Reuter — și-au pierdut viața, iar 
alți trei au fost răniți de explozia 
focosului unei torpile pe care au 
pescuit-o In apele Bosforului. Po
liția a declarat că principala în
cărcătură a torpilei — rătăcită încă 
din primul război mondial — care 
cîntărește cîteva sute de kilograme, 
nu a explodat.

publice spaniole 
față de prezența bazelor 

militare americaneMADRID. Secretarul american al apărării, Caspar Weinberger, a sosit miercuri la Madrid, unde, potrivit agenției U.P.I., desfășoară convorbiri cu omologul său spaniol privind problemele legate de prezența celor patru baze militare americane pe teritoriul spaniol, de viitorul statut al Spaniei în N.A.T.O., precum și de livrarea celor 84 de avioane de luptă americane destinate echipării forțelor aeriene spaniole. In cursul șederii sale la Madrid, C. Weinberger urmează să fie primit de regele Juan Carlos și de premierul Felipe Gonzalez. Agenția France Presse amintește că Spania a aderat în mai anul trecut la N.A.T.O., dar integrarea ei în aparatul militar al Alianței Atlantice a fost „înghețată" de către noul guvern socialist al Spaniei, instalat în decembrie 1982.Sosirea ministrului american a provocat o stare de iritare în rîndul opiniei publice spaniole, care, cu cîteva zile în urmă, și-a manifestat protestul față de prezența bazelor militare americane și a apartenenței Spaniei la N.A.T.O. In cadrul unei ample demonstrații desfășurate la Madrid. Atmosfera vizitei a fost influențată și de faptul că oaspetele american a refuzat orice contact direct cu ziariștii spanioli, ceea ce a provocat vii reacții de nemulțumire în rîndul mijloacelor de informare în masă.
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