
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul UI Nr. 12 624 Sîmbătă 26 martie 1983 6 PAGINI — 50 BANI

f/V PREZENȚA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, 

PREȘEDINTELE REPUBLICI! 
SOCIALISTE ROMÂNIA, 

ieri s-au deschis

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, vineri, 25 martie, s-au deschis lucrările în 
plen ale sesiunii a șaptea a celei de-a opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Marele forum legislativ al țării este 
întrunit în atmosfera de puternic 
avint ce. caracterizează întreaga acti
vitate pe care oamenii muncii de la 
orașe și sate o desfășoară, încă din 
primele zile ale anului, pentru trans
punerea in viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lba și Conferinței 
Naționale ale P.C.R.,.a orientărilor și 
indicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in scopul dezvol
tării intensive a tuturor ramurilor de 
activitate, ridicării calității produc
ției și creșterii eficienței, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor actua
lului cincinal. Sînt analizate proble
me economico-sociale de stringentă 
actualitate și dezbătute proiectele 
unor noi acte normative menite să 
contribuie, alături de alte măsuri a- 
doptate în ultima vreme de partid și 
de stat și legiferate de M.A.N., la 
perfecționarea cadrului juridic care 
să asigure înfăptuirea neabătută a o- 
biectivelor Programului de făurire a 
societății socialiste 
voltate și înaintare 
spre comunism.

Exprimindu-și și 
sentimentele lor de 
goste, aleasă stimă și prețuire față 
de conducătorul iubit al partidului și 
statului, care și-a închinat întreaga 
viață poporului muncitor, deputății 
și invitații au intîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sosirea în ro
tonda Palatului Marii Adunări Na
ționale, cu puternice și îndelungi a- 
plauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscăl.escu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe' Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdet, Ștefan Voitec.

Au fost prezenți membri supleant! 
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat.

Au participat, in calitate de invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți de frunte ai vie
ții noastre științifice și culturale, 
ziariști.

Au fost prezenți. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București; precum și corespondenți 
ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
La propunerea Biroului M.A.N.. de-

multilateral dez- 
a patriei noastre

cu acest prilej 
nețărmurită dra-

putații au adoptat în unanimitate or
dinea de zi a

1. Raportul 
cu privire la 
național unic 
mico-socială în trimestrul 
măsurile luate pentru aplicarea ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale a par
tidului din decembrie 1982 privind 
creșterea producției materiale și pro
ductivității muncii, a eficienței in 
toate domeniile de activitate, reali
zarea integrală a sarcinilor pe anul 
1983 ;

2. Raportul comisiei de anchetă a 
unor încălcări ale legilor și normelor 
agrozootehnice ;

3. Proiectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Legii nr. 
31/1977 privind Congresul consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste, ale întregii țârănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor și Consiliul Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor ;

4. Proiectul de lege pentru modifi
carea Codului muncii;

5. Proiectul de lege pentru modi
ficarea Legii retribuirii după canti
tatea și calitatea muncii, nr. 57/1974;

6. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat după se
siunea a șasea a Marii Adunări Na
ționale.

La primul punct de pe ordinea de 
zi, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului, a pre
zentat Raportul Consiliului de Mi
niștri cu privire la îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială in trimestrul 1/1983 
și măsurile luate pentru aplicarea 
hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 
vind creșterea producției 
și productivității muncii, 
ței 4n toate domeniile de 
realizarea integrală a sarcinilor pe 
anul 1983.

Pe marginea raportului, la discu
ții au luat cuvintul deputății Ștefan 
Mocuța, loan Avram, Eugen Sandu. 
Ion Boitan, Lina Ciobanu, Nicolae 
Dicu, Nicodim Roșea, Margareta 
Krauss, Tuduce Melenti, Ion Pățan, 
Ion Sîrbu, Elena Verona Burtea, 
Vasile Sav, Mihai Niculescu. Ferdi
nand Nagy, Adriana Pețrie, Ion 
Bărbicru, Alexandru Orzată. Aurel 
Ciorugă, Ana Georgeta Druiu, Vasile 
Lauric.

La propunerea Biroului M.A.N., 
deputății au adoptat in unanimitate 
Hotărirea Marii Adunări Naționale 
referitoare la Raportul Consiliului de 
Miniștri, prezentat in cadrul sesiunii.

Lucrările sesiunii continuă.

sesiunii:
Consiliului de Miniștri 
îndeplinirea Planului 
de dezvoltare econo- 

1/1983 și

1982 pri- 
msteriale 

a eficien- 
activitate.
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FORUL LEGISLATIV SUPREM AL ȚĂRII 
A DEZBĂTUT

RAPORTUL
Consiliului de Miniștri cu privire la îndeplinirea 
Planului national unic de dezvoltare economico- 
socială în trimestrul 1/1983 și măsurile luate pen
tru aplicarea hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 1982 privind creșterea 
producției materiale și productivității muncii, a 
eficienței în toate domeniile de activitate, realizarea 

integrală a sarcinilor pe anul 1983

A ADOPTAT

HOTĂRlREA
Marii Adunări Naționale referitoare 
la Raportul Consiliului de Miniștri

y

O îndatorire de bază pentru bunul mers al economiei naționale

și al aprovizionării oamenilor muncii, o obligație cetățenească, patriotică

Schimbul de mărfuri dintre sat și oraș consti
tuie o necesitate legică, o cerință de bază pentru 
bunul mers al economiei naționale, cit și pentru 
aprovizionarea oamenilor muncii, pentru satisfa
cerea reciprocă a trebuințelor populației din 
mediul urban și din cel rural. Desfășurarea aces
tui schimb in cantitățile stabilite, in condiții de 
ritmicitate și in mod echitabil exprimă, și din 
acest punct de vedere, statornicele relații de 
întrajutorare și sprijin între muncitorii uzinelor și 
ai ogoarelor.

Este, astfel, bine cunoscut faptul că industria, 
oamenii muncii de la orașe se îngrijesc să asigure 
în condiții avantajoase cerințele locuitorilor de la 
sate privind diferitele bunuri de consum industria
le - unelte, materiale de construcție, obiecte de 
folosință îndelungată pentru uzul gospodăresc, 
inclusiv produse ale industriei alimentare.

Se înțelege că, răspunzînd acestui ajutor, este 
o îndatorire și o obligație de cinste a producă
torilor de la sate să asigure trimiterea la oraș a 
produselor agricole specifice - legume, fructe, 
carne, ouă, lapte, brînzeturi, alte produse agri
cole.

A A

Tocmai in vederea unei bune desfășurări a 
acestor schimburi a fost stabilit PLANUL DE 
CONTRACTĂRI Șl ACHIZIȚII, care precizează 
sarcinile concrete ce revin in acest domeniu, atit 
pe ansamblul economiei naționale, cit și pe al 
fiecărui județ. îndeplinirea neabătută a preve
derilor acestui plan este o sarcină de mare 
răspundere a Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, ca și a cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, a tuturor orga
nizațiilor de partid și consiliilor populare - de 
la județ pină la comună - care au obligația să 
analizeze permanent stadiul realizării lor, să 
urmărească „la zi" situația și să ia neintirziat, 
energic și cu operativitate măsuri de recuperare 
acolo unde sau la produsele la care se constată 
restanțe sau neindepliniri.

Experiența demonstrează că, acolo unde s-a 
desfășurat o bună activitate organizatorică, unde 
au fost explicate și popularizate avantajele de 
care se bucură producătorii, unde aceștia au 
primit, complet și la timp, sprijinul necesar in 
producție, acolo s-au obținut realizări importante 
la contractări și achiziții - după cum acolo unde

a intervenit delăsarea, unde lucrurile au fost 
lăsate să meargă de la sine, in voia sorții, s-au 
înregistrat scăderi ale producției, intirzieri in 
livrări, apariția de elemente speculative care se 
dedau la practici ce lovesc in interesele vitale 
ale cetățenilor de la orașe și de la sate, submi
nează rezultatele eforturilor pentru creșterea 
nivelului de trai al celor ce muncesc. Organele 
de resort, cit și opinia publică trebuie să se 
mobilizeze cu combativitate împotriva unor astfel 
de practici, punînd capăt oricăror manifestări de 
toleranța sau pdsivitate țață de ele.

Este de datoria organelor centrale de resort, a 
consiliilor populare, cooperației, organelor locale 
de partid să acționeze cu perseverență pentru 
realizarea și depășirea prevederilor de plan la 
contractări și achiziții, pentru îndeplinirea pro
gramelor de autoaprovizionare, să determine cu 
fermitate o bună organizare a piețelor, respecta
rea strictă a mercurialelor, combătînd drastic orice 
tendință de a se solicita supraprețuri, veghind 
cu întreaga activitate de comerț să se desfă
șoare in mod corect și civilizat, cu respect față 
de omul muncii, potrivit legii și in spiritul eticii 
și echității

Vineri la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit delegația Partidului Muncii 
din Israel, condusă de Shimon Pe
res. președintele partidului, care face 
o vizită in țara noastră. Ia invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Din delegație fac 
parte Menachem Ariav. membru al 
C.C. al partidului, primarul orașului 
Nazareth, și Iosif Beillal, purtător 
de cuvînt al partidului.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe.

în numele membrilor delegației, 
oaspetele a mulțumit cu cordialitate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
primirea acordată, pentru invitația 
de a vizita România, exprimindu-și, 
totodată, satisfacția de a avea un 
nou schimb de vederi cu conducăto
rul partidului și statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat delegația Partidului Muncii 
și a relevat că vizita acesteia în 
România, convorbirile ce vor avea 
loc vor contribui la mai buna cu
noaștere reciprocă, la dezvoltarea re
lațiilor româno-israeliene, la promo
varea păcii in Orientul Mijlociu.

în timpul întrevederii a început 
schimbul de păreri cu privire la so
luționarea politică a situației din Li
ban și din Orientul Mijlociu și in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor ro
mâno-israeliene.

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

socialiste l

„Este în interesul nostru, al locuitorilor de Iu sote,
să asigurăm o bună aprovizionare a orașelor"

Poiana Mărului este una dintre 
comunele cele mai puternice din 
zona montană necooperativizată a 
județului Brașov. Deși marea ma
joritate a locuitorilor lucrează în 
diferite întreprinderi industriale 
din orașele Zărnești, Rîșnov, Bra
șov, îndeletnicirea lor de bază a 
rămas cea moștenită de la părinții 
și bunicii lor : creșterea animale
lor. Valorificînd cu chibzuință și

pasiune condițiile locale, benefi
ciind de sprijinul statului, locuito
rii comunei au reușit să sporească 
an de an efectivele de animale, 
ajungind astăzi să dețină peste 
4 500 taurine, aproape 6 000 ovine, 
circa 1 640 porcine, un mare număr 
de păsări, iepuri de casă etc.

Dînd dovadă de înaltă conștiință 
civică, locuitorii comunei cresc ani-

male nu numai pentru acoperirea 
necesarului lor de consum, ci și 
pentru societate, contractind și li
vrând la fondul de stat cantități tot 
mai mari de carne, lapte, lină și 
chiar un mare număr 
de reproducție. Așa 
numai în 1981 și 1982 
livrat 1 761 taurine în
tală de peste 700 tone, 12 700

de animale 
se face 
poienarii 
greutate

că 
au 
to-
hl

lapte. La acestea se adaugă cele' 
696 vaci și junipci de reproducție 
livrate unor unități agricole 
județ. Pentru produsele 
tat'e 
provizionarea orașelor, pentru sa
tisfacerea cerințelor economiei na
ționale, locuitorii comunei Po
iana Mărului au Încasat, in cei 2 
ani, circa 22 milioane lei.

Stimulați de avantajele pe care 
le acordă statul și mai ales de 
asigurarea unor cantități mai sub
stanțiale de furaje concentrate, 
poienarii au încheiat și in acest an 
contracte cu statul pentru livrarea 
unui număr însemnat de animale

din 
contrac- 

și livrate statului pentru a-

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!
MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI

Munciți fără preget, folosiți din plin mașinile și 
utilajele, timpul de lucru, pentru ca fiecare zi să 
marcheze un avans substanțial la semănat!

Dovediți întreaga răspundere pentru însămînțarea 
fiecărei culturi la termenele stabilite și la un înalt 
nivel calitativ, spre a pune baze sigure recoltelor 
din acest an!

Obținerea unor recolte superioare impune

GRĂBIREA SEMĂNATULUI!
(Continuare in pag. a V-a)

în pagina a IV-a: Relatări ale corespondenților noștri din 
județele Buzău și Hunedoara
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială în trimestrul I / 1983 și măsurile luate pentru

Mult stimate tovarășe președinte 
al Republicii, Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate și sti
mați tovarăși deputafi,

Vă rog să-mi permiteți ca în nu
mele guvernului să prezint modul 
de îndeplinire a Planului național 
unic de dezvoltare economico-so
cială pe primul trimestru al acestui 
an și măsurile luate pentru apli
carea hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului din decembrie 1982 
privind creșterea producției mate
riale și productivității muncii, a efi
cienței în toate domeniile de activi
tate, pentru realizarea integrală a 
planului pe anul 1983.

Planul pe acest an, prin sarcinile 
care le cuprinde, reprezintă o eta
pă decisivă în înfăptuirea actualului 
cincinal, concentrează eforturile în
tregului popor pentru traducerea 
în viață a obiectivului fundamen
tal stabilit de Congresul al XII-lea 
al partidului — trecerea României la 
un nou stadiu de dezvoltare, reali
zarea unei noi calități în toate dome
niile vieții economice și sociale.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, în primii doi ani ai cinci
nalului, cu toate greutățile, deterrpi- 
nate de accentuarea crizei economici 
mondiale, de unele neajunsuri din ac
tivitatea noastră, precum și de exis
tența unor contradicții între diferite 
sectoare de activitate, economia ro
mânească a continuat să se dezvolte, 
obținîndu-se importante succese în 
toate domeniile construcției socia
liste.

După cum este cunoscut, planul pe 
anul acesta prevede un ritm mai înalt 
de dezvoltare decit în primii doi ani 
ai cincinalului, un accent prioritar 
punîndu-se pe dezvoltarea puternică a 
bazei de materii prime și energetice, 
a agriculturii, condiții esențiale pen
tru creșterea forței economiei noastre 
naționale — chezășie a ridicării con
tinue a nivelului de trai al poporului, 
a întăririi independenței și suverani
tății naționale.

Stimați tovarăși,
Pornind de' la orientările șl pro

gramele adoptate de Conferința Na
țională, de la sarcinile stabilite de to
varășul Nicolae Ceaușescu. oamenii 
muncii au desfășurat de la începutul 
anului și pînă în prezent o activi
tate rodnică, concretizată în rezulta
te bune obținute în dezvoltarea eco
nomiei. In primele două luni ale 
anului curent, planul la producția- 
marfă și netă a fost îndeplinit și de
pășit, în luna ianuarie producția- 
marfă industrială fiind mai mare cu 
6,9 la sută decît cea realizată în 
aceeași perioadă a anului trecut, iar 
în luna februarie ritmul de creș
tere al producției nete a fost de 5,5 
la sută. Pe ansamblul trimestrului I 
se prevede realizarea planului la pro
ducția industrială și o anumită de
pășire.

In agricultură. în această perioadă 
s-a desfășurat o activitate intensă 
pentru îngrijirea culturilor de toamnă 
și pregătirea efectuării la timp și în 
bune condiții a lucrărilor de primă
vară.

Guvernul, consiliile de conducere 
ale ministerelor, centralelor și între
prinderilor au acordat o atenție spo
rită aplicării măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statului pen
tru creșterea mai rapidă a extracției 
de cărbune, țiței, gaze, metale ne
feroase și alte substanțe minerale 
utile. în trimestrul I a.c., producția 
medie zilnică de cărbune net a ajuns 
la 128 mii tone, din care lignit 
102 mii tone, fiind cu 24 la sută, 
respectiv 31 la sută mai mare față 
de media zilnică din perioada cores
punzătoare a anului trecut. Acesta 
este rezultatul direct al măsurilor 
adoptate din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la or
ganizarea mai bună a activității in 
întreprinderile miniere, trecerea la 
programul de lucru de 8 ore pe 
schimb, asigurarea, pregătirea și fo
losirea rațională a forței de muncă, 
precum și a tehnicii din dotare. în
tărirea spiritului de ordine și disci
plină la fiecare loc de muncă. Exis
tă toate condițiile ca în 1983 să se 
realizeze integral programul adoptat 
de Conferința Națională a partidului, 
de a se ajunge în a doua parte a 
anului la o producție de cărbune net 
de circa 200 mii tone pe zi.

în domeniul extracției de țiței, re
zultatele obținute pînă in prezent hu 
sînt pe măsura posibilităților exis
tente, înregistrîndu-se o oarecare ră- 
mînere în urmă față de sarcina pla
nificată. în acest sector se impune să 
trecem cu toată hotărîrea la apli
carea fermă a măsurilor stabilite la 
recenta consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al partidului cu 
cadrele din industria petrolieră. Prin 
punerea în futîcțiune a întregului 
fond de sonde existent, intensificarea 
ritmului la forajul de cercetare geo
logică, scurtarea duratei de reparații 
și intervenții, organizarea mai bună 
a muncii, ridicarea rolului și res
ponsabilității brigăzilor de producție, 
a cadrelor de specialiști incepind cu 
conducerea ministerului, a trusturi
lor si schelelor, există toate condi
țiile pentru a se incheia anul cu o 
producție zilnică de 40—43 mii tone 
țiței.

în domeniul energiei electrice., în 
perioada care a trecut de la începu
tul anului s-a intensificat acțiunea 
de modernizare a agregatelor ener
getice. îndeosebi a celor de la Rovi- 
nari și Turceni, au fost asigurate un 
număr corespunzător de cadre cu 
înaltă calificare, detașate din alte 
centrale electrice, precum și din uni
tăți ale construcției de mașini. 6-a 
asigurat o mai bună organizare a lu
crărilor de reparații și întreținere.

prezentat de tovarășul CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, 
prim-ministru al guvernului

s-a dezvoltat spiritul de răspundere 
în exploatarea agregatelor. Măsurile 
luate au permis ca in primul trimes
tru al acestui an nevoile economiei 
naționale să fie asigurate în întregi
me cu energia electrică necesară. 
Creșterea înregistrată in dezvoltarea 
economică, sporul de producție in
dustrială realizat în trimestrul I a.c.. 
în mod practic s-au obținut cu can
titatea de energie electrică consu
mată în perioada corespunzătoare a 
anului 1982. Trebuie, de asemenea, 
subliniat că s-a acționat mai exigent 
în spiritul hotărîrilor Conferinței Na
ționale pentru creșterea producției de 
energie electrică pe bază de cărbune, 
care a fost cu 18 la sută mai mare 
decit cea realizată în aceeași perioa
dă a anului trecut. Aceasta a permis 
reducerea cu 7 la sută a energiei 
produse pe bază de hidrocarburi și 
acoperirea deficitului de energie 
hidroelectrică datorat precipitațiilor 
scăzute din acest an.

Cu toate rezultatele obținute, tre
buie spus in mod deschis că în acest 
domeniu sînt încă numeroase nea
junsuri. Este de datoria consiliului 
de conducere al Ministerului Ener
giei Electrice, a consiliilor oamenilor 
muncii din toate centralele, în primul 
rind din cele pe cărbune, să acționeze 
mal hotărît pentru a asigura funcțio
narea tuturor agregatelor la para
metrii planificați. în deplină sigu
ranță. să se organizeze în cele mai 
bune condiții activitatea de întreți
nere și reparație a grupurilor ener
getice. pentru ca începînd din a 
doua parte a anului să se realizeze 
zilnic, pe cărbune, o producție de cel 
puțin 4 800—5 000 MW energie elec
trică.

Este necesar, de asemenea, să a- 
cordăm o mai mare atenție economi
sirii și reducerii consumului de hidro
carburi și refacerii rezervelor de apă 
în toate lacurile de acumulare de. pe 
rîurile interioare,

în industria prelucrătoare, produc
ția a sporit lună de lună prin apli
carea încă din trimestrul IV al anu
lui 1982 a unui ansamblu de măsuri 
care asigură folosirea mai eficientă 
a capacităților de producție, creș
terea indicilor de utilizare a mașini
lor. utilajelor și instalațiilor. în tri
mestrul I 1983 au fost obținute spo
ruri importante față de anul 1982 la 
o serie de produse de bază, cum sînt: 
oțel, laminate, țevi din oțel, table și 
benzi, plumb, zinc, cupru, mașini- 
unelte, mașini și utilaje agricole, trac
toare. autobasculante. îngrășăminte 
chimice, produse macromoleculare. 
fibre și fire sintetice, cauciuc, anve
lope. geamuri, cherestea, produse ale 
industriei alimentare si altele.

Este semnificativ de arătat că. în 
ianuarie și februarie 1983, în indus
tria' constructoare de mașini ritmul 
de creștere a fost de 13,9 la sută și, 
respectiv, 10,3 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Aceasta demonstrează încă o dată 
caracterul științific si realist al pla
nului. justețea măsurilor luate de 
conducerea partidului și statului, 
marile resurse de care dispune eco
nomia noastră.

Stimați tovarăși,
Prezentînd în mod sintetic realiză

rile obținute în dezvoltarea industriei 
în trimestrul I a.c., nu putem să tre
cem cu vederea că în această ra
mură de bază a economiei sînt încă 
numeroase resurse nevalorificate, 
că unele ministere, centrale și în
treprinderi n-au acționat cu maxi
mă exigență pentru îmbunătățirea 
continuă a structurii producției, pen
tru ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor și pentru adap
tarea operativă a fabricației la ce
rințele beneficiarilor interni și ex
terni.

în perioada imediat următoare. în 
industria metalurgică va trebui să 
acționăm In mod hotărît pentru li
chidarea unor neajunsuri care se mai 
manifestă in organizarea și conduce
rea producției, să concentrăm toate 
forțele pentru realizarea cu priorita
te a produselor și sortimentelor de 
prelucrare superioară, îndeosebi a 
tablei pentru electrotehnică, tablelor 
pentru producția de autoturisme, 
oțelurilor speciale și inoxidabile, țe
vilor și prăjinilor pentru forajul de 
mare adîncime și altele. •

Este necesar ca însăși de la con
ducerea ministerului să se imprime 
mai multă disciplină și responsabili
tate in programarea producției de 
laminate, să se urmărească cu stric
tețe introducerea în fabricație numai 
a acelor sortimente și tipodimensiuni 
de laminate care sînt cerute de eco
nomia națională, solicitate pe piața 
externă și contribuie la reducerea 
importului.

Sarcini deosebite în realizarea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economică și socială pe anul 1983 ii 
revin industriei constructoare de ma
șini. care dispune de o dotare mo
dernă și o capacitate tehnică ridicată 
capabilă să asigure în condiții cores
punzătoare necesitățile interne și să 
participe activ la realizarea exportu
lui, a cooperării și valorificării su
perioare a materiilor prime și ma
terialelor. în acest domeniu, se im
pune să punem pe primul plan rea
lizarea de mașini, utilaje, aparatură 
și instalații de înalt nivel tehnic și 
calitativ, competitive cu cele mai 
bune produse similare de pe plan 
internațional.

în această ramură, concomitent cu 
realizarea exemplară a sarcinilor 
stabilite prin plan, va trebui să se 
intensifice preocuparea pentru adap
tarea mai rapidă a profilului de fa
bricație al unor unități, incit acestea 
să funcționeze la întreaga capacitate 
și totodată să poată prelua și realiza 
in mod operativ comenzile beneficia
rilor interni și externi.

în construcția de mașini va trebui 
să se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru înnoirea continuă a pro
duselor. pentru modernizarea lor, să 
luăm toate măsurile necesare pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în 
producție, pentru respectarea tehno
logiilor de fabricație și pentru îm
bunătățirea continuă a calității mași
nilor și utilajelor românești.

în industria chimică, deși in com
parație cu perioada corespunzătoare 
a anul.ui 1982 rezultatele sînt supe
rioare. este totuși necesar să luăm 
toate măsurile pentru folosirea cit 
mai deplină a capacităților existente, 
să se recupereze. încă în prima parte 
a trimestrului II. nerealizările la 
unele produse, să se acționeze cu 
mai multă exigentă pentru valorifi
carea cit mai deplină a resurselor in
terne de materii prime, dezvoltarea 
puternică a producției de mie tonaj 
și grăbirea asimilării unor materiale 
necesare ramurilor de vîrf ale eco
nomiei. Se impune, de asemenea, o 
preocupare mai susținută din partea 
conducerii Ministerului Industriei 
Chimice și a celorlalți factori res
ponsabili pentru asigurarea unei 
funcționări corespunzătoare a tutu
ror instalațiilor, respectării riguroase 
a proceselor tehnologice, urgentării 
realizării parametrilor proiectați și 
punerii in funcțiune a noilor capa
cități, întăririi ordinii și disciplinei 
in toate sectoarele de activitate.

Sarcini deosebite în domeniul 
realizării producției pe anul 1983 
revin și celorlalte ramuri ale econo
miei : industriei ușoare, materiale
lor de construcții, industriei lemnu
lui și industriei alimentare. Impor
tant este ca. in perioada imediat ur- 
Hțătoare, să trecem cu toate forțele 
la realizarea integrală a producției 
fizice, pentru intern și export în 
structura și la termenele stabilite.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde și in aceste sectoare calității 
produselor, diversificării sortimen
tale și valorificării superioare a re
surselor de materii prime, factori 
hotărîtori în satisfacerea cerințelor 
și exigențelor atit ale pieței interne, 
cît mai ales ale beneficiarilor ex
terni.

în toate domeniile de activitate, 
un rol hotărîtor în îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan îl are uti
lizarea eficientă a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor. Dispunem as
tăzi de un puternic potențial pro
ductiv, însumînd peste 2 000 de mi
liarde lei fonduri fixe, puse în func
țiune, în cea mai mare parte, în ul
timii 15 ani și care, prin nivelul lor 
tehnic ridicat, permit să fabricăm 
produsele necesare economiei noas
tre și exportului.

Deși pe primele două luni ale 
acestui an indicii de utilizare a ma- 
șinilor-unelte și a principalelor uti
laje și instalații specifice din indus
trie au crescut în medie cu 2,5 pro
cente. comparativ cu realizările din 
aceeași perioadă a anului trecut, 
totuși situația nu ne poate mulțumi, 
în acest domeniu existînd mari re
zerve nevalorificate, mai ales în ra
mura industriei construcțiilor de 
mașini. Va trebui să acționăm cu 
toată fermitatea pentru ca toate ca
pacitățile existente să fie încărcate 
în conformitate cu prevederile pla
nului, să luăm toate măsurile în ve
derea lichidării tendinței unor mi
nistere și centrale pentru o supra- 
dotare cu utilaje noi a întreprinde
rilor care au mașini nefolosite sau 
care nu realizează indicii de utili
zare proiectați.

Toate consiliile de conducere ale 
ministerelor, centralele și întreprin
derile trebuie să se ocupe cu mai 
multă atenție și răspundere de pre
gătirea și specializarea cadrelor ne
cesare deservirii mașinilor și utila
jelor. de organizarea mai bună a 
activității pe schimburi, concentrarea 
într-un număr restrîns de unități a 
mașinilor și utilajelor de mare per
formanță și deficitare pe economie, 
în scopul încărcării lor la maximum, 
preluînd sarcinile din mai multe 
uzine, efectuarea la timp și de cali
tate a întreținerii și reparațiilor tu
turor acestor mașini.

Stimați tovarăși,
Planul pe anul 1983, elaborat sub 

îndrumarea nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. este echili
brat, așa după cum știți, atit din 
punct de vedere material, cit și fi- 
nanciar-valutar.

Producția industrială planificată 
are prin plan precizate destinațiile. 
Este însă necesar să se intensifice 
preocupările ministerelor. Comite
tului de Stat al Planificării. Minis
terului Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale. Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. ale guvernului pentru 
acoperirea cu contracte a întregului 
fond de marfă.

Situația existentă în prezent In 
domeniu] contractării producției nu 
ne poate mulțumi pe deplin. De 
aceea, pe lingă măsurile luate pînă 
în prezent. în continuare va trebui 
să se acționeze pe un front mai larg, 
mobilizînd într-o măsură mult mai 
mare ministerele. întreprinderile de

comerț exterior, oficiile diplomatice 
și economice în scopul intensificării 
prospectării piețelor externe și asi
gurării de noi comenzi și contracte 
în toate sectoarele economiei națio
nale. .

în activitatea de comerț exterior 
esențialul îl constituie aplicarea fer
mă a măsurilor care au fost luate 
și pe care va trebui să le amplifi
căm pentru realizarea în toate ra
murile a unor mărfuri competitive 
din toate punctele de vedere cu cele 
mai bune produse realizate pe plan 
mondial. Avem toate condițiile pen
tru acest lucru : dotare tehnică mo
dernă, cadre de înaltă calificare, 
baza materială asigurată. Importante 
sînt organizarea, întărirea ordinii și 
disciplinei la toate nivelurile, asupra 
cărora guvernul, ministerele vor in
sista cu toată hotărîrea.
Stimați tovarăși,

Una din problemele vitale ale eco
nomiei noastre, hotărîtoare în reali
zarea integrală a planului pe anul 
1983, pentru care Conferința Națio
nală a partidului din decembrie 1982 
a adoptat un program special, o 
constituie reducerea substanțială a 
consumurilor materiale și energetice 
și extinderea pe scară largă a utili
zării materialelor refolosibile.

Deși în trimestrul I 1983 au fost 
intensificate acțiunile de reducere 
a consumurilor de materii prime, 
combustibil și energie, trebuie arătat 
în mod deschis că rezultatele obținu
te pînă acum nu sînt pe deplin mul
țumitoare, normele de consum ener
getic realizate în această perioadă se 
situează sub posibilitățile industriei 
noastre, mai ales din domeniul me
talurgiei, chimiei și materialelor de 
construcții. Prin măsurile pe care le 
vom lua în continuare trebuie să 
facem în acest an o cotitură radi
cală, fiind conștienți că reducerea 
normelor de consum^ așa cum sînt 
ele planificate, este calea principală 
pentru asigurarea echilibrulții mate
rial al planului. Vom acționa cu mai 
multă hotărîre pentru valorificarea 
pe scară mai largă a resurselor refo
losibile, se va acorda un sprijin mai 
concret unităților în vederea încăr
cării mașinilor și instalațiilor la ca
pacitatea prevăzută în proiecte, pen
tru eliminarea deficiențelor în ex
ploatarea și întreținerea acestora, 
modernizarea tehnologiilor și echi
pamentelor, respectarea în toate uni
tățile a ordinii și disciplinei tehno
logice.

Conducerile ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, Biroul Exe
cutiv al guvernului vor acorda o 
atenție deosebită înfăptuirii neabă
tute a sarcinilor cuprinse în progra
mele adoptate de Conferința Națio
nală a partidului cu privire la redu
cerea consumului de does, creșterea 
Indicelui de scoatere a otelului în 
producția de laminate și laminarea 
la toleranțe negative, sporirea coefi
cientului de utilizare a metalului și 
celorlalte materii prime și materiale, 
adîncirea proceselor de chimizare a 
resurselor de hidrocarburi, ușurarea 
produselor în toate ramurile prelu
crătoare. în acest cadru vor trebui 
lichidate rapid rămînerile în urmă 
care se mai înregistrează în unele 
întreprinderi si centrale ale Minis
terului Industriei Metalurgice. Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Industriei de 
Mașini-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică și Ministerului Industriei 
Chimice, Ministerului Industrializării 
Lemnului și Materialelor de Con
strucții.

în baza programului aprobat de 
Conferința Națională au fost desfă
șurate pe ministere, centrale și în
treprinderi sarcinile suplimentare de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile și au fost intensifi
cate acțiunile de colectare, sortare 
și de pregătire a acestor resurse, 
precum și pentru impulsionarea re
alizării obiectivelor de investiții des
tinate valorificării lor. Aplicarea mă
surilor stabilite asigură condițiile de 
realizare a sarcinilor planificate pe 
primul trimestru la materialele re
folosibile din oțel și fontă, cupru, 
alamă, bronz, plumb, aluminiu și 
materiale lemnoase. Sînt necesare 
însă eforturi sporite din partea mi
nisterelor, centralelor, întreprinderi
lor, dar și a organelor locale pen
tru extinderea și intensificarea ac
țiunii de colectare, mai ales la oțeluri 
aliate și elemente de aliere, hirtii și 
cartoane, mase plastice, anvelope re- 
șapabile și uleiuri minerale, acțio- 
nind atit în unitățile productive, în 
cele de colectare, dar și la gospo
dăriile populației.

Realizarea ritmică și in structura 
planificată a producției de către 
toate întreprinderile, îndeplinirea tu
turor sarcinilor privind colectarea și 
valorificarea resurselor refolosibile 
constituie condiția esențială a asigu
rării stocurilor de materii prime 
și materiale necesare realizării 
planului. în prezent dispunem de 
baza materială necesară desfășurării 
normale a activității productive. 
Important este să acționăm, așa cum 
ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru organizarea pro
ducției, folosirea rațională a mijloa
celor, întărirea ordinii și disciplinei 
in toate sectoarele de activitate.

Vor fi luate măsuri pentru elimi
narea deficiențelor existente in do
meniul aprovizionării tehnico-mate- 
riale, asigurînd redistribuirea operati
vă între întreprinderi, centrale și 
ministere a stocurilor supranormati- 
ve și disponibile, în vederea unei a- 
provizionări tehnico-materiale cores
punzătoare a întregii economii națio
nale. Se va urmări în permanență 

respectarea cu strictețe a măsurilor 
stabilite de introducere in fabrica
ție numai a acelor produse care au 
desfacerea asigurată, în conformita
te cu destinațiile prevăzute în plan, 
cu cerințele concrete ale economiei 
și clienților externi.

Stimați tovarăși.
Dezvoltarea armonioasă a econo

miei naționale este, după cum știți, 
condiționată de progresul continuu al 
agriculturii noastre socialiste.

Programele speciale adoptate, in
dicațiile și orientările date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prevederile 
planului pe anul 1983 reprezintă sar
cini de o importanță deosebită pentru 
care este necesar să fie concentrate 
toate forțele în vederea înfăptuirii 
lor exemplare.

Pentru realizarea sarcinilor mari 
care stau in fața agriculturii, a pro
ducțiilor . vegetale și animale pre
văzute în planul pe 1983. încă de 
la începutul anului au fost luate 
măsuri pentru o bună pregătire a 
campaniei agricole de primăvară. în 
acest cadru, pînă în prezent s-au în
treprins un șir de acțiuni pentru re
parația tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, asigurarea semințelor, iden
tificarea și cultivarea terenurilor 
disponibile, redarea în circuitul a- 
gricol a suprafețelor scoase tempo
rar din producție, executarea lucrări
lor de combatere a eroziunii solului, 
transportul și administrarea unor 
cantități sporite de îngrășăminte or
ganice in cîmp și alte acțiuni care 
sînt în plină desfășurare. Putem a- 
firma că această campanie de pri
măvară este bine pregătită. Timpul 
prielnic a permis declanșarea mai 
timpurie a lucrărilor agricole, fiind in 
plină desfășurare lucrările pentru în- 
sămînțarea culturilor din epoca I, 
din legumicultură, pregătirea terenu
rilor pentru plantații noi de vii și 
pomi, precum și acțiunile de îmbu
nătățiri funciare.

în domeniul zootehniei s-a asigu
rat o mai bună furajare și întreținere 
a animalelor, întărirea disciplinei în 
muncă și perfecționarea asistenței 
zooveterinare, care a condus la creș
terea producției, precum și a intrări
lor la fondul de stat de produse ani
maliere cu 10—15 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut

Guvernul va urmări și în continua
re ca -Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, consiliile populare, toate 
organele agricole județene și consilii
le de conducere din unitățile agricole 
să acționeze cu toată răspunderea 
pentru concentrarea forțelor în vede
rea executării tuturor lucrărilor a- 
gricole la termenele optime și în cele 
mai bune condiții, gospodărirea și 
folosirea rațională a întregului fond 
funciar, pregătirea și funcționarea 
corespunzătoare a sistemelor de iri
gații, utilizarea la întreaga capacita
te a mașinilor agricole și a mijloace
lor de fertilizare a solului.

Avînd în vedere starea prelungită 
de secetă din toamnă și volumul 
scăzut de precipitații din timpul 
iernii, au fost luate măsuri pentru 
exercitarea unui control permanent 
asupra -stării de vegetație a culturi
lor în cimp, pentru a se ptltea in
terveni operativ și organizat atunci 
cînd situația o impune.

Ministerul Agriculturii, consiliile 
populare, toate organele agricole de 
stat și cooperatiste trebuie să acorde, 
în continuare, o atenție deosebită 
realizării neabătute a orientărilor sta
bilite de Conferința Națională a 
partidului cu privire la creșterea pu
ternică a efectivelor de animale atit 
în unitățile socialiste de stat și coope
ratiste, cît și în gospodăriile popu
lației. Va trebui să se acționeze cu 
exigență pentru îmbunătățirea fura
jării in conformitate cu normele sta
bilite, îngrijirea exemplară a anima
lelor, urmărindu-se realizarea rigu
roasă a indicilor de natalitate, a spo
rului în greutate și respectarea cu 
strictețe a greutății medii a anima
lelor care se livrează la fondul de 
stat.

Muncind cu răspundere pentru în
deplinirea întocmai a sarcinilor puse 
de secretarul general al partidului în 
fața oamenilor muncii din agricultu
ră, în fața ministerelor, a guvernu
lui, există toate condițiile ca planul 
pe anul 1983 la producția vegetală și 
animală să fie îndeplinit în fiecare 
unitate agricolă, în gospodăriile 
populației și în toate județele țării. 
Numai realizînd niveluri sporite de 
produse agroalimentare este posibi
lă satisfacerea corespunzătoare, po
trivit programului de autoaprovizio- 
nare, a cerințelor raționale de ali
mentație ale populației, acoperirea 
integrală a necesităților de materii 
prime pentru industrie și realizarea 
în același timp a unor disponibili
tăți pentru export.

Stimați tovarăși,
Obiectivele complexe pe care ni 

le-am propus în dezvoltarea econo- 
mico-sccială sînt susținute de un 
amplu efort de investiții pentru asi
gurarea creșterii mai rapide a bazei 
proprii de materii prime și energe
tice, pentru dotarea și modernizarea 
agriculturii, urgentarea punerii în 
funcțiune a capacităților productive 
în curs de execuție, înfăptuirea pro- 
gramulu’ de construcții de locuințe.

Ca urmare a unor măsuri de pre
gătire și organizare mai bună a pla
nului, în trimestrul I a.c. se prelimi
na realizarea unui volum de inves
tiții de circa 40 miliarde lei. cu circa 
10 la sută mai mult decît în trimes
trul I 1982. Timpul favorabil și ac
țiunile întreprinse de ministere și 
întreprinderi au permis ca planul de 
construcții-montaj pe această perioa
dă să fie depășit. Vor fi puse în 
funcțiune circa 50 capacități indus
triale și agrozootehnice. De aseme
nea, se prelimină realizarea planului 
la construcția de locuințe.

Analizînd însă în mod critic acti
vitatea de investiții desfășurată în 
trimestrul I se desprinde concluzia 
că In acest domeniu se mai mențin 
unele lipsuri și neajunsuri, mai ales 
în domeniul punerilor in funcțiune, 
a! organizării și conducerii lucrărilor 
de investiții și construcții-montaj de 
către ministere și centralele indus
triale.

Pentru lichidarea deficiențelor 
care mai există in acest domeniu, 
realizarea integrală a planului de 
investiții și a programului de pune
re în funcțiune a tuturor obiective
lor productive planificate s-au sta
bilit, împreună cu ministerele și cele
lalte organe economice centrale, mă
suri concrete pentru fiecare capaci
tate. Au fost revăzute graficele de 

execuție, s-au stabilit termene de li
vrare a utilajelor corelate cu terme
nele de punere în funcțiune. Se ac
ționează intens pentru accelerarea 
ritmului de montaj al utilajelor, ast
fel îneît în următoarele trei luni 
stocurile existente pe șantiere să se 
reducă cel puțin la jumătate. Cu 
sprijinul consiliilor populare au fost 
întreprinse acțiuni pentru recrutarea 
și pregătirea forței de muncă ne
cesare și asigurarea totodată a con
dițiilor normale de muncă și viață 
pe șantiere pentru muncitorii con
structori.

Un factor esențial pentru realiza
rea sarcinilor de modernizare și în
noire continuă a producției și ridi
carea eficienței în toate sectoarele 
din economie în anul 1983 îl con
stituie transpunerea cu hotărîre în 
viață a obiectivelor stabilite prin 
planul de cercetare științifică, de 
de dezvoltare tehnologică și introdu
cere a progresului tehnic. în unită
țile de cercetare și proiectare, pre
cum și în cele productive, sub 
directa coordonare a Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
în prezent se desfășoară o intensă 
activitate pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate de condu
cerea partidului cu privire la 
punerea în valoare de noi resurse 
energetice < și de materii prime,-asi
milarea de noi produse cu caracte
ristici tehnice superioare, perfec
ționarea și modernizarea proceselor 
de fabricație, care să contribuie la 
reducerea consumurilor, majorarea 
exportului, reducerea importului, 
creșterea productivității muncii și a 
eficienței întregii activități.

De la începutul anului, în acest do
meniu au fost realizate și introduse 
in producție noi tipuri de mașini și 
utilaje, aparate și instalații, noi ma
teriale și bunuri de consum.

Este însă necesar ca ministerele, 
centralele și întreprinderile să a- 
corde o mai mare atenție introdu
cerii mai rapide in producție a re
zultatelor cercetării.

Trebuie să fie recuperate unele 
rămîneri în urmă în punerea în fa
bricație a unităților de foraj și de 
exploatare a zăcămintelor de hi
drocarburi de pe platforma continen
tală a Mării Negre, a cazanelor de 
apă fierbinte cu arderea lignitului 
în strat fluidizat, a mașinilor de se
mănat din elemente modulate, a 
materialelor reduse de la import, a 
altor mașini, utilaje și materiale.

Se impune ca ministerele să ac
ționeze cu mai multă hotărîre și să 
mobilizeze toate forțele pentru dez
voltarea în continuare a sectoarelor 
de concepție din întreprinderi, asi
gurarea condițiilor pentru dezvolta
rea microproducției, a capacităților 
pentru execuția prototipurilor, so
luționarea mai accelerată cu forțe 
proprii a problemelor tehnice și teh
nologice solicitate de sarcinile de 
reducere a consumurilor și importu
rilor.

Va trebui să continuăm acțiunile 
de tipizare a construcțiilor și teh
nologiilor și de standardizare a pro
duselor care să contribuie la micșo
rarea numărului de tipodimensiuni, 
Ia reducerea consumurilor de ma
terii prime și energie, la creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-materia
le a sectoarelor, la utilizarea cu efi
ciență ridicată a resurselor.
Stimați tovarăși,

Planul pe anul 1983 prevede sar
cini deosebit de importante în do
meniul comerțului exterior. Tră- 
gînd concluziile și învățămintele co
respunzătoare din modul în care 
s-a muncit în acest domeniu în 
anul 1982, ministerele, centralele in
dustriale și întreprinderile au în
treprins o serie de măsuri pentru 
lansarea în fabricație și realizarea 
cu prioritate a produselor contrac
tate la export, soluționarea mai o- 
perativă a unor probleme legate de 
aprovizionarea tehnico-materială, 
urmărirea zilnică a modului în care 
se derulează operațiunile de comerț 
exterior, intensificarea acțiunilor de 
prospectare a pieței externe. Măsu
rile luate pentru restrîngerea la 
strictul necesar a importurilor, în 
primul rind prin asimilarea în țară 
a unor mașini, utilaje, piese și sub- 
ansamble, cît și disponibilizarea de 
noi mărfuri la export a asigurat 
realizarea în trimestrul I a.c. a unei 
balanțe comerciale active.

Doresc totuși să subliniez că, deși 
soldul balanței comerciale este ac
tiv. unele ministere, îndeosebi cele 
ale industriei metalurgice, construc
țiilor de mașini și industriei ușoare, 
au înregistrat o serie de rămîneri în 
urmă în realizarea exportului, iar 
exportul în ansamblu pe trimestrul I 
s-a situat sub posibilitățile de care 
dispune economia națională.

în prezent, pe baza sarcinilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ministerele, centralele și 
întreprinderile acționează pentru 
realizarea cu prioritate a produc
ției destinate exportului, în struc
tura și calitatea solicitate de bene
ficiarii externi. S-au stabilit măsuri 
ca materiile prime, materialele, mij
loacele tehnice, forța de muncă cea 
mai calificată să fie utilizate în 
primul rind pentru realizarea pro
ducției de export. în toate uzinele 
și fabricile a fost întărit controlul 
de calitate pentru ca mărfurile des
tinate exportului să corespundă in
tru totul performanțelor și cerințelor 
din contractele încheiate. Au fost 
luate măsuri pentru intensificarea 
acțiunilor de prospectare a pieței 
mondiale, pentru a asigura acoperi
rea cu contracte a întregii producții 
planificate la export. Vom insista 
pentru adîncirea relațiilor de cola
borare economică cu țările mem
bre ale C.A.ER., cu toate țările 
socialiste, astfel încit colaborarea 
dintre aceste țări să-și aducă o 
mai mare contribuție la satisfacerea 
in mai bune condiții a necesităților 
de materii prime, combustibili, ener
gie și alte produse, la realizarea unei 
specializări și cooperări in producție 
pentru folosirea mai bună a capaci-' 
tăților de producție din fiecare țară.

De asemenea, vom acționa în con
tinuare pentru promovarea activă a 
schimburilor economice cu țările în 
curs de dezvoltare ; în același timp 
vom acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor și colaborării cu țările capita
liste dezvoltate în spiritul principii
lor egalității și avantajului reciproc.

Stimați tovarăși,
Un imperativ esențial al etapei ac

tuale îl constituie creșterea susținută 
a productivității muncii sociale, a 
eficienței economice în toate dome
niile, așezarea întregii activități pe 

principiile autoconducerii șl autoges- 
tiunii, perfecționarea noului meca
nism economico-financiar.

Potrivit datelor preliminate, în tri
mestrul I 1983 productivitatea muncii 
în industrie va fi cu 3,6 la sută mai 
mare față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, iar cheltuielile de produc
ție la 1 000 lei producție-marfă au 
fost diminuate față de trimestrul IV 
1982 cu 15 lei la cheltuielile totale șl 
cu circa 12 lei la cele materiale.

Rezultatele obținute in dezvoltarea 
producției materiale și creșterea efi
cienței economice s-au reflectat po
zitiv în execuția planului financiar 
și a bugetului de stat, asigurindu-se 
resursele financiare necesare finan
țării economiei naționale. In trimes
trul I 1983 acumulările bănești se 
prelimină la nivelul planificat, fiind 
cu 12 la sută mai mari decit în tri
mestrul I 1982.

Cu toate acestea, trebuie însă să 
arăt că in activitatea economico-fi- 
nanciară realizările de pînă acum nu 
reflectă posibilitățile pe care le 
avem ; în acest domeniu sînt încă 
multe resurse nevalorificate, se ma
nifestă unele lipsuri și deficiențe.

Avînd în vedere eforturile făcute 
de economie pentru dotarea unități
lor cu tehnică modernă și accentua
rea procesului de mecanizare și auto
matizare a producției, ministerele, 
centralele și întreprinderile vor lua 
măsuri de a se trece cu mai multă 
fermitate la aplicarea neabătută a 
măsurilor stabilite prin programele 
de creștere a productivității muncii 
și de perfecționare a organizării pro
ducției și a muncii, adoptate de Con
ferința Națională a partidului din 
decembrie 1982.

Se impun acțiuni ferme în fiecare 
întreprindere și la fiecare loc de 
muncă pentru organizarea corespun
zătoare a producției și a muncii, în
cadrarea riguroasă în fondul de timp 
de lucru disponibil, în normele de 
producție, promovarea consecventă a 
tehnologiilor avansate, folosirea me
todelor modeme de programare, lan
sare și urmărire a producției, extin
derea acordului global, urmărirea 
asigurării unei corelări juste a retri
buțiilor cu creșterea productivității 
muncii individuale și pe ansamblul 
întreprinderii.

în domeniul costurilor de produc
ție, deși pe ansamblu s-au obținut 
unele rezultate pozitive, trebuie să 
arăt că mai sînt încă întreprinderi și 
centrale care au depășit costurile 
planificate, au înregistrat imobilizări 
în stocuri de materii prime și mate
riale, credite nerambursate la sca
dențe și nu și-au realizat beneficiile 
planificate.

Nu s-a înțeles pe deplin de către 
toate cadrele din ministere, centrale 
și întreprinderi că cerința esențială 
a noului mecanism economico-flnan- 
ciar, a autoconducerii muncitorești șl 
autogestiunii o constituie activitatea 
rentabilă, acoperirea cheltuielilor din 
veniturile proprii și obținerea de be
neficii.

Aplicarea neabătută a principiilor 
promovate de către noul mecanism 
economico-financiar impune ca fie
care întreprindere, centrală, minister 
să vegheze în permanență asupra 
modului în cai-e se asigură resursele 
destinate autofinanțării, dezvoltării 
și constituirii fondurilor pentru creș
terea veniturilor personalului munci
tor, în care se realizează bugetul de 
venituri și cheltuieli.

Pentru lichidarea neajunsurilor 
care mai există în acest domeniu, 
guvernul a inițiat un șir de măsuri 
care obligă ministerele și organele 
financiar-bancare să acorde un spri
jin concret unităților economice în 
vederea stabilirii celor mai rațio
nale soluții care să asigure reduce
rea continuă a cheltuielilor de pro
ducție și ridicarea rentabilității în 
toate sectoarele de activitate.

Ne vom preocupa mult mai In
tens ca fiecare minister, centrală și 
întreprindere să-și asigure resurse
le necesare autofinanțării și crește
rii veniturilor oamenilor muncii din 
rezultatele proprii, ca fiecare pro
dus și activitate să fie rentabile, să 
se realizeze cu beneficii.

Stimați tovarăși,
Sarcinile deosebit de importante 

prevăzute în Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1983 impun ca o necesitate o- 
biectivă perfecționarea, în continua
re. a conducerii, organizării și pla
nificării activității în toate dome
niile.

La toate nivelurile din economie 
se impune să se acționeze cu fer
mitate pentru realizarea planului, să 
se prevină la timp orice dereglare 
în procesul de producție și de apro
vizionare, pentru îndeplinirea rigu
roasă a tuturor sarcinilor care ne re
vin și aplicarea întocmai a hotărîri
lor de partid și de stat, a legilor 
țării.

Avem obligația să ne organizăm 
astfel munca îneît să fim perma
nent prezenți în procesul execuției 
planului, să examinăm sistematic 
mersul îndeplinirii sarcinilor, să ac
ționăm energic pentru mobilizarea 
rezervelor, să efectuăm un control 
ferm și exigent în toate unitățile 
pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramelor adoptate de Conferința Na
țională a partidului.

Vom milita cu toată energia pen
tru transpunerea în viață a orien
tărilor și sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului. Doresc să sub
liniez și cu acest prilej rolul hotărî
tor. determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. în elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului. în soluționarea pro
blemelor complexe ale dezvoltării e- 

, conomico-sociale a țării, în mobili
zarea întregii națiuni, a tuturor re
surselor de care dispune economia 
națională pentru creșterea susținută 
a economiei românești, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale șl 
spirituale a întregului popor. întă
rirea independentei și suveranității 
patriei și conlucrării cu toate sta
tele lumii pentru o politică de des
tindere. înțelegere și pace.

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi ca. in numele guver

nului. să asigur Marea Adunare Na
țională. pe dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom pune întreaga 

- putere de muncă, capacitatea si e- 
nergia noastră pentru realizarea e- 
xemplară a planului pe 1983. pen
tru înfăptuirea neabătută a istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale alo 
partidului.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

HOTĂRIREA
Marii Adunări Naționale 

referitoare la Raportai Consiliului de Miniștri
Marea Adunare Naționala a luat cunoștință 

și a dezbătut Raportul Consiliului de Miniștri cu 
privire la îndeplinirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe trimestrul I a.c. 
și măsurile luate pentru aplicarea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului din decembrie 
1982 privind creșterea producției materiale și 
productivității muncii, a eficienței în toate dome
niile de activitate, realizarea integrală a sarcini
lor pe anul 1983.

Marea Adunare Națională apreciază că acti
vitatea economico-socială din trimestrul I a.c. s-a 
desfășurat în concordanță cu prevederile pia
nului pe anul 1983, eforturile fiind concentrate 
pentru traducerea în viață a obiectivelor și sar
cinilor stabilite de Congresul al Xll-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

Marea Adunare Națională a dat o înaltă apre
ciere rolului determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, în elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului, 
in soluționarea problemelor complexe ale dez
voltării economico-sociale a țării, în mobilizarea 
întregii națiuni, a tuturor resurselor pentru creș
terea susținută a economiei românești, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, întărirea suveranității și inde
pendenței patriei.

Pornind de la obiectivele economico-sociale 
stabilite pentru anul 1983, de la rezultatele 
pozitive obținute in primul trimestru al acestui 
an, în vederea înfăptuirii exemplare a prevede
rilor planului, Marea Adunare Națională hotă
răște :

1. Aprobă Raportul Consiliului de Miniștri cu 
privire la îndeplinirea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială în trimestrul I 1983 
și măsurile luate pentru aplicarea hotărîrilor Con
ferinței Naționale a partidului din 1982 privind 
creșterea producției materiale și productivității 
muncii, a eficienței în toate domeniile de acti
vitate, realizarea integrală a sarcinilor pe anul 
1983.

2. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru 
mobilizarea eforturilor tuturor colectivelor de 
muncă din ministere, centrale și întreprinderi în 
vederea realizării integrale și în mod ritmic a 
producției fizice, în structura planificată, în toate 
ramurile economiei naționale, utilizării cu maxi
mum de randament a mijloacelor de producție 
și a forței de muncă, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al întregii producții, creșterii eficienței 
economice, întăririi autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare a tuturor 
unităților socialiste.

3. Ministerul Minelor, Ministerul Petrolului, Mi
nisterul Geologiei și Ministerul Energiei Electrice 
vor acționa pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramelor aprobate de Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R. privind creșterea 
mai puternică q bazei de mațe,rii prime și <ener
getice a țării, realizarea tuturor măsurilor tehnice, 
economice și organizatorice stabilite de condu
cerea partidului și statului, in vederea sporirii 
continue a producției de cărbune, țiței, gaze, 
cupru, plumb, zinc și alte substanțe minerale 
utile metalifere și nemetalifere, dezvoltarea pro
ducției de energie electrică pe cărbune. Pînă la

sfîrșitul anului 1983 să se ajungă la o producție 
medie zilnică de energie electrică produsă pe 
cărbune de cel puțin 4 800—5 000 MW. Consiliile 
de conducere ale ministerelor minelor și petro
lului să asigure ca producția de cărbune net 
să ajungă, în a doua parte a anului 1983, la 
cel puțin 200 mii tone pe zi, iar cea de țiței 
la 40—43 mii tone pe zi.

4. Ministerele, celelalte organe centrale, cen
tralele industriale, toate unitățile de producție vor 
aplica cu hotărîre măsurile adoptate pentru 
reducerea consumurilor materiale și energetice, 
înlăturarea oricărei risipe, folosirea judicioasă a 
materiilor prime, intensificarea acțiunii de recu
perare și valorificare a materialelor, pieselor și 
subansamblelor refolosibile.

5. Pentru sporirea continuă a venitului națio
nal, unica sursă a progresului economic și social, 
Marea Adunare Națională obligă ministerele și 
celelalte organe economice centrale să acționeze 
ferm în toate unitățile socialiste, in vederea creș
terii mai susținute a productivității muncii, în 
concordanță cu prevederile programului aprobat 
de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 
1982, să asigure introducerea mai rapidă in 
producție a rezultatelor cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, a progresului tehnic, 
perfecționarea organizării producției și a muncii, 
a fluxurilor tehnologice, ridicarea calificării 
profesionale a oamenilor muncii.

6. In toate domeniile de activitate se va trece 
cu hotărîre la aplicarea măsurilor aprobate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 23-24 martie 1983, 
elaborate în spiritul hotărîrilor adoptate de Con
ferința Națională a P.C.R., cu privire la perfec
ționarea retribuției după cantitatea, calitatea și 
importanța socială a muncii, în funcție de 
contribuția la dezvoltarea producției materiale șl 
sociale și de rezultatele obținute în muncă. 
Potrivit principiilor retribuției din societatea noas
tră socialistă, nimeni nu poate să primească 
retribuție sau să aibă venit garantat dacă nu 
muncește și dacă nu produce potrivit obligațiilor 
de la locul său de muncă.

7. Pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor 
prevăzute în planul pe anul 1983, Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, comitetele și birourile executive ole 
consiliilor populare, consiliile de conducere ale 
unităților agricole de stat și cooperatiste, toți 
oamenii muncii de la sate își vor. intensifica 
preocupările pentru folosirea cit mai deplină a 
mijloacelor tehnico-materiale din dotare, extin
derea tehnologiilor avansate de cultivare și re
coltare, de creștere a animalelor, realizarea tu
turor lucrărilor agricole la timp și in cele mal 
bune condiții de calitate, asigurarea și gospo
dărirea rațională a bazei furajere, întărirea or
dinii și disciplinei in muncă, a autogestiunii eco
nomico-financiare în fiecare unitate productivă ; 
se vor lua măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor 
cuprinse în programul de autoconducere și auto-; 
aprovizionare teritorială.

8. Toate ministerele, celelalte organe centrale 
și locale vor acorda o atenție deosebită înde
plinirii integrale a programului de investiții, pu
nerii în funcțiune la termenele planificate a ca
pacităților productive, realizării obiectivelor des

tinate dezvoltării sectoarelor prioritare ale eco
nomiei - energia electrică, industria extractivă 
și agricultura - precum și a celor privind creș
terea producției pentru export și reducerea im
porturilor, diminuarea consumurilor materiale și 
energetice, valorificarea resurselor refolosibile.

9. Ministerele și centralele industriale, sub în
drumarea Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, vor intensifica activitatea de cerce
tare științifică in toate ramurile economiei, vor 
acționa ferm pentru promovarea progresului teh
nic, modernizarea și înnoirea produpției. Minis
terele, centralele, întreprinderile, institutele de 
cercetare, proiectare și inginerie tehnologică au 
datoria să soluționeze într-un timp cit mai scurt 
problemele complexe legate de dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, realizarea 
programului de asimilare a mașinilor, utilajelor, 
instalațiilor, materialelor și tehnologiilor noi, 
precum și modernizarea celor aflate în fabricație, 
introducerea rapidă în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, a rezultatelor 
cercetărilor încheiate.

10. Ministerele, centralele, toate unitățile eco
nomice vor lua măsurile corespunzătoare pentru 
executarea la timp și de calitate ireproșabilă 
a producției destinate exportului, creșterea efi
cienței acestuia, realizarea unei balanțe comer
ciale active. Se va acționa cu exigență pentru 
amplificarea și diversificarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice internaționale, 
punîndu-se un accent deosebit pe reducerea in 
continuare a importurilor și pe creșterea expor
turilor, pe realizarea unor schimburi echilibrate, 
asigurind participarea activă a României la divi
ziunea internațională a muncii, la dezvoltarea 
puternică a relațiilor și schimburilor economice 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

11. Ministerele, centralele, întreprinderile, co
mitetele executive ale consiliilor populare vor 
acționa cu întreaga responsabilitate pentru apli
carea principiilor noului mecanism economico- 
financiar, încadrarea strictă in nivelul costurilor 
planificate, prin reducerea continuă a consumu
rilor materiale, valorificarea resurselor refolosi
bile, înlocuirea tehnologiilor învechite și altele.

Organele financiare, bancare, de planificare și 
aprovizionare tehnico-materială au datoria să 
acorde o atenție sporită gospodăririi mijloacelor 
materiale și financiare, să întărească controlul și 
să sprijine mai activ unitățile economice pentru 
reducerea cheltuielilor de producție și asigu
rarea rentabilității tuturor unităților și produselor.★

Marea Adunare Națională apreciază că sînt 
create toate condițiile pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor cuprinse în planul național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 1983 și 
adresează tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră chemarea de a acționa cu pasiune și 
dăruire revoluționară în vederea valorificării 
superioare a întregului potențial material, uman 
și financiar de care dispune societatea noastră, 
pentru accentuarea laturilor intensiv-calitative 
ale dezvoltării economiei noastre naționale.

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI

ho- 
din 
de 

to-

Doresc . să informez Marea Adu
nare Națională că și in economia ju
dețului Cluj primele două luni din 
acest an s-au soldat cu rezultate in 
general pozitive — a spus deputatul 
Ștefan Mocuța. Acționind ferm, 
încă din anul trecut, pentru Înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin din 
tăririle Conferinței Naționale și 
orientările și indicațiile date 
secretarul general al partidului, 
varășul Nicolae Ceaușescu. oamenii 
muncii din județul Cluj, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au depus eforturi sporite în 
vederea asigurării din timp a tutu
ror condițiilor tehnico-materiale și 
organizatorice necesare ■ desfășurării 
activității in acest an, la cotele can
titative și calitative stabilite in plan, 
încă din prima zi.

Vorbitorul a arătat că preocupările 
au fost orientate cu precădere spre 
menținerea în permanentă stare de 

'bună funcționare și utilizare intensi
vă, cu randamente maxime, a tutu
ror utilajelor și instalațiilor, orește- 
rea mai rapidă a gradului de înnoire 
a produselor, soluționarea operativă 
a tuturor problemelor de aprovizio
nare tehnico-materială, în centrul 
atenției situindu-se creșterea mai ra
pidă a productivității muncii, spo
rirea gradului de mecanizare și auto
matizare, organizarea superioară a 
producției și a muncii, ridicarea ni
velului calificării profesionale și fo
losirea rațională a forței ’ de muncă, 
extinderea formei de retribuire în 
acord global. întărirea ordinii și dis
ciplinei.

Âm acționat cu mai multă fermita
te pentru sporirea eficienței econo
mice', fiind luate, in toate unitățile, 
măsuri pentru perfecționarea proce
selor de fabricație, eliminarea pier
derilor tehnologice, reintroducerea in 
circuitul productiv a materialelor re
cuperabile și refolosibile, pentru di
minuarea substanțială a consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili.

După ce s-a referit la neajunsurile 
manifestate in unele domenii ale 
activității productive, vorbitorul a 
evidențiat măsurile adoptate in sco
pul eliminării cauzelor care au ge
nerat rămineri in urmă, asigurării, 
cu sprijinul conducerii ministerelor 
și altor organe centrale, a tuturor 
condițiilor necesare recuperării res
tanțelor și realizării integrale a sar
cinilor de plan.

Doresc să asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— a spus vorbitorul — că organiza
ția județeană de partid, toți oamenii 
muncii clujeni, pe baza indicațiilor 
date de dumneavoastră ieri, la 
plenara Comitetului Central al parti
dului, vor acționa cu inaltă respon
sabilitate revoluționară, cu toată pri
ceperea și energia lor pentru înde
plinirea integrală a prevederilor pla
nului de dezvoltare economico-socia
lă in profil teritorial, a programelor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului, contribuind astfel, prin 
fapte concrete de muncă, la înfăp
tuirea înțeleptei politici interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

deputatul

construc- 
de mașini, vorbitorul a subli- 
Exigențele calitative ale noii 
de dezvoltare pe care o par- 
in prezent țara noastră impun

Raportul Consiliului de Miniștri, 
a arătat, la rindul său, 
loan Avram, Prezentat in înaltul 
forum democratic al țării, pune cu 
pregnanță in evidență progresele în
registrate, în primele trei luni ale 
acestui an hotăritor al cincinalului, 
in aplicarea in practică a hotărîri
lor Conferinței Naționale a partidu
lui, documente de o programatică im
portanță, care poartă amprenta 
neobositei activități creatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, consa
crată. binelui, și propășirii poporului 
nostru. Modul in care se înfăptuiesc 
prevederile planului pe acest an. care 
stabilește ritmuri superioare de creș
tere față de anii 1981 și 19J32, confirmă 
angajarea tuturor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea acestor sarcini.

Trecind in revistă preocupările și 
realizările din domeniul 
țiilor 
niat : 
etape 
curge 
accentuarea in continuare a preocu
părilor pentru restructurarea pro
ducției, in sensul creșterii continue 
a ponderii produselor de inaltă teh
nicitate care valorifică superior me
talul și energia.

Acționăm ferm pentru implemen
tarea unor tehnologii care asigură re
ducerea substanțială a consumurilor 
de orice natură, recuperarea și refo- 
losirea materialelor, astfel ca în fi
nal să mărim gradul de valorificare 
a metalului cu peste 14 la sută față 
de 1982.

Trebuie, totodată, să arătăm că sînt 
necesare îmbunătățiri substanțiale și 
in domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale. prin grăbirea asimilării 
Unor produse atît de către construc
țiile de mașini, cit și de către indus
triile metalurgică și chimică, pentru 
asigurarea materialelor strict ne
cesare unităților productive, ceea ce 
impune devansarea la nivelul econo
miei a înfăptuirii programelor de asi
milări.

în ideea scurtării ciclului de intro
ducere in fabricație a produselor mo
dernizate, acordăm toată atenția asi
gurării capacităților de pregătire a 
fabricației, dimensionării corecte și 
utilizării corespunzătoare a micro- 
producției, căi sigure de adaptare ra
pidă la solicitările pieței.

După ce s-a referit la preocupă
rile pe linia creșterii productivității 
muncii, extinderii mecanizării șl 
automatizării, organizării unor ac
țiuni concrete pentru policalificarea 
și reciclarea oamenilor, mai bunei 
corelări a normelor de consum de 
muncă pe produse cu sarcinile de 
creștere a productivității muncii, ex
tinderii acordului global ca princi
pală formă de retribuire in toate sec
țiile și atelierele de producție, întă
ririi ordinii și disciplinei in toate 
sectoarele de activitate, vorbitorul a 
spus : Aș dori, in încheiere, să vă 
asigur, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Marea Adunare Naționa
lă de hotărirea fermă a tuturor oa
menilor muncii din construcțiile de 
mașini de a-și folosi întreaga ener
gie și pricepere pentru înfăptuirea 
mobilizatoarelor obiective încredința- 

■te acestui important sector de activi
tate, de a-și aduce din plin eontribu-

14 000 de petroliști 
zi de zi, 
susținută

ția la dezvoltarea susținută a scum
pei noastre patrii.

în cuvintul său, deputatul Eu
gen Sandu a exPrimat Hotărirea 
fermă a celor 
moldoveni de a desfășura 
lună de lună o activitate 
pentru îndeplinirea indicatorilor ce 
le revin din planul unic de dezvol
tare economico-socială . a . țării pe 
anul 1983. Prețioasele indicații și ori
entări formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de lucru 
cu cadre de conducere, specialiști și 
alți oameni ai muncii din industria 
petrolului, au dat muncii petroliștilor 
un puternic impuls, au stimulat 
energia creatoare și dorința de auto- 
depășire — a spus vorbitorul.

Raportez Marii Adunări Naționale 
că. in lumina indicațiilor și orien
tărilor date, in schelele petroliere 
din județul Bacău s-a încheiat ac
țiunea de reorganizare, schelele și 
brigăzile și-au preluat atribuțiile și 
sarcinile ce le revin pe acest an și 
se acționează cu toată hotărirea pen
tru sporirea producției și indeplini- 
rea exemplară a indicatorilor de 
plan.

Măsurile politice, tehnice și orga
nizatorice intreprinse. in spiritul ce
rințelor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de lucru 
cu petroliștii, de a asigura, in cel 
mai scurt timp, creșterea producției, 
au condus la obținerea unor rezul
tate bune.

Vreau să subliniez că avem încă 
rezerve in sporirea producției. în lu
mina exigențelor formulate de' secre
tarul general al partidului la plenara 
de ieri a Comitetului Central, va tre
bui să acționăm cu toată hotărirea 
pentru a înlătura răm'inerile in urmă, 
pentru a pune în funcțiune la timp 
și la debitele planificate sondele, 
pentru repararea și întreținerea mai 
bună a utilajelor din dotare, ridica
rea calificării personalului muncitor, 
pentru înlăturarea fluctuației forței 
de muncă, intr-un cuvint Întronarea 
unei ordini și discipline ferme la 
fiecare loc de muncă.

Deputatul |Qn Boîtan a rele" 
vat, 
muncii 
năveni 
— sub 
partid, 
trul activității lor reducerea costu
rilor de producție, îmbunătățirea 
calității acesteia, creșterea randa
mentelor. a indicilor de utilizare a 
capacităților de producție. Ca ur
mare a acestor preocupări, în anul 
care a trecut costurile produselor 
au fost reduse cu 2,5 lei la mia de lei 
producție-marfă, fiind totodată de
pășită sarcina de export.

Totodată, a arătat vorbitorul, în 
cadrul preocupărilor pentru diversi
ficarea producției și reducerea im
porturilor au fost asimilate și pro
duse peste 260 tone utilaje chimice.

Planul pe 1983 prevede 
sporite, mobilizatoare, 
direcție, producția-marfă 
să crească cu 15,3 la sută, cea netă 
cu 8 la sută și cea de export cu 7,5

in cuvintul său, că oamenii 
din Combinatul chimic Tîr- 

— români, maghiari, germani 
conducerea organizației de 
au situat și situează in cen-

sarcini 
în această 

urmează

la sută față de anul precedent. Ca 
urmare a dezvoltării impetuoase a 
industriei chimice, a implicării ei in 
mai toate ramurile economiei, uni
tății noastre i se cere să livreze pro
duse de o mare diversitate care pune 
la încercare capacitatea, priceperea 

i nostru.
a arătat că în atenția or- 

a tuturor oa- 
mod deosebit 
a hotărîrilor 
a partidului 
consumurilor

prime.
Mă declar înti;u

colectivului
După ce < 

ganizațiilor de partid, 
menilor muncii stă în 
transpunerea în viață 
Conferinței Naționale 
în domeniul reducerii _________T_
specifice de combustibil și energie, 
al utilizării mai complete și efi
ciente a bazei de materii 
deputatul a spus : 
totul de acord cu Raportul prezentat 
de guvern, dorind să asigur Marea 
Adunare Națională, pe iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
combinatul nostru, in frunte cu co
muniștii, vor depune toate eforturile 
pentru realizarea sarcinilor privind 
creșterea eficienței întregii noastre 
activități întocmai cum prevăd hotă- 
ririle Conferinței Naționale a parti
dului, așa cum a stabilit plenara 
Comitetului Central al partidului.

Tinind seama de importanța reali
zării planului pe anul 1983, cel de-al 
treilea an al cincinalului eficienței și 
calității și care poartă amprenta con
tribuției decisive a celui mai iubit 
fiu al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ministerul Indus
triei Ușoare a luat incă din anul tre

cut un complex de măsuri tehnico- 
organizatorice la toate nivelurile —a 
spus deputata Lina CiobanU.

Raportez Marii Adunări Naționale 
că, urmare a sprijinului permanent 
primit din partea conducerii de 
partid și de stat, personal din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. oame
nii muncii din industria ușoară și-au 
îndeplinit și depășit planul pe pri
mele două luni din acest an la pro
ducția-marfă, netă și la productivi
tatea muncii, obținînd, totodată, eco
nomii suplimentare la nivelul de 
cheltuieli totale și materiale. O aten
ție deosebită in această perioadă am 
acordat imbunătățirii calității, diver
sificării și modernizării produselor 
noastre, reducerii consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bil și energie, obiective de bază sta
bilite de Conferința Națională a 
partidului.

Cu toate rezultatele obținute, în ac
tivitatea noastră s-au manifestat și 
unele neîmplinită. în conformitate cu 
sarcinile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în analiza recent efec
tuată asupra activității industriei 
ușoare, am stabilit un program de 
măsuri care să ne permită crearea 
condițiilor de realizare a planului pe 
1983, de îmbunătățire a activității 
noastre. S-au luat măsuri pentru 
contractarea întregului fond de mar
fă la export pe anul 1983, pentru dez
voltarea și diversificarea rețelei pro
prii de comercializare, pentru asigu
rarea cu prioritate a bazei de materii 
prime și materiale, pentru folosirea 
capacităților de producție și realiza
rea exemplară a producției destinate 
exportului.

Măsuri cu totul deosebite am pre
văzut in programele speciale pe li
nia îmbunătățirii calității produselor 
noastre, pentru diversificarea struc
turii sortimentale și promovarea rea
lizării de noi produse cu cheltuieli 
materiale cit mai reduse și cu un ni
vel de productivitate a muncii fizice 
ridicat, pentru valorificarea superioa
ră a produselor la export.

Acționăm, de asemenea, pentru va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale alocate, pentru utilizarea 
integrală a materialelor refolosibile, 
a înlocuitorilor care să conducă Ia 
reducerea in continuare a importu
rilor și creșterea competitivității 
produselor noastre. Ca urmare, 
ne-am concentrat atenția pentru 
crearea condițiilor de realizare a ce
lor 12’ capacități noi de valorificare 
a materialelor refolosibile, precum și 
a celorlalte capacități cuprinse în 
planul de investiții pe acest an.

Vă asigurăm și în acest cadru că 
am tras maximum de învățăminte 
din indicațiile pe care ni le-ați dat 
și la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului și vom face 
totul pentru îndeplinirea ireproșa
bilă a tuturor sarcinilor ce ne revin.

Dezbaterea în cadrul actualei se
siuni a Marii Adunări Naționale a 
modului în care se acționează pen
tru îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-socială a țării; pe 
acest an constituie o expresie grăi
toare a preocupării constante a 
partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

: pentru: asigurarea înfăptuirii neabă
tute a hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, â subliniat. în cuyînțul 
său, deputatul Nicolae Dicu.

Raportez de la înalta tribună a 
forumului legislativ al țării că mi
nerii maramureșeni au primit cu 
deplină adeziune măsurile stabilite 
de conducerea partidului privind în
deplinirea și depășirea producției in 
sectorul minier, importantele orien
tări și indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la 
dezvoltarea mai rapidă a bazei ener
getice și de materii prime.

Angajamentul și hotărirea fermă 
a celor peste 20 000 de mineri ma
ramureșeni de a înfăptui neabătut 
mărețele sarcini puse in fața noas
tră de conducerea de partid și de 
stat, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta consfătuire cu cadre de 
conducere, specialiști și muncitori 
din industria minieră și geologie, se 
exprimă în modul exemplar în care 
au ti'ecut la aplicarea noului program 
de lucru, în rezultatele obținute in 
acest an.

Desfășurindu-mi activitatea la Ex
ploatarea minieră Cavnic, raportez 
Marii Adunări Naționale că in con
dițiile in care în acest an nivelul 
producției a crescut cu 7 la sută față 
de anul trecut, ăm îndeplinit planul 
pe primele două luni cu 103 la sută 
la producția netă, iar pe luna mar
tie preliminăm realizarea și depăși
rea tuturor indicatorilor.

După ce a infățișat unele preocu
pări actuale ale minerilor din . Cav
nic pentru creșterea producției și 
eficientei muncii, vorbitorul a spus : 
Așa cum aprecia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., unitățile miniere 
din Maramureș dispun de toate 
condițiile pentru a-și realiza rit
mic și cu costuri reduse sarcinile 
de plan pe acest ah. Asigur Marea 
Adunare Națională, pe dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că minerii' ma
ramureșeni vor acționa cu respon
sabilitate și exigență comunistă 
pentru înfăptuirea sarcinilor, apli- 

cînd cele mai eficiente soluții tehnice 
și tehnologice. în felul acesta vom 
aduce, impreună cu toți minerii 
tării, o contribuție substanțială la 
înfăptuirea insuflețitoârelor progra
me adoptate de Conferința Națională 
a partidului.

în cuvintul său, deputatul Nico- 
dim Roșea a spus: ansamblul 
realizărilor dobindite de poporul 
nostru, un aport deosebit l-au a- 
dus oamenii muncii de pe străvechi
le meleaguri ale Albei. Acționind in 
luminș indicațiilor și a orientărilor 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu. un accent mai 
mare a fost pus pe organizarea pro
ducției și a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei, pe utilizarea cu 
randament sporit a capacităților de 
producție, a materiilor prime, mate
rialelor. combustibililor și energiei. 
Ca urmare, la finele celor două luni 
ale anului, planul producției-marfă 
industriale pe ansamblul județului a 
fost depășit cu 66.8 milioane lei, pro
ducția netă cu 60 milioane lei. iar 
cheltuielile materiale au fost redu
se cu aproape 34 milioane lei. Din 
calculele preliminare efectuate re
zultă că există premise certe pen
tru îndeplinirea exemplară a preve- 
durilor de plan pe trimestrul I al
anului.

După ce s-a referit la cîteva pro-
bleme ce stau in fata constructo-
rilor de mașini de la întreprinderea 
mecanică Cugir, unde își desfășoa
ră activitatea, vorbitorul a spus : A- 
nalizîndu-ne activitatea în lumina 
exigentelor formulate de secretarul 
general al partidului și la plenara 
Comitetului Central, sîntem pe de
plin conștienți că stă în forța și ca
pacitatea colectivului nostru de a 
pune și mai eficient în valoare re
zervele și capacitățile de care dis
punem. Am în vedere unele neajun
suri manifestate în folosirea capa
cităților de producție, aprovizionarea 
tehnico-materială. crearea unui de
calaj optim intre uzinare și montaj. 
Nu-i mai puțin adevărat că activi
tatea productivă ar putea fi mult 
îmbunătățită, dacă întreprinderile 
colaboratoare ne-ar livra Ia timp și 
de calitate toate subansamblele, e- 
chipamentele electrice și hidraulice, 
precum și unele piese turnate. Ac- 
ționînd așa cum ne-ați indicat, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
.Ceaușescu, vom face totul pentru 
reducerea consumului de materii 
prime, materiale și de energie, di- 
minuind cheltuielile de producție 
și înlăturînd cu desăvîrșire consu
murile neeconomicoase.

în încheiere, a arătat vorbitorul, 
doresc să asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort, că sîntem ferm hotărî ți să 
ne cohsacrăm întreaga noastră e- 
nergie și capacitate creatoare în
făptuirii exemplare a sarcinilor ce 
ne revin din planul unic de dezvol
tare economico-socială a României 
socialiste.

Deputata Margareta Krauss 
a spus în cuvintul său : Oamenii 
muncii, români, germani și maghiari, 
din prașul Co'dlea, mobilizați de or
ganele și organizațiile de partid, au 
încheiat primele două luni ale anului 
cu rezultate' bune la toți indicatorii 
și se prelimină realizarea planului 
în profil teritorial la toate unitățile 
orașului pe trimestrul I 1983, Astfel, 
la producția-marfă vom da peste plan 
un volum de 3 milioane lei. concre
tizat în coloranți, tractoare, țesături, 
mobilă, flori și furaje combinate, 
încadrindu-ne în indicatorii calitativi 
ai producției. în scopul îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan pe acest 
trimestru, colectivele de oameni ai 
muncii au acționat cu mai multă ho
tărîre pentru îmbunătățirea continuă 
a parametrilor tehnici și calitativi ai 
tuturor produselor, prin accelerarea 
procesului de asimilare, înnoire, mo
dernizare și tipizare a acestora, 
crearea și folosirea mai largă in pro
ducție a unor sortimente noi de ma
terii prime și utilaje cu randamente 
ridicate, cu consumuri reduse de 
energie și combustibili. Totodată, con
siliile oamenilor muncii s-âu pre
ocupat pentru mai buna aprovizio
nare a locurilor de muncă cu mate
rii prime, materiale și subansamble, 
fapt ce a condus la îmbunătățirea rit
micității producției și respectarea 
structurii sortimentale la toate între
prinderile.

în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit pe larg la acțiunile ce se între
prind pentru creșterea productivității 
muncii, valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei electrice, reali
zarea indicatorilor de eficiență, redu
cerea cheltuielilor la 1 000 lei produc
ție-marfă la toate întreprinderile din 
oraș, îndeplinirea și depășirea planu
lui de investiții, sporirea exportului 
și diminuarea accentuată a impor
tului.

în încheiere a fost exprimată ho
tărirea oamenilor muncii din județul 
Brașov, fără deosebire de naționali
tate, de a face totul pentru realizarea 
exemplară a planului pe anul 1983 și 
pe' intregul cincinal, sporind și mai 
mult contribuția lor la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la creșterea 
bunăstării întregului popor.

Luînd cuvintul, deputatul Tu* 
duce Melenti a exPlimat acor- 
dul față de documentele prezentate 
spre dezbatere Marii Adunări Națio
nale. evidențiind faptul că, in po
fida crizei mondiale, care afectează 
și țara noastră, economia româ
nească a continuat să se dezvolte in 
ritm susținut.

Județul Ialomița — a spus vor
bitorul — unde agricultura este ra
mură preponderentă, raportează cu 
mindrie că anul 1982 a fost anul ce
lei mai mari producții agricole ob
ținute pe mănoasele cimpuri din Bă
răgan. realizîndu-se producții medii 
la hectar de 3 833 kg grîu și 5 512 
kg porumb. Un număr de 39 de uni
tăți agricole au depășit producția de 
4 000 kg griu la hectar, iar 27 uni
tăți au realizat intre 6 000 și 11000 
kg porumb la hectar. I.A.S. Ogra
da, unitate in care imi desfășor ac
tivitatea. s-a înscris ferm în efor
tul general al oamenilor muncii ia- 
lomițeni pentru realizarea planului 
de producție in profil teritorial.

Trebuie să arătăm insă că aces
te rezultate nu ne mulțumesc. Pro
ducțiile puteau fi mult mai mari 
dacă structura hibrizilor era asigu
rată cu mai multă competentă.

Pornind de la aceste neajunsuri, 
dar și de la experiența dobindită, 
s-au întreprins măsuri politice, or
ganizatorice și tehnice menite să a- 
sigure obținerea, in acest an. a unor 
recolte și mai bogate.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că am creat toate condițiile 
care să permită obținerea producții
lor planificate. întreaga suprafață de 
ogoare a fost executată incă din 
toamnă, fiind de bună calitate. Am 
definitivat amplasarea culturilor și 
organizarea asolamentelor, s-au asi
gurat fertilizarea, reparațiile la trac
toare și mașinile agricole și sămința 
necesară fiecărei culturi.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii din agricultura ia- 
lomițeană nu-și vor precupeți efor
turile pentru Înfăptuirea consecven
tă a programelor de activitate și 
planurilor de producție stabilite, 
pentru continua înflorire a satului 
socialist românesc și ridicarea bună
stării locuitorilor noștri.

Arătind că planul de aproviziona
re pe acest an are la bază progra
mele elaborate sub directa conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
deputatul |on Pățan a subliniat 
că acestea prevăd diminuarea mai 
accentuată a normelor de consum, 
intensificarea acțiunilor de asimilare 
in producție concomitent cu redu
cerea importurilor de materii prime 
și materiale, refolosirea la maximum 
a materialelor rezultate din proce
sele de producție și consum. Vor
bitorul a relevat apoi că rezulta
tele obținute in reducere;! consumu
rilor materiale și energetice, in pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului și pină in prezent, sini sub 
posibilitățile economici noastre, sub
liniind că este necesar să se acțio
neze cu mai multă eficiență in ge
neralizarea experienței bune pentru 
extinderea , soluțiilor tehnice aplicate 
în unitățile fruntașe în domeniul re
ducerii ndrmâlot’.'de consum, conco
mitent cu menținerea și îmbunătă
țirea calității produselor.

Referindu-se la unele deficiențe 
manifestate în domeniul planificării 
și organizării producției, care au dus 
la formarea de stocuri disponibile, 
îndeosebi la metal, vorbitorul a ex
primat angajamentul de a lua mă
suri pentru lichidarea acestora.

Pentru sporirea rolului materiale
lor refolosibile in asigurarea nece
sarului economiei naționale — a spus 
vorbitorul — trebuie să recunoaștem 
deschis că mai avem multe de fă
cut. atît in ce privește volumul re
cuperărilor, cit și pentru valorifica
rea eficientă a acestor importante 
resurse. Astfel, in unitățile economi
ce trebuie să se facă totul pentru re
cuperare. incepînd cu colectarea pe 
sortimente, și nu amestecate, cum se 
mai întimplă destul de des. reutili- 
zarea materialelor, in primul rind ca 
atare, și numai acelea care nu per
mit o asemenea refolosire să fie 
pregătite pentru retopire, astfel in
cit să obținem o valorificare superi
oară cu minimum de cheltuieli, e- 
conomisind energie, combustibili și 
manoperă pentru prelucrare.

O grijă deosebită va trebui să ma
nifestăm pentru recuperarea prin 
recondiționare a pieselor și suban
samblelor din utilajele și instalații
le scoase din uz, asigurind in acest 
mod cel puțin 30 la sută din nece
sarul economiei.

Acționind pentru sporirea bazei 
interne de materii prime, diminuarea 
continuă a consumurilor materiale și 
energetice și pentru creșterea gra
dului de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile. vom contri
bui la reducerea costurilor de pro
ducție, la aplicarea în practică a nou
lui mecanism economico-financiar. 
la creșterea eficienței întregii acti
vități economice, la realizarea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
Xll-lea și de Conferința Națională 
ale partidului.
(Continuare in pag, a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
(Urmare din pag. a IU-a)

Dezbaterea in sesiunea Marii Adu
nări Naționale a Raportului prezen
tat de guvern cu privire la îndepli
nirea planului economic unic pe tri
mestrul I și măsurile luate pen
tru realizarea hotărârilor Conferinței 
Naționale privind creșterea produc
ției materiale și productivității mun- 

' cii. a eficientei economice in toate 
domeniile constituie incă o grăitoare 
expresie a democrației noastre socia
liste. a grijii și preocupării statorni
ce a conducerii partidului și statu
lui, personal a mult stimatului nos
tru conducător, tovarășul Nicola e 
Ceaușescu. pentru înfăptuirea neabă
tută a programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, a subliniat 
în cuvintul său deputatul Jori 
Sirbu.

Raportăm că și în județul Argeș 
activitatea pentru înfăptuirea pla
nului pe acest an a început bine. în 
primele două luni planul producției- 
marfă pe județ a fost depășit cu 1.7 
la sută, al producției nete cu 5,1 la 
sută, al productivității muncii cu 5,2 
la sută, iar sarcinile la producția fi
zică au fost depășite la 56 de sorti
mente. Un puternic imbold în ob
ținerea acestor succese l-au consti
tuit hotărârile Conferinței Naționale 
a partidului, prețioasele indicații pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor de lu
cru făcute in mai multe unități eco
nomice din județul nostru, pentru 
care vă adresăm și cu această oca
zie cele mai calde mulțumiri și 
profunda noastră recunoștință. în 
continuare, vorbitorul a arătat că, 
paralel cu activitatea pentru realiza
rea planului in structura și la nivelul 
stabilit. în județ există preocuparea 
pentru continuarea unor acțiuni care 
să asigure reducerea importurilor, 
stimularea creației tehnico-științifi- 
ce, reducerea consumurilor.

în agricultură — a spus apoi vor
bitorul — pînă la ora actuală ne-am 
încadrat in epoca optimă la toate 
lucrările, iar în zootehnie depunem ■ 
eforturi pentru a introduce ordine și 
disciplină fermă, pentru a realiza 
efectivele de animale planificate și 
a asigura creșterea producțiilor și 
în acest sector. Sîntem conștienți că 
trebuie să ne mobilizăm în conti
nuare mult mai energic pentru apli
carea neabătută în viață a hotărîri- 
Jor Conferinței Naționale a partidu
lui, Deși anul trecut am realizat 
economii de peste 5 189 tone la me
tal. totuși mai avem întreprinderi 
care au depășit consumul normat, 
mai avem în fabricație produse cu 
consum ridicat de materiale și ener
gie, iar în ramura construcției de 
mașini se înregistrează încă un vo
lum ridicat de rebuturi. Nu putem 
fi intru totul mulțumiți nici de mo
dul cum am acționat pentru înde
plinirea planului la export.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
Marea Adunare Națională că oame
nii muncii din județul Argeș își vor 
mobiliza toate forțele pentru a' con
tribui la îndeplinirea obiectivului 
stabilit de Conferința Națională a 
partidului privind . dezvoltarea inten- 
sivă a tuturor ramurilor . de activi
tate. ridicarea calității producției și 
a eficientei economice. realizarea 
unor ritmuri de dezvoltare superi
oare celor din primii ani ai cinci
nalului.

Permiteți-mî să raportez, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul nostru colectiv de muncă, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, a trecut cu fermă hotărîre la 
înfăptuirea programelor adoptate de 
Conferința Națională a P.C.R., a in
dicațiilor și orientărilor date de dum
neavoastră Ia Conferința Națională a 
partidului — a spus deputata £lend 
Verona Burtea. Printr-un an
samblu de măsuri tehnice si organi
zatorice, prin mobilizarea largă a co
lectivelor de muncă, am acționat 
pentru realizarea planului la indica
torii cantitativi și calitativi, pentru 
reducerea consumurilor specifice la 
materii prime și materiale, energie 
electrică și combustibil, creșterea 
productivității muncii, a nivelului 
tehnic al produselor, a competitivi
tății acestora, pentru reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de producție. 

mai buna organizare a producției și 
a muncii.

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
sporite din acest an. am desfășurat, 
pe bază de programe, o amplă acțiu
ne de perfecționare a tehnologiilor 
de fabricație în toate stadiile pro
cesului de producție, am trecut la 
organizarea în cadrul întreprinderilor 
specializate pentru export a unor 
unități de producție capabile să asi
gure realizarea operativă a unor se
rii scurte de produse, de mare com
plexitate, care să ne permită 6ă răs
pundem prompt cerințelor și exigen
țelor partenerilor externi.

Sarcinile calitative și cantitative 
care revin colectivelor de muncă ale 
centralei noastre în anul 1983 au 
impus intensificarea acțiunilor de 
ridicare a pregătirii profesionale a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, începînd cu cadrele tehnico- 
economice din domeniul proiectării 
constructive și tehnologice a îmbră
cămintei. creației de modă, utilizării 
calculatoarelor în elaborarea docu
mentației tehnice.

Angajîndu-ne să transpunem exem
plar în viață hotărârile Conferinței 
Naționale a partidului, indicațiile și 
orientările dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu 
privire la îmbunătățirea 'activității 
industriei ușoare și a industriei de 
confecții, a-spus în încheiere vorbi
toarea. vă asigurăm că oamenii mun
cii din Centrala confecțiilor Bucu
rești sînt ferm hotăriti să nu precu
pețească nici un efort pentru reali
zarea planului pe anul 1983 și pe în
tregul cincinal.

în cuvintul său, deputatul Vasile 
5av a SPUS : Ca reprezentant al 
unui puternic colectiv al metalurgiei, 
cel al întreprinderii de țevi din 
Roman, regăsesc în bilanțul prezen
tat și activitatea desfășurată pe pri
mul trimestru de unitatea noastră, 
în același timp, apreciez ca deosebit 
de necesare măsurile de îmbunătă
țire și perfecționare a muncii pre
zentate în acest important docu
ment

Doresc să arăt că metalurgiștilor 
din Roman le revin sarcini deosebit 
de complexe. în special legate de 
asimilarea produselor cu performan
te ridicate, precum și pentru redu
cerea importurilor. Acționînd pentru 
traducerea in viață a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. am reușit să 
satisfacem într-o măsură din ce în 
ce mai mare cererile de material 
tubular pentru forajul de mare adîn- 
cime, au fost livrate beneficiarilor 
primele cantități de țevi de cazane 
care pînă în acest an se procurau 
din import, am obținut rezultate 
bune în asimilarea țevilor de înaltă 
precizie pentru industria construc
toare de autoturisme, autocamioane, 
tractoare și alte utilități cu pres
cripții de înaltă calitate.

Am putea spune cu deplin temei 
că rezultatele obținute pînă acum 
ne permit să angajăm întreprinderea 
și colectivul nostru în rezolvarea 
eficientă și cu rezultate bune a aces
tor sarcini puse în fața noastră. 
Totuși, trebuie să arăt că nu toate 
realizările obținute de noi sînt la 
nivelul cerințelor și posibilităților. 
Pentru aceasta acționăm cu toată 
răspunderea pe linia asimilării de 
produse cu caracteristici superioare 
pentru a înlătura definitiv ideea că 
produse de mare performantă nu se 
pot obține decît pe seama importu
rilor.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Paralel cu rezolvarea problemelor de 
asimilare, ne preocupă în mod cu 
totul deosebit realizarea integrală a 
planului de export în condiții de 
calitate și eficiență sporită. Sîntem 
totodată mobilizați pentru punerea in 
funcțiune. înainte de termen, a ce
lei de-a 5-a linii de fabricație — la
minorul de 20 țoii, care va spori ca
pacitatea întreprinderii cu peste 22 
la sută și ne va permite realizarea 
și punerea la dispoziția economiei a 
întregii game de țevi laminate la 
cald.

Arătînd că la punerea în funcțiu
ne a laminorului de 20 toii există 
o serie de restanțe în livrarea uti
lajelor. aparatelor și a unor mate
riale. vorbitorul a făcut un apel că
tre furnizori să fie mai operativi in 
acest domeniu.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
■ Marea Adunare Națională că meta- 
lurgiștii din Roman vor face tot ceea 
ce depinde de ei pentru rezolvarea 
cu succes a sarcinilor deosebite puse 
de conducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, cel mai stimat fiu al po
porului, căruia ii aducem și cu a- 
cest prilej profunde mulțumiri și a- 
dincă recunoștință pentru prodigioa
sa activitate desfășurată in scopul 
prosperității poporului român.

în cuvintul său, deputatul Mihai 
Niculescu s‘a re£erit la rezulla' 
tele obținute de cercetătorii din me
talurgie pe linia creșterii calității 
producției de oțel, reducerii mate
riilor prime și a combustibilului. Ca 
urmare a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, specia
liștii din cercetare și proiectare au 
găsit soluții tehnice care permit ob
ținerea de oțeluri speciale și înalt 
aliate, destinate industriei construc
toare de mașini și electrotehnice, 
realizînd în acest scop instalații în 
concepție proprie, care au la bază 
componente mecanice și electronice 
fabricate în țară. Noile linii tehnolo
gice de aliere și de carburare avan
sată a oțelului în vid, care vor fi 
extinse în acest cincinal in toate 
combinatele metalurgice din țară, 
vor permite o reducere importantă a 
consumului de energie.

în întreaga noastră activitate teh
nică, în rezolvarea problemelor com
plexe ale siderurgiei românești, am 
beneficiat de sprijinul Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
de îndrumarea permanentă și di
rectă a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Ca urmare 
a acestui fapt, am trecut la rezol
varea unor tehnologii de virf, și în 
mod deosebit a celor care se referă 
Ia îmbunătățirea otelului.

Vorbitorul a relevat în continuare 
preocupările pe linia valorificării 
superioare a gazului de cocs, fabri
cării sulfului și unor uleiuri din 
gudroane reziduale, recuperării re
surselor energetice secundare.

Sintem conștienți — a arătat vor
bitorul — că in activitatea desfășu
rată de institutul nostru se mai ma
nifestă încă și unele neajunsuri, cu 
implicații în ce privește calitatea 
oțelului, a fontei și a cocsului, con
sumul de materii prime și energie.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Asigurăm Marea Adunare Națională, 
pe dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, cercetătorii și inginerii din In
stitutul central de cercetări meta
lurgice și din IPROMET, vom de
pune toate eforturile pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor sarcinilor 
pe anul 1983, așa cum ați cerut dum
neavoastră la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului.

îmi stăruie în minte deosebit de 
viu locul și rolul determinant atri
buite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii , Socialiste 
România, planului pe 1983 în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului, grija 
și profunzimea cu care a intervenit 
pentru pregătirea condițiilor optime 
realizării ritmice a prevederilor lui, 
a spus, în cuvintul său, deputatul 
Ferdinand Nagy.

Prevederile planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimenta
re pe 1983 evidențiază pregnant — a 
continuat vorbitorul — caracterul 
ei de ramură de bază a economiei 
naționale și stabilesc condițiile ac
centuării procesului de dezvoltare 
intensivă, prin aplicarea celor mai 
noi cuceriri ale științei agrozooteh
nice. Ritmurile de creștere stabilite 
de 6,1 la sută la producția netă 
agricolă și de 7,3 la sută la produc- 
ția-marfă industrială sînt mărturii în 
acest sens, iar realizarea producției 
cerealiere și animaliere planificate 
va asigura o bună aprovizionare a 
populației, a industriei și va crea 
disponibilități pentru export.

Raportăm Marii Adunări Naționa
le că, în urma indicațiilor și ajuto
rului nemijlocit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, au fost luate o seamă 
de măsuri pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 

fixate. Pentru zootehnie s-a aprobat 
o balanță furajeră echilibrată pe 
luni și județe ; s-au acordat cote su
perioare la îngrășăminte chimice, la 
erbicide ; s-au elaborat programe 
speciale pentru producții mari la 
porumb, sfeclă de zahăr, orez, bum
bac, lapte, carne și altele ; au fost 
stabilite măsuri organizatorice cores
punzătoare desfășurării controlului 
îndeplinirii hotăririlor luate.

Drept rezultat, planul pe primele 
două luni în agricultură a fost în
deplinit in proporție de 103,6 la sută, 
cu o creștere de 8,5 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Din 366 de întreprinderi. 316 
și-au realizat și depășit obligațiile in 
această perioadă. Producția netă 
agricolă a fost cu 4,4 la sută mai 
mare față de plan, iar cheltuielile 
totale și materiale — sub nivelul 
planificat

Subliniind că împlinirile existente 
nu reflectă posibilitățile reale de 
care dispun agricultura și industria 
alimentară, nu sint ia nivelul condi
țiilor create de conducerea partidu
lui și statului nostru, vorbitorul a 
spus : Din concluziile pline de învă
țăminte de la plenara Comitetu
lui Central al partidului încă o 
dată am reținut cit se poate de lim
pede spiritul cu totul altul cu care 
va trebui să acționăm în viitor. Vom 
urmări ca indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la 
creșterea efectivelor, a productivității 
animalelor, sporirea greutății de sa
crificare și de valorificare a lor. re
ducerea mortalității, asigurarea unei 
furajări raționale din resurse interne 
să fie realizate fără șovăire. Vom 
acționa mai insistent ca in fiecare 
județ să se realizeze programul pri
vind punerea in valoare a pășunilor 
și fînețelor, lucrările de curățire, 
fertilizare și supraînsămînțare a 
acestora. Vom întări răspunderea 
față de regulile sanitar-veterinare a 
organelor agricole județene, a con
ducerilor de unități și a specialiș
tilor.

Situînd permanent în centrul acti
vității noastre înfăptuirea prețioase
lor indicații și orientări date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, ținind 
seama de învățămintele desprinse din 
analizele făcute în ultimele zile, ne 
angajăm în fața Marii Adunări Na
ționale să lucrăm mai eficient, mai 
organizat, intr-un spirit de înaltă 
ordine și disciplină, astfel ca agricul
tura și industria alimentară să-și 
aducă o contribuție însemnată la 
sporirea prosperității scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Româ
nia, a spus în încheiere vorbitorul.

Dînd [glas gîndurilor și sentimen
telor miilor de cetățeni pe care-i re
prezint. ale tuturor oamenilor mun
cii din județul Caraș-Severin, per- 
miteți-mi, a spus, în cuvintul său, 
deputata Adriana Petrie, să ex" 
prim satisfacția că succesele obținu
te de poporul nostru în realizarea 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială în primul trimes
tru din acest an prezentate în ra
portul guvernului, confirmă pe 
deplin justețea și realismul politicii 
științifice a partidului și statului 
nostru, al hotăririlor Conferinței 
Naționale, al tezelor și ideilor dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. orientate spre 
valorificarea superioară a resurselor, 
modernizarea structurii producției și 
creșterea exportului, pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a efi
cientei economice și realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții.

După ce s-a referit la succesele 
obținute în acest sens de comuniști, 
de ceilalți oameni ai muncii din ju
dețul Caraș-Severin. vorbitoarea a 
arătat : în cadrul Combinatului de 
prelucrare a lemnului Caransebeș, 
unde-mi desfășor activitatea, adu
narea generală a oamenilor muncii 
a dezbătut cu simț de răspundere 
necesitatea îmbunătățirii tehnolo
giilor de fabricație și creșterii mai 
rapide a productivității muncii, 
avînd în vedere că în acest an este 
prevăzut ca volumul producției des
tinate exportului să crească cu 35 la 
sută fată de anul trecut. Nu putem 
fi încă mulțumiți de calitatea unora 
din produsele noastre, nu am reușit 
să asigurăm tehnologii de mare efi
ciență, cu consumuri minime de 
energie și combustibil. Pentru înlă
turarea acestor neajunsuri și neim- 
pliniri. sîntem hotăriti să acționăm 
cu răspundere comunistă pentru 

înnoirea și modernizarea producției, 
reducerea substanțială a consumuri
lor. pentru aplicarea noilor norma
tive de realizare a unui mobilier 
diversificat, multifuncțional, de o 
construcție suplă și estetică, cores
punzător cerințelor beneficiarilor in
terni și externi. Folosesc și acest 
prilej pentru a adresa Ministerului 
Industriei Chimice rugămintea să ur
genteze asimilarea unor adezivi, 
lacuri și alte componente ale rețetei 
de înnobilare a plăcilor aglomerate, 
pentru a le da noi valențe calitative.

în încheiere, vorbitoarea a expri
mat, in numele celor ce-și desfășoară 
activitatea în cadrul Combinatului 
de prelucrare a lemnului Caransebeș, 
angajamentul de a acționa cu hotă- 
rire pentru îndeplinirea exemplară 
a planului de producție și a angaja
mentului asumat pe acest an, de a 
spori contribuția la înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului.

In cuvintul său, deputatul ]oq 
Bărbieru a subliniat ca Raportul 
prezentat de guvern cu privire la 
îndeplinirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială in 
trimestrul I și la măsurile luate 
pentru aplicarea hotăririlor Confe
rinței Naționale a partidului a pus 
pregnant în evidență efortul crea
tor al poporului nostru care, sub 
înțeleaptă conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, este puternic angajat în edi
ficarea continuă a societății ’ so
cialiste în țara noastră. Realizările 
obținute — a spus vorbitorul — 
preocuparea permanentă pentru pu
nerea in valoare a întregului poten
țial material și uman de care dis
punem ne dau garanția că in acest 
an și în următorii ani ai cincinalu
lui, economia noastră va înainta 
ferm pe direcțiile dezvoltării inten
sive, eficienței superioare în toate 
domeniile de activitate.

în continuare, vorbitorul a înfăți
șat unele succese obținute în muncă 
de colectivul întreprinderii de uti
laj petrolier din Tirgoviște, unde lu
crează ca mecanic, arătind că au 
fost asimilate o serie de utilaje noi 
și diverse armături industriale din 
oțel, care se importau. Se acționea
ză, în continuare, pentru acoperirea 
cu contracte a planului de export 
pentru acest an.

In conformitate cu hotărîrileâ a- 
doptate la Conferința Națională a 
partidului — a spus apoi vorbitorul 
— s-a procedat la analiza produse
lor și proceselor de producție mari 
consumatoare de energie, combusti
bil și materiale, stabilindu-se mă
suri de reproiectare și modernizare 
eșalonată a acestora, urmînd astfel 
să se realizeze economii de metal de 
peste 350 tone.

Acționind în spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, am 
luat măsuri pentru încadrarea în 
consumurile normate și lichidarea 
stocurilor supranormative, contri
buind prin aceasta la o mai rațio
nală aprovizionare și a altor între
prinderi din teritoriu.

Analiza exigentă făcută de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, la. recenta plenară a Co
mitetului Central a relevat încă o 
dată necesitatea de a se acționa 
pretutindeni cu maximă răspundere 
pentru buna organizare a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei și spo
rirea eficienței în toate domeniile 
de activitate. însuflețiți de indica
țiile și orientările date de dumnea
voastră, ne angajăm să acționăm cu 
fermitate pentru eliminarea defi
ciențelor și a lipsurilor care mai 
sînt în activitatea noastră, pentru 
gospodărirea-.mai judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor, îmbu
nătățirea continuă a calității produ
selor, în scopul sporirii competiti
vității utilajului petrolier pe care-1 
fabricăm pentru export.

La rîndul său, deputatul Ale
xandru Orzață ° subliniat : Co
lectivul întreprinderii de aluminiu 
Slatina, prin inițierea și aplicarea 
unor măsuri politice, organizatorice 
și tehnice adecvate, a reușit să si
tueze în prim-planul muncii de zi 
cu zi aspectele esențiale, indisolubil 
legate de creșterea eficienței econo
mice. de încadrarea ritmică în obli
gațiile contractuale asumate la ex
port Prin mai buna organizare a 
muncii, încărcarea la capacitate a 

utilajelor. întărirea ordinii și disci
plinei. avem garanția că planul tri
mestrului I va fi depășit la produc- 
ția-marfă și la producția netă, la 
export, la beneficii.

Referindu-se apoi la rezultatele 
obținute pe linia gospodăririi mai 
bune a bazei de materii prime și 
materiale, a energiei, vorbitorul a 
spus : Așa cum ați subliniat la recen
ta plenară a Comitetului Central al 
partidului, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. nici noi nu am 
făcut totul pentru înlăturarea ori
cărei forme de risipă, pentru recon- 
diționarea unor piese, pentru rein
troducerea în circuitul productiv a 
tuturor materialelor refolosibile, în 
vederea economisirii mai accentuate 
a consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, în special la 
energia electrică. In această privin
ță, aș dori să arăt, că, deși încă de 
anul trecut am reușit să ne înca
drăm și chiar să ne situăm sub, pre
vederile planului in ce privește'con
sumul de energie, mai avem încă 
unele rezerve în această privință.

în încheiere, a fost exprimat an
gajamentul aluminiștilor Slatinei, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
pe meleagurile Oltului de a acționa 
cu fermitate pentru realizarea exem
plară a importantelor sarcini ce le 
revin în actualul cincinal.

Asemenea întregului nostru popor, 
și cei peste 28 000 de oameni ai 
muncii care își desfășoară activitatea 
în cadrul grupului întreprinderilor 
producătoare de vagoane, muncesc cu 
abnegație și dăruire, sub conducerea 
și îndrumarea permanentă a organe
lor și organizațiilor de partid, pentru 
a da viață sarcinilor mari și com
plexe care ne revin din hotăririle 
Conferinței Naționale a partidului, a 
subliniat in cuvintul său deputatul 
Aurel Ciorugă. 03 urmare> 
primele două luni ale acestui an, la 
nivelul grupului, planul producției 
nete a fost realizat în proporție de 
101 la sută, iar al producției-marfă 
de 104,2 la sută. întregul spor de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Ca deputat ai uneia din circumscrip
țiile electorale ale județului Arad, 
doresc să arat că și constructorii de 
vagoane arădeni se înscriu în rindu- 
rile colectivelor care raportează în
deplinirea integrală a planului. Ast
fel, prevederile pe primele două luni 
au fost depășite la vagoane marfă, 
utilaj pentru metalurgie, osii monta
te, piese turnate și forjate și altele, 
ceea ce a asigurat obținerea unei pro
ducții suplimentare. Față de aceeași 
perioadă a anului 1982 am livrat la 
export de două ori mai multe va
goane și am lichidat integral restan
țele din anul trecut la contractele de 
export. Pornind de la indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia vizitei de lucru din luna iunie 
anul trecut, în municipiul nostru, am 
reușit ca, împreună cu alte întreprin
deri din Arad. Argeș și București, să 
asimilăm pentru fabricația de va
goane tip metrou o serie de produse 
care se importau.

După ce a înfățișat unele lipsuri 
manifestate în activitatea unităților 
producătoare de vagoane din Arad, 
vorbitorul a spus : Așa cum cerea 
secretarul șeneral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recen
ta plenară a Comitetului Central al 
partidului, vom acționa mai hotărît 
pentru lichidarea oricărei forme de 
risipă, pentru încadrarea in normele 
de consum de materii prime și ma
teriale.

în încheiere, mă declar de acord 
cu Raportul prezentat de Guvernul 
Republicii Socialiste România și vâ 
asigur că stă în puterea noastră să 
facem totul, să mobilizăm întreaga 
energie, capacitate creatoare și tra
diție muncitorească pe care le avem 
pentru a răspunde cu cinste sarcini
lor încredințate de partid, să ridi
căm pe trepte calitativ superioare 
activitatea noastră politică, econo
mică și socială și să înfăptuim hotă
ririle celui de-al XII-lea Congres și 
ale Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român.

Rezultate bune a obținut și colecti
vul întreprinderii de tricotaje Buzău, 
care, in 1982, a îndeplinit și depășit 
planul la producția netă și la pro
ductivitatea muncii, a redus sub
stanțial cheltuielile de producție, 
a spus în cuvintul său deputata Ana 
Georgeta Druiu. £n 3nul prece“ 
dent, producția-marfă s-a realizat în 

proporție de 102 la sută, produc
ția netă — de 106,8 ]a sută, chel
tuielile materiale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost reduse cu 22 de 
lei. depășind beneficiile planificate 
cu 15,8 la sută. Aceste realizări sînt 
urmarea aplicării măsurilor adoptate 
de colectivul întreprinderii, a orien
tărilor și indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cu privire la înca
drarea în consumurile planificate de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibili, la valorificarea supe
rioară a acestora și reintroducerea 
in circuitul economic a materialelor 
refolosibile. la implementarea prin
cipiului autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii și aplicarea cu con
secvență a noului mecanism econo- 
mico-financiar. Trebuie să arăt insă 
că deși am reușit să ne încadrăm in 
consumurile planificate de materii 
prime și materiale, realizările de 
pînă acum ale colectivului nostru nu 
reflectă încă realele posibilități de 
care dispunem, că avem încă impor
tante rezerve de valorificat în acest 
domeniu.

Ținind seama de această situație, 
vom căuta să intensificăm cu fer
mitate și răspundere controlul în
deplinirii sarcinilor, neîngăduind nici 
o abatere de la sarcinile de plan, ur
mărind în permanentă creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței 
economice în toate domeniile de ac
tivitate.

în încheiere, asigur Marea Aduna
re Națională. pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că sîntem hotărî ți să 
transpunem neabătut în viața hotă
ririle Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
făcind ca in 1983 să înregistrăm suc
cese tot mai mari, muncind mai 
bine, cu mai mult spor pentru reali
zarea la un înalt nivel de eficien
ță a programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, pentru înde
plinirea în condițiile cele mai bune 
a planului pe acest an și pe intregul 
cincinal.

în cuvintul său, deputatul Va
sile Lauric s_a declarat de acord 
cu conținutul raportului prezentat de 
guvern, subliniind că prin ansamblul 
rezultatelor economice înfățișate, a- 
cesta confirmă, o dată mai mult, jus
tețea politicii partidului, capacitatea 
poporului nostru de a asigura pro
gresul multilateral al patriei și bună
starea celor ce muncesc.

în bilanțul acestor succese — a 
spus vorbitorul — se înscriu și rezul
tatele întreprinderii de utilaj chimic 
Turnu Măgurele, una din unitățile ti
nere ale industriei teleormănene. 
Deși 1982 a reprezentat pentru colec
tivul nostru primul an de activitate, 
am depășit planul la producția-marfă 
și netă, am redus cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție-marfă și 
am dat economiei naționale 3 453 tone 
utilaj tehnologic pentru industria 
chimică. în prezent se acționează 
pentru ca cea de-a doua capacitate 
de 5 000 tone utilaje destinate indus
triei chimice și rafinăriilor să fie 
.pusă în funcțiune in devans cu cel 
puțin 30 de zile.

în lumina sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului —■ 
a arătat vorbitorul — am elaborat 
programe .speciale prin care estimăm 
să realizăm o economie de 60 tone 
combustibil convențional, 55 tone 
materii prime și materiale, să folo
sim în proporție de 30 la sută piese 
de schimb recondiționate și realizate 
cu efort propriu, să creștem produc
tivitatea muncii cu 3 la sută, să mă
rim viteza de rotație a mijloacelor 
circulante cu cel puțin 20 de zile față 
de plan.

Arătînd că rezultatele muncii nu 
sînt pe măsura condițiilor materiale 
ale unității, vorbitorul a subliniat că 
a fost stabilit un program judicios 
de pregătire a forței de munca, de 
reciclare și policalificare care să per
mită trecerea mai accentuată 'la o 
nouă calitate, la o rată a rentabili
tății pe măsura dotării tehnice de 
care dispunem.

în numele alegătorilor din circum
scripția electorală nr. 8 Turnu-Măgu- 
rele. îngăduiți-mi. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne ală
turăm sentimentelor de dragoste și 
stimă care animă întregul popor, să 
vă mulțumim din adincul inimii pen
tru tot ceea ce ați făcut în anii; fără 
seamăn de cînd vă aflați în fruntea 
destinelor românești, pentru contri
buția dumneavoastră inestimabilă la 
propășirea patriei și bunăstarea celor 
ce muncesc.
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BUZĂU

Viteze sporite de
După încheierea semănatului ma- 

zărei, lucernei, ovăzului, sfeclei 
de zahăr și a plantării carto
filor timpurii, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a sta
bilit ca perioada 21—27 martie 
să fie săptămîna florii-soarelui, 
cultură ce ocupă 25 000 hectare. Se 
prevede ca viteza de semănat să 
crească de la 2 500 la 4 000 hectare 
pe zi.

Luni, în consiliul agroindustrial 
Ziduri au intrat în brazdă 15 semă
nători, marți — 17, miercuri — 
incă 3, atingîndu-se o viteză zilnică 
de 525 hectare, ceea ce va permite 
unităților agricole din acest consiliu 
să încheie sîmbătă însămînțarea flo
rii-soarelui pe cele 2 194 hectare. Un 
argument în favoarea grăbirii se
mănatului ni l-a oferit inginerul 
Tică Stoica, președintele C.A.P. Zi
duri : „Orice zi ciștigată’ înseamnă 
spor de recoltă, deoarece semințele 
au posibilitatea să beneficieze de 
umiditatea din sol. Nu înțeleg de 
ce ur.ii specialiști au rețineri și aș
teaptă ordine și dispoziții ca să se
mene. Datoria noastră acum este ca 
din zori și pînă seara tirziu să fim 
lingă mecanizatori". Poate vor citi

la o zi la alta
aceste rinduri și specialiștii de la 
C.A.P. Cilibia și Luciu, care au aș
teptat „indicații speciale" pentru a 
intra cu semănătorile în brazdă atit 
la sfecla de zahăr, cît și la floarea- 
soarelui.

în consiliul agroindustrial Mihăi- 
lești, cel mai mare din județ, mai 
sint de însămînțat 812 hectare cu 
floarea-soarelui. Miercuri seara se 
încheiase semănatul celor 2 125 hec
tare cu sfeclă de zahăr, iar meca
nizatorii de la secția C.A.P. Mihăi- 
lești lucrau de zor la transfor
marea a incă cinci semănători pen
tru a intra joi pe o nouă tarla de 
60 hectare destinată florii-soarelui.

La ora 16 am ajuns la tabăra me
canizatorilor de la C.A.P. Glodeanu 
Sărat Inginerul-șef al cooperativei, 
Nicolae Oncel, ne spune : „Am pre
gătit cele 400 hectare grădinărește, 
iar pentru a grăbi semănatul florii- 
soarelui am montat două semănă
tori SPC-6 pe un cadru, fapt ce ne 
permite să lucrăm cu 12 rinduri 
odată și să economisim 50 litri de 
motorină pe zi. Sîmbătă încheiem 
semănatul florii-soarelui". Se lăsase 
seara, iar mecanizatorul Constantin

Manta reușise să semene 22 hectare. 
Era totuși nemulțumit fiindcă marți 
inrfegistrase 24 hectare. „Mîine sar 
la 26“ — ne asigură el și se apucă 
să vadă ce-1 necăjise la sistemul 
de coborîre și ridicare a semănă
torii.

Creșterea vitezei zilnice de lucru 
in această „săptămină a florii-soa-

relui" a permis agricultorilor bu- 
zoieni să semene pînă la 25 martie 
circa 18 000 hectare din cele 25 000 
hectare planificate. în peste 20 de 
cooperative agricole această im
portantă lucrare s-a terminat.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scîntșii"

HUNEDOARA

Regulile agrotehnice — 
riguros respectate

în județul Hunedoara, pe agenda 
la zi a lucrărilor agricole se află 
acum plantarea cartofilor. Pînă joi 
seara s-au plantat 23 la sută din 
cele 3 900 hectare prevăzute a se 
cultiva cu cartofi de toamnă. La 
cartofii timpurii, plantarea a fost 
încheiată.

La cooperativa agricolă Simeria, 
unitate situată în lunca Mureșului, 
o formație de mecanizatori lucra la 
plantarea cartofilor, sub conduce
rea directă a inginerului-șef al uni
tății, Petru Mateevici. „Mai avem 
de plantat 40 ha cu cartofi de toam
nă — ne spune specialistul. întrea
ga suprafață este fertilizată cu în
grășăminte chimice și naturale,

fiind gata pregătită pentru a primi 
sămința. Urmărim cu toată atenția 
ca lucrările să fie de cea mai bună 
calitate.. După cum se poate con
stata, pe întreaga suprafață terenul 
arată lucrat ca o grădină. Avind 
asigurată numai sămință de calitate 
superioară, sintem convinși că re
colta de cartofi va fi mai mare 
decît cea planificată. Dintre meca
nizatori se remarcă Pavel Vi- 
nerean, Aron Brașovean și Nicolae 
Bălțatu. prin conștiinciozitatea cu 
care respectă tehnologiile de lucru 
și prin hărnicia lor“.

în ritm intens și cu exigență spo
rită față de calitatea lucrărilor se 
acționează și la cooperativa agricolă 
Totești. Și aici, o formație de opt

mecanizatori lucra la pregătirea te
renului destinat culturii de cartofi.

■— Avem pregătită și o formație 
de mecanizatori cu patru mașini de 
plantat cartofi, dar azi nu pot lu
cra, ne spune inginerul-șef al uni
tății, Visarion Cvașa. Noaptea tre
cută a plouat intens și nu lucrăm 
decît la pregătirea terenului. 
Ploaia, deși ne-a .încurcat un pic, 
a fost binevenită, la timp, iar de

mîine avem condiții să continuăm 
plantarea cartofilor.

Așa cum aveam să constatăm pe 
teren, specialiștii direcției agricole 
județene exercită un control rigu
ros asupra modului in care se res
pectă regulile agrotehnice. Ei 
intervin acolo unde se încal
că regulile privind calitatea lu
crărilor. Așa s-a intîmplat la coo
perativa agricolă din Livadia, unde,

constatîndu-se că pe o parte din 
suprafața de 30 hectare semănată 
cu mazăre nu s-a efectuat o lu
crare de bună calitate, inginerul-șef 
al unității. Virgil Radu, a fost 
amendat. El și mecanizatorul Vasile 
Popa au fost obligați să refacă se
mănatul pe cheltuiala lor.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"
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O îndatorire de bază pentru bunul mers al economiei naționale 
și al aprovizionării oamenilor muncii, o obligație cetățenească, patriotică: 

PLANUL DE CONTRACTĂRI SI ACHIZIȚII 
INTEGRAL ÎNDEPLINIT, LA TERMEN 

SI LA TOATE PRODUSELE STABILITE!
Livrările către fondulde stat-o sursă sigură și stabilă 

de cîștiguri

SOSIREA IN CAPITALĂ A DELEGAȚIEI PARTIDULUI MUNCII
DIN ISRAEL

Mîrzănești este una dintre comu
nele județului Teleorman in care 
gospodarii se îndeletnicesc, pe 
lingă cultivarea pămintului, cu 
creșterea animalelor. Unul dintre 
acești vrednici oameni este Marin 
Coman, țăran cu o gospodărie ară
toasă și îndestulată. Cu fiecare 
palmă de pămînt cultivată, cu 
grajduri șl cotețe în care sînt a- 
dăpostite animale și zeci de păsări.

— După cum vedeți — ne spune 
— am grădină cu legume, cresc a- 
nimale. Am două vaci, un tăuraș,

„Mw wșw considerăm că prevederile contractelor 
pot fi nu numai îndeplinite, ci și depășite"

An de an comunele Hida și Sig 
din județul Sălaj se situează pe 
locuri fruntașe în realizarea planu
lui de livrări la fondul centralizat 
al statului. Și în acest an cetățenii 
comunei Hida, spre exemplu, au 
realizat în întregime, ba chiar au 
depășit, contractele la lapte. Față 
de 6 500 hl lapte, cit era planificat, 
la a'ceastă oră sînt încheiate con
tracte pentru 6 600 hl, ne spune to
varășul Romulus Păcurar, primarul 
comunei.

— Cum se explică faptul că la 
producția de lapte comuna dumnea
voastră se află mereu pe panoul de 
onoare, tovarășe primar?

— Noi am înțeles și înțelegem 
această acțiune ca o sarcină de 
mare răspundere. De aceea, prin 
diversele forme ale muncii politico- 
educative, realizăm buna lămurire 
a cetățenilor, motiv pentru care cel 
mai adesea vin ei la consiliul popu
lar să încheie contracte. Și apoi, 
multi își dau seama că este un 
ciștig real dacă se țin de lucru. Bu
năoară, cetățeanul Gheorghc Vereș 
din satul Trestia predă anual doi 
viței, cam 2 000 litri lapte, porc, pă
sări, ouă. Din banii realizați prin 
vînzarea către stat a acestor pro
duse și-a făcut o casă de toată fru
musețea, are chiar și bani de ma
șină. Alții l-au văzut și i-au urmat 
exemplul.

„Prin contractări și achiziții obținem 
importante beneficii"

Deși nu se numără printre așe-
Irile vestite în creșterea animale- 

Z>. ’, comuna Sascut, din județul 
Bhcău, se află printre localitățile 
fruntașe la contractări. Pină la a- 
ceastă dată, cu excepția porcinelor 
(unde s-a realizat numai circa 70 
la sută din plan), la celelalte specii 
de animale și produse agricole pla
nul de contractări a fost îndeplinit 
și depășit. Și trebuie spus că cifre
le prevăzute nu sînt deloc mici, în 
raport cu posibilitățile mai reduse 
ale comunei : aproape 700 de ovine, 
200 bovine, 332 porcine, circa 2 000 
hl de lapte și însemnate cantități 
de legume, fructe etc.

Primarul comunei, tovarășul Du
mitru Popa, ne spunea că aproape 
nu există familie din cele 3 750 care 
cresc animale care să nu fi con
tractat produse cu statul. Cea mai 
eficientă formă a muncii politice 
de masă desfășurate de organele 
locale de partid și de stat în acest 
scop, cel mai puternic argument a 
fost exemplul personal al celor ce 
conduc comuna. începind cu pri
marul și sfîrșind cu șefii de ferme

„Este in interesul nostru, al locuitorilor de la sate, 
să asigurăm o bună aprovizionare a orașelor"

(Urmare din pag. I)

și produse animaliere. Pînă în pre
zent au fost contractate, de la în
ceputul anului, 621 taurine și a- 
proape 10 000 hl lapte de vacă. 
Printre fruntașii comunei la con
tractări amintim pe Aurel Necu- 
loiu, care în 1982 a livrat statului 
4 taurine, iar în acest an a con
tractat 3 taurine și mari canti
tăți de lapte. Mai amintim pe 
Nicolae Lăzăroiu, Vasile și Ion

vremea
Timpul probabil pentru intervaTul 26 

martie, ora 20 — 29 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi în general umedă, 

porc, păsări. îmi asigur astfel pen
tru consumul propriu, al familiei, 
lapte, brinză, carne, ouă etc., iar 
surplusul de produse îl vînd statu
lui. Numai anul trecut am livrat, 
pe bază de contract, peste 4 000 litri 
de lapte și doi tăurași care au 
cîntărit 900 kg. De aici am cîștigat 
în jur de 30 000 lei, plus 1 000 kg 
furaje concentrate pentru lapte. în 
acest an am contractat 3 500 litri 
de lapte și un tăuraș. Voi m'ai livra 
însă și alte produse agroalimontare.

— Cum asigurați hrana pentru 
animale ?

— Bine, dar pentru ca un gospo
dar să dea an de an cite 2 000 litri 
lapte, viței, porc, păsări etc., cum 
spuneți dumneavoastră, trebuie să 
aibă asigurată o bază furajeră...

— Bineînțeles. Este una din pre
ocupările de bază ale consiliului 
popular. Pășunile cetățenilor sînt 
un adevărat covor verde pe toată 
durata pășunatului. Le fertilizăm, 
ei le întrețin ca lumea, le exploa
tează rațional. De asemenea, se 
asigură furaje și din păduri. Pe lo
turile personale, cetățenii s-au 
obișnuit să cultive, intercalat, sfe
clă furajeră și bostani furajeri. Să- 
mința și-o procură prin sistema 
I.L.F.

— Satul Trestia este necoopera- 
tivizat. Aproape fiecare cetățean 
ține vaci cu lapte. Numai trestienii 
livrează anual la fondul centrali
zat circa 1 500 hl lapte.

— Știți care-i explicația ? Li s-au 
asigurat semințe de trifoliene. Tot 
satul cultivă trifoi. Ceea ce în
seamnă furaj bun, producție mare.

Comuna Sig. de asemenea, a în
cheiat contractele la lapte și păsări 
și le finalizează pe cele Ia came de 
porc (aproape 400 de porci sînt 
deja contractați, planul fiind de 
440). La bovine sînt încheiate 214 
contracte din 340, cite prevede 
planul.

din cooperativa agricolă de pro
ducție și întreprinderea agricolă de 
stat, conducătorii instituțiilor co
munale, inginerii, medicii, toți cei 
care cresc animale au contractat să 
vindă statului diferite cantități de 
produse. Am reținut, între altele, și 
cantitățile de produse contractate 
de primar : un porc, in greutate de 
peste 150 kg, două oi, 5 kg de lină, 
300 de ouă, 10 kg de carne de pa
săre, 100 kg de cartofi, 10 kg de 
fasole.

Exemplul Iui și al celorlalți con
ducători ai comunei a fost urmat 
de majoritatea sătenilor. Gheorghe 
Olteanu, bunăoară, bun gospodar, 
cunoscut ca fruntaș în creșterea 
animalelor, a încheiat contracte 
pentru un tăuraș, un porc în greu
tate de 120 kg, două oi, 4 miei. 600 
litri de lapte și 10 kg carne de 
pasăre. „Am cîștigat bani frumoși 
în fiecare an de pe urma vînzării 
produselor pe bază de contracte — 
declară el. Așa am putut să-mi 
construiesc casa, acareturile din 
curte, să-mi cumpăr mobilă și alte 
bunuri în gospodărie".

Pîșeu, Alexandrina Gabor, Hie 
Mînecuță, ca să nu mai vorbim de 
Ion Drăgoi și loan Mînzatu, care, 
deși au atins virsta de 77 și, res
pectiv, 72 de ani, au contractat 
fiecare cu statul cite două taurine 
și mari cantități de lapte. „Este și 
în interesul nostru, al locuitorilor 
de la sate, să asigurăm aprovizio
narea orașelor" — ne spunea unul 
dintre ei.

Așa cum ne relata tovarășul Ni
colae Olteanu, secretarul consiliu
lui popular comunal, nivelul con

cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
ploi, care vor avea și caracter de aver
se, însoțite pe alocuri și de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale, predominînd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime în 
scădere ușoară vor fi cuprinse între 8

— Atunci cînd vrei și-ți place o 
asemenea îndeletnicire găsești și 
timpul și furajele necesare. Și eu, 
și soția sintem membri cooperatori, 
îndeplinindu-ne în fiecare an nor
mele de lucru. De pe lotul personal 
am avut porumb, coceni și alte 
furaje. Iarbă am adunat toată vara 
de pe cimp. Am mai strîns frunze 
de sfeclă și alte ierburi pe care 
le-am pus la uscat pentru iarnă. 
Vara, ca orice crescător de ani
male care are contract cu statul, 
scot vitele la pășunat pe izlazul 
comunal. (Stan Ștefan)

— Cum se face că ați și predat 
întreaga cantitate de came de pa
săre ?

— Foarte simplu : cetățenii din 
Tusa țin foarte multe păsări, ne 
spune secretarul organizației de 
partid din sat, tovarășul Avram 
Oprea.

— Dar dumneavoastră, personal, 
ați predat ceva la stat in anul 
acesta ?

— Bineînțeles, păsări, ouă și un 
porc în greutate de aproape 200 kg. 
Dar consider că prevederile con
tractului pot fi nu numai îndepli
nite, ci și depășite.

Și la ovine în comuna Sîg con
tractele sint realizate in proporție 
de peste 60 la sută. Vrem totuși o 
explicație, tovarășe vicepreședinte 
al consiliului popular.

— Sînt mai multe. Eu vă dau 
doar una, ne spune tovarășul Flo
rian Chiș : munca de la om la om 
făcută cum trebuie, nu așa, în tre
cere pe la poarta gospodarului. 
Stai de vorbă cu omul, te înțelege, 
îl înțelegi... Da, sigur, adică îi asi
guri stimulentele și iese „bătaia", 
în mod deosebit folosim munca în 
echipe pe circumscripții electorale. 
Deputatul e sufletul. El și știe ce și 
cum se poate. Are și credit moral, 
doar este cel pe care l-au5 ales 
oamenii. (Eugen Teglaș).

între crescătorii de animale frun
tași, care încheie contracte cu sta
tul de ani de zile, se numără și 
Neculae Grosu, din satul Schineni, 
Iancu Corabană și Necuiai Răuță 
din Berești și mulți alți săteni din 
Păncești, Sascut și din celelalte 
sate componente ale comunei. Și 
acțiunea de contractare a produse
lor agrozootehnice continuă la 
Sascut și în aceste zile. Paralel însă 
a început Și preluarea' lor. La 
centrele de achiziții ale cooperativei 
de producție și desfacere a mărfu
rilor au fost preluate și expediate 
pînă acum către consumatorii de 
la orașe peste 15 000 litri de lapte, 
30 000 bucăți de ouă, 3 000 kg de 
carne de bovină și ovină, însem
nate cantități de cartofi, fasole, 
fructe și alte produse prevăzute în 
contracte. Dovadă că cei din Sascut 
s-au convins pe deplin de avanta
jele valorificării cu statul pe bază 
de contracte a produselor pe care 
le realizează în gospodăriile lor. 
(Gheorghe Baltă).

tractărilor nu se va limita la ci
frele amintite mai sus. Dovada a- 
cestei intenții și a posibilităților 
care există o constituie și faptul 
că, din cele 621 de taurine contrac
tate, au și fost livrate peste . 100 
de vite, in greutate de 37 000 kg. 
La aceasta se mai adaugă peste 
105 000 litri lapte de vacă, 670 kg 
carne de pasăre, 27 000 ouă, care 
au fost livrate de populație pină 
acum. Acțiunea de contractare 
continuă, livrările de asemenea. 
(Nicolae Mocanu).

și 18 grade. Izolat cantitățile de apă pot 
depăși 15 litri pe metru pătrat. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare. Cerul va fi 
temporar noros și va ploua. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 7 grade, iar 
cele maxime între 14 și 17 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

Vineri dimineață a sosit în Capita
lă delegația Partidului Muncii din 
Israel, condusă de Shimon Peres, 
președintele partidului, care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, face o vizită 
în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Elene

Cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Elene, însărcinatul a.i. al a- 
cestei țări la București, Elie Clis, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Vasile Bulucea, ministrul

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe, a primit, vi
neri, pe Li Zewang, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Chineze în Repu
blica Socialistă România. în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare. ★

La București s-a semnat „Planul 
de colaborare tehnico-științifică in 
domeniul controlului calității produ
selor și metrologiei" pentru anul 
1983 dintre Inspectoratul general de 
stat pentru controlul calității pro
duselor din România și Oficiul ge
neral pentru standardizare din 
Bulgaria. ★

Cu prilejul celei de-a 38-a aniver
sări a eliberării Ungariei, la Amba
sada R.P. Ungare la București a 
avut loc. vineri, o conferință de pre
să. Despre semnificația evenimentu
lui aniversat, despre succesele obți
nute de poporul ungar în construcția

@ SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Box: „
în cea de-a doua gală semifinală, 

disputată vineri seara la Palatul 
sporturilor și culturii, din cadrul 
turneului internațional de box dotat 
cu „Centura de aur", cei peste 6 006 
de spectatori care au umplut pînă la 
refuz tribunele au asistat din nou la 
meciuri interesante, cu multe mo
mente de box autentic, în linie, cu 
schimburi spectaculoase de lovituri 
și învingători mai puțin așteptați. 
Cel mai frumos meci al reuniunii de 
vineri a fost cel disputat, în limitele 
categoriei ușoară. între Ilie Drago- 
mir (România) și cubanezul Ultimino 
Ramos, în care pugilistul român a 
obținut o victorie la puncte (decizie 
5—0) intens aplaudată.

Foarte disputat a fost și meciul de 
la categoria muscă, dintre Ion Boboc 
(România) și Jesus Pol (Venezuela). 
Cu un final mai bun, Ion Boboc a 
fost preferat de 3 dintre cei 5 ar
bitri judecători, obținînd decizia Ia 
puncte.

Actualitatea Ia fotbal
Meciuri internaționale apropiate

O La 30 martie, în cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic de fotbal, 
selecționata României va întîlni Ia 
Belgrad echipa Iugoslaviei. în vede
rea acestui meci federația noastră a 
alcătuit un lot în care figurează, 
printre alții : Speriatu, Pană, Solo
mon, Stredie, Bărbulescu, Șoiman, 
Radu II, Iordache. Iovan și Grosu.

Azi, în divizia „A"
Astăzi se vor desfășura meciurile 

etapei a 22-a a campionatului divi
ziei A la fotbal. în Capitală sînt 
programate două partide, care se vor 
disputa pe stadioane diferite : Di
namo — F.C. Olt (stadion Dinamo) 
și Steaua — C.S. Tirgoviște (stadion 
Steaua).

Iată celelalte jocuri ale etapei : 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Politehnica Timișoara — Spor
tul studențesc ; Corvinul Hunedoara 

cinema
© 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 46 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.
® Caf6 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.
© Capcana mercenarilor ; PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 1^7,30.
© Ochi de urs : PACEA — 19,30,
POPULAR — 19,30.

Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, de activiști de partid.

A fost de fată Zvi Brosh. amba
sadorul Israelului la București.

(Agerpres)

transporturilor și telecomunicațiilor, 
Ion Teoreanu, ministrul educației și 
învățămîntului, Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

z i i e i
socialistă și despre relațiile de priete
nie și colaborare româno-ungare a 
vorbit ambasadorul Miklos Barity.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, ai Agenției române de 
presă — Agerpres, Radioteleviziunii 
române, ai unor reviste și publicații, 
corespondenți ai presei străine acre
ditați in tara noastră.★

împlinirea a 350 de ani de la naș
terea marelui cărturar și patriot ro
mân Miron Costin a fost marcată, 
vineri, printr-o sesiune de comuni
cări științifice organizată de Acade
mia Republicii Socialiste România. 
Personalitatea și contribuția acestuia 
la dezvoltarea literaturii și culturii 
naționale au fost evocate, cu acest 
prilej, de acad. Ștefan Pascu, acad. 
Șerban Cioculescu. conf. univ. dr. 
Vasile Cristian și dr. Alexandru 
Dutu. Manifestarea a reunit acade
micieni, cadre didactice universitare, 
istorici, scriitori, cercetători științi
fici. (Agerpres)

CENTURA DE AUR“
Iată celelalte rezultate înregistra

te : categ. muscă : Petro Reyes 
(Cuba) b. p. (decizie 5—0) pe Con
stantin Tițoiu (România) ; categ. 
pană : Jesus Sollet (Cuba) cîștigă 
prin neprezentarea lui Nicolae Tal- 
poș (România), oprit de medic să bo- 
xeze : Titi Cercel (România) b. p. 
(3—2) pe Plamen Kamburov (Bulga
ria) ; categ. ușoară : Mircea Fulger 
(România) b. p. (5—0) pe Mihai 
Gruescu (România) ; categ. mijlocie 
mică : Gilbert Dele (Franța) b. ab. I 
Nicolae Ciobanu (România) ; Jose 
Aguilar (Cuba) b. p. (5—0) Nicolae 
Balaban (România); categ. semigrea: 
Julio Quintana (Cuba) b. ab. I Ion 
Cîrlan (România) ; Georgică Donici 
(România) b. p. (5—0) Mihai Pascal 
(România).

Duminică dimineața. începînd de la 
ora 10,00, este programată gala fina
lelor celei de-a 12-a ediții a „Cen
turii de aur".

în aceeași zi, la Timișoara, ora 16, 
se va disputa meciul internațional 
amical dintre echipele de fotbal ale 
României și Iugoslaviei. Din lotul ță
rii noastre fac parte : Moraru. Lung 
— Rednic, Andone, Ștefănescu, Ior- 
gulescu. Bălăci. Klein, Munteanu II, 
Ungureanu, Țicleanu, Geolgău, Au
gustin. Cămătaru și alții.

— Jiul Petroșani ; F.C. Argeș Pitești
— Politehnica Iași ; Chimia Rm. Vil- 
cea — Universitatea Craiova ; F.C.M. 
Brașov — S.C. Bacău ; F.C. Constan
ța — F.C. Bihor. Toate întilnirile vor 
începe la ora 16.

Posturile de radio vor transmite, 
alternativ, aspecte de la toate me
ciurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I. cu începere 
de la ora 15.55.

© Mama: POPULAR (35 15 17) — 13; 
15; 17,15.
© Septembrie ; STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17; 19.
© Actorul și sălbaticii : ARTA 
(213186) — 9; 12; 15; 18,30.
© In 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 33).
© 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.
© ABBA : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Călărețul fără cap s FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20. 
© Al șaselea : FLACĂRA (20 33 40) 
— 15,30: 17.30; 19,30.
© Cîntec pentru o rîndunică : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19.30.
© Izvorul : VIITORUL (11 48 03) —
15,30: 17.30; 19,30.
© Micul lord : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18: 20,15.
© Piedone Africanul : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
® Competiția : GRIVIȚA (17 08 58) — 
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

ZIUA NATIONALS

A REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

Excelenței Sale Domnului ABDUL FAZAL 
MOHAMMAD AHSANUDDIN CHOWDHURY

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DACCA

Cu prilejul Zilei independenței — Ziua națională a Republicii Populare 
Bangladesh, am plăcerea deosebită de a vă transmite sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului prieten din Bangladesh.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare sta
tornicite intre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangla
desh vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul reciproc al popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, independenței popoarelor și colaborării în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Bangladesh, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă

Eforturile îndreptate spre lichi
darea subdezvoltării și progresul 
economico-social al țării, între
prinse in Republica Populară 
Bangladesh se circumscriu îm
plinirii aspirațiilor care au ani
mat, în urmă cu 11 ani. la 26 mar
tie, proclamarea independentei 
naționale. Unul din cele mai 
dens populate state din lume, si
tuat în inima confluenței fluviilor 
Gangele. Brahmaputra și Meghna, 
Bangladesh este in prezent anga
jat în concretizarea unui ansamblu 
de programe economice. sociale, 
culturale,- vizînd depășirea rămine- 
rilor in urmă, consecință a domina
ției străine, angajarea fermă pe ca
lea progresului.

Roadele unor asemenea preocu
pări sint vizibile. La Dacca. Khul
na. Cittagong și Narayanganj. prin
cipalele orașe ale țării, s-au înălțat 
unități economice, facultăți și școli. 
Un mare număr de fabrici nou 
construite valorifică iuta — prin
cipala plantă industrială și unul din 
principalele produse destinate ex
portului. în alte întreprinderi se 
produce o varietate crescindă de 
utilaje, mașini, bunuri de consum 
care pînă recent se importau cu 
prețul unor importante sacrificii 
valutare.

O atenție însemnată se acordă 
dezvoltării sectorului agricol, sec
tor in care trăiesc și muncesc pa
tru cincimi din cele 87 milioane de

Recepție la Ambasada Republicii
Populare Bangladesh

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Populare Bangladesh, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Muslehuddin Ahmed, a oferit, vineri, 
o recepție.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Ion Stănescu, ministru, șeful 
Departamentului pentru construcții 
în străinătate, Gheorghe Dolgu, ad

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Noi in anul 2000
11,20 Film serial : „Visuri destrămate". 

Episodul 4
11.50 Ora de muzică
12,45 Din cîntecele șl dansurile popoa

relor
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (I) • Tele- 

sport : Fotbal. Politehnica Timi
șoara — Sportul studențesc. Trans
misiune directă de la Timișoara.

18.15 Călătorie prin țara mea. Reportaj 
pe Valea Jiului

13,30 Săptămînă politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 O politică de pace, colaborare și 

prietenie cu toate popoarele

© Tunurile din Navarone : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19, MODERN
(23 71 01) — 9; 12;» 16; 19.
© Raze pe gheață : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marea evadare : DACIA (50 35 94)
— 9: 12; 16; 19.
© 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 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Cîinele : 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
© Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Ploșnița — 15; Caligula — 
19,30; (sala Atelier) : Inocentul — 
15,30; 19; (sala mare a Palatului) : 
Gimnastica sentimentală — 19; (sala 
Batiștei) : între patru ochi (B) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
de orgă : Leopoldaș Digris (U.R.S.S.)
— 13.
• Opera Română (13 18 57) : Travlata
— 18.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 

de felicitare generalului locotenent 
Hussain Muhammad Ershad, pre
ședintele consiliului de miniștri al 
acestei țări.

locuitori. Solul Bangladeshului 
este fertil, iar clima înlesnește, la 
anumite culturi, obținerea mai 
multor recolte pe an. Dar ploile 
musonice, însoțite de furtuni, pro
duc adesea mari pagube materiale 
și victime umane. Pentru a com
bate vitregiile naturii au fost ela
borate proiecte cutezătoare de pro
tecție a așezărilor, ca și de îndi
guiri și desecări. Unul din cele mai 
importante planuri in acest sens il 
constituie proiectul de îndiguire a 
malului drept al Brahmaputrei.

România socialistă, în spiritul 
politicii șale externe principiale, 
dinamice și constructive, a stabilit 
relații de conlucrare pe multiple 
planuri cu R.P. Bangladesh. Pe te
melia respectului reciproc, rapor
turile dintre cele două state au cu
noscut o evoluție ascendentă. Ex
presie a solidarității noastre cu ță
rile în curs de dezvoltare. Româ
nia sprijină eforturile Bangla
deshului îndreptate spre eradicarea 
subdezvoltării ; livrările românești 
de echipamente in diferite dome
nii ale industriei se constituie în 
mărturii ale acestei conlucrări. Este 
convingerea ambelor părți că ra
porturile reciproc avantajoase din
tre România și Bangladesh se vor 
extinde și în viitor. în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
dezvoltării independente, destinde
rii și colaborării internaționale.

junct al ministrului afacerilor exter
ne, Paula Prioteasa, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
reprezentanți ai conducerilor... altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

19.25 La sfîrșit de săptămînă (II) • 19,25
Ritm și melodie © 10,35 Teleenci- 
clopedia ® 20,10 Mondovision
• 20,35 Film serial : „Bulevardul 
Paulista". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor de televiziune 
din Brazilia. Regia : Walter Avan- 
cini. Episodul 1 © 21,20 Slalom
prin... varietăți. Emisiune muzical- 
distractivă

22,10 Telejurnal
22.25 Dansați cu noi
22,40 Nocturnă TV

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,15 O politică de pace, colaborare șl 

prietenie cu toate popoarele
19.25 Desene animate
19,50 „Cîntarea României"
20,35 Invitată în studioul nostru. Sopra

na Silvia Voinea
20,55 Capodopere în concert
22,10 Telejurnal
22.25 Muzică de jaz

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 15; Amintiri — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigoților — 15; Poezia muzicii 
tinere — 19.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Lec
ția de dragoste — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl 
Margareta — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; Pro
cesul — 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Copiii soarelui — 19,30; 
(sala Studio) : Inele, cercel, beteală 
— 20.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 15: Dragă 
mincinosule — 19; (sala Giuleștl,
18 04 85) : O noapte furtunoasă — 18. 
O Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-Iea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 19,30. 
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cintăm cu drag Ia oameni 
buni — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; Bu- 
AI1 — 17.
& Circul București (110120) : 
Muppets la... circ — 16; 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(16 72 59) : Agachl Flutur — 19,30,

• CARTIERUL MONT
MARTRE LA... TRATA
MENT. Casele vestitului car
tier al artiștilor din Paris sint 
înălțate pe coline sub care exis
tă o întreagă rețea de vechi ga
lerii ale unor exploatări de 
piatră. Din această cauză. încă 
din secolul trecut au avut loc 
nu puține accidente mortale 
provocate de crăpăturile ce se 
formau pe neașteptate în sol. 
Restauratorii cartierului au Ia 
indemină un plan al acestor ga
lerii, alcătuit încă in anul 1859. 
Specialiștii intenționează să le 
consolideze pompînd în ele. sub 
presiune înaltă, beton. După 
acest tratament de „întinerire". 
Montmartre va fi o gazdă și 
mai primitoare pentru boema 
artistică pariziană.

O RARITATE BIBLIO
FILĂ. Recent, un grup de ar
heologi din Sri Lanka a des
coperit, cu ocazia săpăturilor de 
restaurare a unui templu antic, 
o carte scrisă la mijlocul pri
mului mileniu al erei noastre. 
Cartea s-a păstrat bine, deși a 
stat sub pămint multe secole. 
Explicația constă in faptul că ea 
este din... aur curat. O adevă
rată carte de aur. Textul gravat 
a fost scurt insă, astfel că a- 
ceastă rarisimă carte are numai 
14 pagini.

® CÎT TIMP „TRĂIEȘ
TE" UN VULCAN" Cercetă- 
torii de la Institutul de vulcano- 
logie al Centrului din Extremul 
Orient al Academiei de științe 
a U.R.S.S. au ajuns la concluzia 

că vulcanul Bezîmiannii din 
Kamciatka mai are de trăit mai 
puțin de 100 de ani. după care 
el va cădea din nou intr-un 
„somn" de milenii. Pentru sta
bilirea precisă a duratei vieții 
active a vulcanului au fost uti
lizate produsele care s-au acu
mulat la poalele sale din eruuții 
timo de mai multe mii de ani. 
Structura acestor produse vulca
nice consemnează istoria for
mării sale, a regimului său de 
activitate, amploarea emoțiilor.

© MAI EXACT DES
PRE... ORA EXACTĂ. De 
cînd datează mecanismul care 
permite aflarea orei exacte prin 
telefon ? Puțini știu că inventa
torul acestui mecanism este 
Ernest Esklanhon. directorul 
Observatorului astronomic din

DEL, ■ ‘ ț

Paris, și că de Ia brevetarea sa 
au trecut 50 de ani. Principiul 
de funcționare este cel al înre
gistrării optice a sunetului, fo
losit in cinematografie. Ceasu
rile „vorbitoare" de astăzi dife
ră puțin de cel original, deși, fi
rește. ele sint cu mult mai 
exacte.

• MOZART INEDIT. 
O simfonie dispărută a lui Wolf
gang Amadeus Mozart. scrisă 
probabil în 1765. la Londra, cind 
compozitorul avea doar 9 ani, a 
fost găsită în orașul danez O- 
dense. Istoricii muzicali știau de 
multă vreme că această simfo

nie există. întrucît ea figurează 
in catalogul manuscris al casei 
„Breitropf und Harței". Desco
perirea simfoniei a fost ținută 
in secret time de peste nouă 
luni, pină cînd specialiștii s-au 
convins de autenticitatea piesei. 
Se crede că un club al muzicie
nilor din Odenșe a achiziționat 
simfonia in 1793. Orchestra mu
nicipală a orașului urmează să 
prezinte simfonia in cadrul unui 
concert special pină la sfirșitul 
acestui an.

© RECORD CANIN.
Faptul că o revistă spaniolă a 
reprodus fotografia unui cline 

pe loc de vedetă nu a surprins 
pe nimeni, fiind vorba de un 
patruped celebru. Buster — a- 
cesta este numele cîinelui — se 
află în slujba politiei și este a- 
sigurat cu suma de două milioa
ne pesetas, fiind astfel cel mai 
scump cîine din Spania, Si pe 
bună dreptate, căci el are capa
citatea fenomenală de a distinge 
prin miros 14 tipuri de substan
țe explozive, folosite de tero
riști.

© PEPITE URIAȘE. 
Două pepite de aur cintărind 
32.9 kg și. respectiv. 25.9 kg au 
fost găsite recent in faimoasa 
zonă auriferă Serra Pelada din 
Amazonia braziliană. Una din 
cele două pepite — a căror va
loare a fost apreciată la 1 100 000 
dolari — este cea mai mare gă

sită în acest secol, depășind-o 
pe cea descoperită în provincia 
australiană Victoria și care cîn- 
tărea 27,1 kg. Recordul mondial 
absolut in acest domeniu aparți
ne unei pepite găsite in 1872. tot 
în Australia, in localitatea mi
nieră Hill End. și care cîntarea 
214,3 kg.

© PAIE DE VALOA
REA FINULUI ? Un proce
deu relativ simplu, care sporeș
te substanțial digestibilitatea 
paielor, făcind din ele un furai 
pentru vite cu o valoare nutri
tivă apropiată de cea a finului, 
a fost elaborat de specialiștii 
austrieci. Ei au folosit pentru 
aceasta unele ciuperci care au 
proprietatea de a descompune 
celuloza. Testele efectuate au 

arătat că. în anumite condiții de 
temperatură, ciupercile sporesc, 
în numai cîteva zile, digestibi
litatea paielor de la 35 la 54 la 
sută.

• MONETĂRIE RO
MANĂ ÎN CENTRUL SO
FIEI. Recent, cu prilejul înce
perii lucrărilor de construcție la 
un nou hotel, muncitorii care 
săpau la fundații au dezgropat 
ruinele unei citadele romane. 
Arheologii au stabilit că aici 
s-a aflat, in secolele III—IV 
e.n., reședința guvernatorului 
provinciei și o monetărie în 
care s-au bătut monezi ale Im
periului roman. Au fost desco
perite instrumente ale meșteri
lor antici și monezi.
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„Președintele Nicolae Ceaușescu,

Reuniunea general-europeană de la Madrid 
și-a întrerupt lucrările

BERLINUL OCCIDENTAL

întrevederi ale reprezentantului P. C. R.

responsabilitate față de destinele păcii44
Mesaje de înaltă prețuire transmise de foștii președinți Richard Nixon și Gerald 
Ford, de alte remarcabile personalități ale vieții politice și economice 
din S.U.A. cu prilejul lansării ia Washington a volumului „NICOLAE 
CEAUSESCU : CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE — OM DE STAT 

DE TALIE INTERNAȚIONALĂ"

WASHINGTON 25 (Agerpres). - Sub egida editurii 
„Pergamon Press" și a Ambasadei României in S.U.A., 
la Washington a avut loc ceremonia oficială a lansă
rii volumului „NICOLAE CEAUSESCU : CONSTRUCTO
RUL ROMÂNIEI MODERNE - OM DE STAT DE TALIE 
INTERNAȚIONALĂ", publicat în Marea Britanie sub în
grijirea directorului acestei edituri, Robert Maxwell.

La ceremonia lansării au participat Mark Palmer, 
adjunct al secretarului de stat pentru Europa, Leonard 
Baldyga și Guy Brown, directori în Agenția pentru 
informații a S.U.A., prof. John Edwin Mroz, pre
ședintele Institutului de studii în problemele secu
rității Est-Vest din New York, Roger Stevens, președin
tele Centrului cultural „Kennedy", Charles Vanik, fost 
deputat, Hugh Scott, fost senator, Paula Dobriansky,

consilier la Consiliul Național al Securității, prof. dr. 
Harold Saunders, fost asistent al secretarului de stat, 
reprezentanți ai Ministerului Comerțului, Bibliotecii Con
gresului, Comisiei pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, a Congresului S.U.A., Fundației Naționale de știin
țe, ai conducerii Fondului Monetar Internațional și 
Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare, ai Consiliului american al tinerilor lideri politici, 
profesori universitari și oameni de știință, cultură și 
artă, membri ai conducerilor unor companii americane, 
printre care „Occidental Petroleum”, „Goodyear”, 
„Pepsi Co” și „Farmland World Trade”, reprezentanți 
ai Congresului și municipalității, ai principalelor agenții 
de presă, rețele de radio, televiziune și publicații ame
ricane.

MADRID 25 (Agerpres). — Cu șe
dința plenară de vineri — prezidată, 
potrivit principiului rotației, de șe
ful delegației române, ambasadorul 
Vasile Șandru — lucrările celei de-a 
Vil-a etape a reuniunii general-eu- 
ropene de la Madrid s-au întrerupt 
pină la 19 aprilie. Ca și fazele pre
cedente, această etapă, începută la 
8 februarie, a fost marcată de situa
ția complexă și contradictorie din 
viața internațională și de pe conti
nentul european, care și-a lăsat vi
zibil amprenta asupra lucrărilor 
reuniunii de la Madrid. Se cuvine a 
fi remarcate eforturile depuse de 
numeroase delegații pentru a impri
ma reuniunii un climat de lucru și a 
orienta lucrările spre negocieri și ac
tivitatea de redactare propriu-zisă, 
ceea ce a permis convenirea. în 
cursul primei luni, a unei serii de 
noi prevederi din diferitele capitole 
ale proiectului de document final, 
apropierea punctelor de vedere și 
clarificarea pozițiilor în problemele 
rămase încă nesoluționate.

Cu toate acestea, in a doua parte 
a acestei etape s-au făcut simțite 
tendințe distonante de polemică și 
confruntare, de amestec în treburile 
interne ale altor state, manifestări 
inacceptabile și care contravin sarci

nii principale a reuniunii : aceea de 
a conveni un document final care să 
aducă o contribuție efectivă la con
solidarea destinderii, la întărirea 
securității și cooperării în Europa.

Un moment specific in cadrul lu
crărilor l-a constituit inițiativa a opt 
țări neutre și nealiniate de a pre
zenta un text revizuit al proiectului 
de document final. Pentru conveni
rea acestuia este, desigur, nevoie să 
se țină seama de interesele legitime 
ale tuturor statelor participante și 
să se găsească soluții general-accep- 
tabile Ia problemele rămase încă ne
rezolvate. Atingerea acestui obiectiv 
cere renunțarea la confruntare, la 
polemică și amestec in treburile in
terne. concentrarea eforturilor spre 
găsirea de soluții acceptabile tuturor, 
respectarea cadrului și normelor de
mocratice ale procesului C.S.C.E.

Delegația română a acționat pen
tru promovarea fermă a poziției ță
rii noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea încheierii 
reuniunii de la Madrid în cel mai 
scurt timp posibil, cu rezultate pozi
tive. prin adoptarea unui document 
final care să corespundă intereselor 
tuturor popoarelor europene, să con
tribuie la promovarea destinderii, a 
securității și cooperării in Europa.

BERLINUL OCCIDENTAL 25 (A- 
gerpres). — Cu prilejul vizitei pe 
care o efectuează in Berlinul occi
dental, la invitația Partidului Socia
list Unit din Berlinul occidental, to
varășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu dr. Richard 
von Weizsaecker, președintele Uniu
nii Creștin-Democrate din Berlinul 
occidental, primarul guvernator al 
acestui oraș.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost relevate 
necesitatea intensificării conlucrării 
tuturor forțelor sociale pentru dimi
nuarea încordării pe continent și in 
întreaga lume, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rînd nucleară,

pentru stabilirea unor relații noi in
tre state, bazate pe respectul inde
pendenței naționale, pe încredere și 
colaborare rodnică, reciproc avan
tajoasă.

★
A avut Ioc, de asemenea, o întilnire 

a tovarășului Dumitru Popescu cu 
Ilans Joachim Pfaff, secretar exe
cutiv al Partidului Social-Democrat 
din Berlinul occidental. S-a procedat 
la un schimb de vederi privind unele 
aspecte ale situației internaționale, 
subliniindu-se necesitatea intensifi
cării eforturilor partidelor și forțelor 
democratice, ale maselor populare în 
direcția menținerii și întăririi păcii, 
destinderii, dezarmării, .mai ales a 
celei nucleare, pentru întărirea 
cooperării europene și internaționale.Congresul național al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc

Reprezentantul personal al fos
tului președinte RICHARD NI
XON, Edward Cox, a dat citire ur
mătorului mesaj adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu :

„Am aflat că o nouă biogra
fie a dumneavoastră se publică 
în această săptămînă și doresc 
să vă transmit felicitările mele. 
Președinția dumneavoastră este 
una dintre dezvoltările cele mai 
puternice din istoria europeană 
postbelică și, așteptind cu ne
răbdare să citesc această carte, 
știu că va fi numai primul vo
lum al istoriei dumneavoastră.

Realizările dumneavoastră pe 
plan intern si internațional vor 
fi, fără îndoială, la fel de nu
meroase și în al doilea deceniu 
de activitate ca președinte, așa 
cum au fost și în primul, și mă 
aștept ca anii aceștia să ofere, 
de asemenea, o lectură ex
celentă".

RICHARD NIXON

După prezentarea mesajului, 
Edward Cox a făcut o caldă evo
care a recentei vizite a fostului 
președinte, Richard Nixon, în 
România, a frumuseților țării, ale 
cărei dimensiuni la scara lumii au 
fost amplificate, după expresia lui 
Richard Nixon, prin personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, si 
contribuția sa la rezolvarea proble
melor majore ale lumii contem
porane.

A fost citit, totodată, următorul 
mesaj, adresat reuniunii festive 
din partea fostului președinte 
GERALD FORD:

„Doamna Ford si cu mine vă 
transmitem felicitările noastre 
cele mai calde în legătură cu 
lansarea în S.U.A. a cărții 
despre președintele Nicolae 
Ceausescu. Avem amintiri de 
neuitat din timpul vizitei, deose
bit de plăcute și constructive, e- 
fectuate în România în timpul 
Administrației mele, imi exprim 
ferm speranța că lansarea cărții 
în Statele Unite va dezvolta și 
întări relațiile dintre cele două 
țări ale noastre. Cu cele mai 
bune urări personale adresate 
președintelui Ceaușescu și po
porului român".

GERALD R. FORD

Președintele Comitetului pentru 
agricultură al Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A., depu
tatul Kika de Ia Garza, a prezentat 
următoarea declarație : „Aștept cu 
nerăbdare să studiez temeinic vo
lumul, atit pentru plăcerea perso
nală, intrucît am avut prilejul să-l 
intîlnesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, cit și pentru aspectele 
istorice legate de acest om de stat 
de talie internațională. Vă rog să 
transmiteți respectgle mele perso
nale președintelui Nicolae

Ceaușescu și cele mai bune urări 
de sănătate. Pe lingă aceasta aș dori 
să transmit salutări poporului 
României, promovind pe mai depar
te prietenia și dorința de a coopera 
in probleme de interes reciproc".

Cunoscutul om de afaceri ameri
can Armand Hammer, președintele 
companiei „Occidental Petroleum", 
a transmis următorul mesaj cu pri
lejul lansării cărții :

. „Felicitări cu ocazia publicării vo
lumului „NICOLAE CEAUSESCU : 
CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI 
MODERNE — OM DE STAT DE 
TALIE INTERNAȚIONALA". Am 
cinstea să mă număr, de multi ani, 
printre prietenii președintelui 
Nicolae Ceaușescu. De fiecare dată 
cind ne intilnim, continui să am o 
mare admirație pentru spiritul său 
vizionar și modul in care conduce 
poporul român".

In cuvintul său, profesorul John 
Edwin Mroz, președintele Institutu
lui de studii în problemele secu
rității Est-Vest din New York, a 
arătat : „Anul trecut, in octombrie, 
o distinsă adunare internațională de 
experți s-a întrunit la Snagov pen
tru o conferință cu privire la viito
rul procesului de la Helsinki, sub 
egida Institutului de studii în pro
blemele securității Est-Vest din 
New York. Atmosfera extrem de 
pozitivă asigurată de guvernul ro
mân a fost profund apreciată de 
fiecare dintre noi. Dialogul a fost 
sincer și deosebit de pozitiv, pe mă
sură ce am explorat problematica 
destinderii. Personificare a spiritu
lui românesc și a hotăririi de a îm
bunătăți dialogul Est-Vest, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a dis
cutat îndelung cu participanta. Din 
convorbiri a devenit deosebit de 
evidentă, pentru fiecare dintre noi, 
angajarea sa in activitatea pentru 
reducerea tensiunilor și îmbunătă
țirea relațiilor dintre state și po
poare.

Publicarea acestei cărți este o 
ocazie fericită pentru noi toți, in- 
trucit ea va contribui la întărirea, 
in continuare, a înțelegerii româno- 
americane. Sint sigur că studenții, 
universitățile șt bibliotecile vor găsi 
acest volum deosebit de util. Este 
necesar să se înțeleagă mai bine 
punctele de vedere și operele ma
rilor oameni de stat ai lumii, iar 
cartea „NICOLAE CEAUȘESCU : 
CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI 
MODERNE — OM DE STAT LE 
TALIE INTERNAȚIONALA" con
stituie un pas in această direcție. 
Am apreciat in special capitolul al 
■patrulea al acestui volum, în care 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
prezentat ca un campion in cău
tarea păcii, subliniindu-se efortu
rile depuse in acest sens de șeful 
statului român pe plan internatio
nal, in special in problemele Orien
tului Mijlociu. Este o apreciere la 
care multi ar dori să ăspire".

Tn cuvintul său. Christine Max
well, director al editurii „Pergamon 
Press“-New York, reprezentant 
personal al editorului Robert Max
well. a menționat : „Publicarea in 
colecția „Conducători ai lumii" a vo
lumului „NICOLAE CEAUSESCU : 
CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI 
MODERNE — QM DE STAT DE 
TALIE INTERNAȚIONALA" este 
un omagiu adus președintelui

Nicolae Ceaușescu cu ocazia împli
nirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară ' și aniversării zilei 
sale de naștere. Cartea consti
tuie, de asemenea, o amplă de
monstrare a poziției independen
te a politicii externe promovate de 
președintele Nicolae Ceaușescu. In
terviul acordat cuprinde multe ana
lize subtile, de mare valoare, ale 
politicii externe românești. Un bun 
exemplu il constituie problematica 
eliminării rachetelor cu rază medie 
de acțiune. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat că, in concep
ția sa, o soluție deplină poate fi 
găsită atit pentru rachetele ameri
cane, cit și pentru cele sovietice. 
Domnia sa a arătat că instalarea de 
noi rachete și dezvoltarea celor 
existente nu sporesc securitatea 
nimănui, ci, din contră, măresc 
riscul distrugerii in Europa. Nici 
țările occidentale, nici cele socia
liste nu vor rămine, de fapt, din
colo de raza rachetelor. De aceea 
trebuie depuse toate eforturile pen
tru a se ajunge la un acord. Pre
ședintele României a insistat asupra 
faptului că țările europene nu tre
buie să rămână in afara negocie
rilor, ci să se implice direct in 
negocierile cu privire la rachetele 
cu rază medie de acțiune, pentru 
a rezolva problemele, intrucit toate 
țările europene sint interesate in 
aceasta, nu numai sovieticii și ame
ricanii.

In încheierea adunării festive a 
luat cuvintul Mircea Malița, amba
sadorul României în S.U.A.. care a 
mulțumit vorbitorilor pentru cuvin
tele calde la ' adresa operei, gîn- 
dirii și personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum șt par- 
ticipariților la manifestare, pentru 
interesul față de apariția acestui 
volum în Statele Unite. Ambasa
dorul român a prezentat politica 
activă de pace și prietenie- între 
popoare și numeroasele inițiative 
legate de numele președintelui 
României, arătind că un principiu 
de bază al acestei politici îl con
stituie legăturile cu toate țările, in
diferent de dimensiuni si sistem. 
Această politică a fost ilustrată de 
o cooperare pe multiple planuri cu 
S.U.A.. așezată pe suportul ferm al 
principiilor relațiilor internaționa
le. ale suveranității, independentei, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc. nerecurgerii' la forță sau a- 
menințarea cu forța, și de acordu
rile realizate cu prilejul vizitelor 
efectuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in mai multe rin- 
duri în S.U.A. A fost reafirmată, 
totodată, dorința României de a 
continua și dezvolta aceste rapor
turi, în interesul celor două state, 
al păcii și colaborării în lume.

Cu prilejul ceremoniei a fost or
ganizată o expoziție de carte româ
nească. la loc de frunte fiind pre
zentate, pe lingă lucrarea „Nicolae 
Ceaușescu : Constructorul României 
moderne — om de stat de talie in
ternațională", operele alese ale to
varășului. Nicolae Ceaușescu. pre
cum și alte volume scrise de autori 
din diverse țări ale lumii, dedicate 
vieții și activității internaționale a- 
conducătorului partidului si 6tatului 
nostru.

„Niciodată cursa înarmărilor nu a contribuit mai mult 
ca în prezent la încordarea relațiilor internaționale11 

— declară secretarul general al O.N.U.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Luînd cuvintul la Universitatea 
Pennsylvania, din Philadelphia, se
cretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat că 
„niciodată cursa înarmărilor nu a 
contribuit mai mult ca în prezent la 
încordarea relațiilor, internaționale", 
în context, vorbitorul a amintit că 
arsenalele de arme nucleare acumu
late în lume sint echivalente cu 16 
miliarde tone de trinitrotoluen, in 
timp ce în al doilea război mondial 
nu s-au folosit decît cel mult 3 mi
lioane tone de substanțe explozive. 
Cu alte cuvinte, a arătat secretarul 
general al O.N.U.. dispunem in pre
zent de o capacitate de distrugere de 
cinci mii de ori mai mare decit fot1- 
ța explozivă a armelor care au ni-

micit intr-un trecut nu prea îndepăr
tat viata a 50 de milioane de oa- • 
meni.

în prezent, cursa înarmărilor costă 
un milion de dolari pe minut, a de
clarat Javier Perez de Cuellar. Aces
te cheltuieli imense și Iiosite de sens 
sînt deosebit de îngrijorătoare pe 
fondul condițiilor economice și sociale 
din lumea contemporană. Un miliard 
de oameni trăiesc într-o stare de 
paupertate absolută, jumătate de 
miliard suferă de subnutriție. 900 mi
lioane sînt analfabeți și aproximativ 
600 de milioane nu au de lucru sau 
nu au ocupații permanente. Aceste 
faptă, a subliniat vorbitorul, sînt su
ficiente pentru a se înțelege necesi
tatea imperioasă a încetării cursei 
înarmărilor.

RABAT 25 (Agerpres). — Vineri 
s-au deschis la Casablanca lucrările 
celui de-al III-lea Congres național 
al Partidului Progresului și Socialis
mului din Maroc, Ia care participă 
peste 1 200 delegați ai organizațiilor 
de bază din întreaga țară.

La lucrări asistă, de asemenea, re
prezentanți și delegații ale unor 
partide comuniste și muncitorești, 
socialiste și social-democrate, ale 
unor mișcări de eliberare națională. 
Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

In prima zi a lucrărilor, tovarășul 
Aii Yata, secretar general al Parti
dului Progresului și Socialismului, a 
prezentat raportul C.C. al P.P.S.. jn 
care se face o analiză a evoluției si
tuației din Maroc pe plan economic, 
social și cultural și sînt avansate 
propunerile partidului pentru solu
ționarea unor probleme cu care sint 
confruntate masele populare maroca
ne. pentru înfăptuirea unor transfor
mări revoluționare și progres' ■ in 
tară. Este expusă, de asemp»’1 po
ziția P.P.S. față de princit u as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

În legătură cu politica militară americană 
în etapa următoare

Poziții diferite ale Casei Albe și ale Camerei 
Reprezentanților

r
SOLIDARITATE ÎMPOTRIVA 

POLITICII AGRESIVE A R.S.A. 
în Cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Lisabona, președin
tele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a relevat importanța 
Conferinței internaționale de soli
daritate cu țările africane din 
„prima linie". EI a declarat că 
unul din obiectivele principale ale 
conferinței de la Lisabona trebuie 
să-1 constituie unirea eforturilor 
comunității internaționale pentru a 
determina regimul rasist sud-afri- 
can să renunțe la politica de 
apartheid și de amestec în treburile 
altor popoare din Africa Australă.

LA BUDAPESTA s-au desfășurat 
lucrările sesiunii de primăvară a 
Adunării de Stat a R. P. UngaTe. 
Au participat Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., alți 
conducători de partid și de stat. 
După cum relatează agenția M.T.I., 
in cadrul sesiunii au fost prezen
tate informări referitoare la acti
vitatea Consiliului Prezidențial, 
Tribunalului suprem și a Procura
turii generale.

DEVALORIZARE. Banca centrală 
a Braziliei a hotărît devalorizarea 
monedei naționale — cruzeiroul — 
cu 3,010 la sută în raport cu dola
rul S.U.A. Aceasta este cea de-a 
treia devalorizare a cruzeiroului de 
la începutul anului.

SUCCES ÎN LUPTA ANTITERO- 
RISTA. Poliția spaniolă l-a arestat 
la Madrid pe Jose Augustin Achega 
Aguirre, presupus a fi șeful aripii 
militare a organizației senaratiste 
basce — E.T.Â. Observatorii apre-
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R. P. POLONĂ

Programul guvernamental
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 

capitala R.P. Polone a fost publicat 
Programul guvernamental de com
batere a inflației. Agenția P.A.P. re
levă că principalele direcții ale lup
tei impotriva inflației constau în sti
mularea mai eficientă â creșterii 
producției la mărfurile destinate pie
ței și la servicii, in mai buna fo
losire a posibilităților de producție, 
în măsuri de reducere a cheltuielilor 
și in realizarea de economii in toate 
domeniile, în contracararea creșterii 
excesive a retribuțiilor care nu co
respund aportului in muncă, în re
partizarea unei părți mai mari din 
povara crizei asupra persoanelor ale 
căror venituri sint excesiv de mari, 
comparativ cu rezultatele activității

de combatere a inflației
lor, în corelarea nivelului cheltuieli
lor sociale cu posibilitățile economiei 
naționale.

în luna mai 1983, guvernul va 
adopta o nouă hotărire privind limi
tarea cheltuielilor în administrația 
de' stat. „Programul de economii" 
prevede ca în total. în decurs de trei 
ani,. cheltuielile bugetare ale statu
lui să fie reduse cu peste 150 mi
liarde zip ți. -

Programul enumeră, de asemenea, 
acțiunile vizînd o redistribuire mai 
justă a urmărilor crizei.. ca :și asi
gurarea unei politici juste a prețuri
lor de natură să faciliteze restabili
rea echilibrului pe piață, limitarea 
inflației, incă înainte de 1985, la sub 
10 la sută.

Evenimentele din America Centrală
• Critici în Consiliul de Securitate împotriva amestecului 
străin în treburile Nicaraguei • Insurgenții din Salvador își 
mențin în continuare controlul asupra a numeroase localități
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite au continuat 
dezbaterile Consiliului de Securitate 
in legătură cu plingerea Republicii 
Nicaragua privind actele agresive 
comise împotriva acestei țări de ele
mente contrarevoluționare somoziste, 
care s-au infiltrat din exterior.

Reprezentantul R. P. Chineze a 
apreciat că unul dintre principalii 
factori ai agravării tensiunii în Ame
rica Centrală il constituie amestecul 
din afară. Problemele Americii Cen
trale, a subliniat vorbitorul, trebuie 
să fie rezolvate de popoarele din re
giune.

Condamnînd S.U.A. pentru acțiu
nea grupului de contrarevoluționari 
împotriva Republicii Nicaragua, de
legatul Cubei a apreciat că recentele 
infiltrări de elemente străine „fac 
parte dintr-o campanie de destabili
zare a situației din această țară". 
Delegatul Mexicului a susținut un 
punct de vedere similar, declarind că 
„se fac încercări de subminare a sta
bilității politicei, în Nicaragua. în 
scopul de a se abate acest popor de 
la calea-pe care și-a ales-o". Repre
zentantul Olandei a declarat că „na
țiunile trebuie să fie libere să-și

aleagă singure propria lor formă de 
guvernare".

MANAGUA 25 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă orga
nizate la Managua. Tomas Borge, 
ministrul nicaraguan al afacerilor in
terne. a apreciat pătrunderea de for
mațiuni contrarevoluționare pe teri
toriul tării sale drept o încercare de 
destabilizare si nimicire a revoluției 
sandinlste.

Intre armata sandinistă și elemen
tele . contrarevoluționare au avut loc 
mai multe ciocniri, in rindul acestora 
din urmă făcîndu-se de pe acum re
simțită o stare de demoralizare.

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). — 
Potrivit agenției France Presse. în 
Salvador continuă luptele violente în
tre efective ale Frontului Farabundo 
Marii pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) și trupele dislocate in de
partamentul Chalatenango.

Insurgenții, precizează agenția ci
tată. continuă să mențină controlul 
asupra a numeroase localități din de
partamentul Chalatenango. în pofida 
faptului că trupele salvadoriene, tri
mise impotriva lor in ultimele zile, 
sint foarte numeroase.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

ciază că, prin arestarea lui Aguirre, 
a fost dată o puternică lovitură or
ganizației militare a E.T.A.

ȘOMAJUL ÎN R.F.G. în prezent, 
în Republica Federală Germania 
sînt înregistrați oficial 2,435 mili
oane de șomeri, ceea ce reprezintă 
10 la sută din totalul populației ac
tive, relevă un raport dat publici
tății la Bonn și reluat de agenția 
France Presse.

UN VISCOL PUTERNIC s-a 
abătut, joi, asupra regiunilor din 
statul american Georgia, stratul de 
zăpadă atingind 12 centimetri. Acest 
fenomen meteorologic neobișnuit 
pentru zonele respective a provo
cat, potrivit primelor date, moartea 
a cel puțin 2 persoane, iar traficul 
rutier a fost perturbat, tn alte re
giuni s-au înregistrat tornade, iar 
pe coastele californiene — ploi to
rențiale.

REUNIUNE MINISTERIALA. La 
Oslo s-au încheiat lucrările reu
niunii miniștrilor afacerilor exter
ne din țările nordice. Participanții 
la întilnire au examinat o serie de 
probleme actuale ale vieții interna

ționale și au efectuat, de aseme
nea, un schimb de păreri asupra 
creării unei zone denuclearizate în 
nordul Europei.

ORA DE VARA. Duminică, anun
ță A.F.P., se va trece in Europa 
occidentală la ora de vară, cu un 
avans de 2 ore față de G.M.T. Ex
cepție face Marea Britanie, care va 
păstra un decalaj de 60 de minute 
față de G.M.T. Economia de energie 
realizată numai in Franța ca urma
re a acestei schimbări orare echi
valează aproape cu necesarul de 
consum electric anual pentru un 
oraș de circa 500 000 locuitori.

CALATOR LA POLUL NORD. Un 
tînăr din Bristol, David Hemple- 
man-Adams, și-a propus să fie 
primul care va ajunge la Polul 
Nord mergind de unul singur pe 
jos. El a pornit in temerara tenta
tivă, ajungind pe insula Ellesme
re — Canada, și propunindu-și să 
parcurgă 24 km pe zi, in 12 ore. Iti
nerarul său va fi urmărit prin sa
telit.

CEL DE-AL DOILEA PLAN 
CINCINAL DE DEZVOLTARE A 
R.P. BANGLADESH pe perioada

1980—1985 prevede în industrie o 
creștere anuală de 8,6 la sută în 
primii ani și de 10,6 la sută in ul
timul, an — relevă publicația „Ban
gladesh Today". Principalul obiec
tiv este consolidarea sectorului pu
blic, precum și extinderea capaci
tăților de producție in vederea 
creării de noi locuri de muncă. In 
acest scop vor fi alocate 43,5 mi
liarde taka (moneda națională).

ECONOMIA MAROCANA a în
registrat in 1982 o redresare netă, 
datorată, pe de-o parte, creșterii 
producției agricole, iar pe de alta, 
sporirii, investițiilor. Potrivit date
lor publicate in „Cedies Bulletin", 
care apare la Casablanca, citat de 
agenția M.A.P., creșterea cu 30 la 
sută a sectorului primar s-a tradus 
in sporirea cu 6,8 la sută a produ
sului național brut, in comparație 
cu o creștere a P.N.B. de numai 
1,3 la sută în 1981. Investițiile in 
1982 au totalizat 19,6 miliarde dir- 
hami, față de 16,9 miliarde în 1981.

VICTORIE ELECTORALA. Par
tidul Laburist din Marea Britanie a 
obținut victoria în alegerile legis
lative parțiale din Darlington, mare

centru feroviar din nord-estul țării. 
Laburiștii au obținut 39,5 la sută 
din sufragii. Conservatorii 34,8 la 
sută, iar Alianța Liberalo-Social- 
Democrată 24.5 la sută din voturi. 
Victoria laburiștilor la Darlington 
intervine la o lună după victoria 
liberalilor la alegerile parțiale de 
la Bermondsey.

TELEVIZIUNEA FINLANDEZA 
a transmis filmul documentar 
românesc „Săteasca", inspirat din 
viața și creația lui George Ehescu.

AUTOSTRADA. Prin darea in fo
losință a tronsonului de 104,5 km, in
tre localitățile Chiyoda și Kano, din 
prefecturile Hiroshima și, respectiv, 
Yamaguchi, a fost . inclieiată auto
strada de 1 840 km care leagă Insula 
Honshu, din nordul arhipelagului, 
de Insula Kyushu, din sud.

Noua magistrală face parte din
tr-o rețea rutieră de trafic rapid, de 
542 km intre localitățile Suita și 
Shimonoseki, a cărei construcție a 
început in 1966 și a costat 3,75 mi
liarde dolari.

ÎMPOTRIVA CANCERULUI. 
Cercetători americani anunță că ar 
fi descoperit un hormon natural 
care ar opri dezvoltarea celulelor 
canceroase, fără a perturba pe cele 
sănătoase. Experiențe efectuate in 
laboratoarele Institutului național 
al cancerului din San Diego ar fi 
dus la depistarea unui hormon, nu
mit oncostatină, care împiedică cu 
precădere dezvoltarea celulelor can
ceroase in plămin. Potrivit agenției 
France Presse, specialiștii au preci
zat că noua descoperire nu va fi 
operațională decit după un număr 
de ani.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Ronald 
Reagan, și Camera Reprezentanților 
a Congresului S.U.A. au prezentat, 
în același timp, două viziuni dife
rite asupra viitoarei politici militare 
americane.

într-un discurs televizat, consacrat 
în principal efortului de reînarmare 
pe care guvernul său il cere State
lor Unite, președintele Reagan a fă
cut propunerea ca securitatea S.U.A. 
și a Occidentului în general să nu 
se mai întemeieze, ca în ultimii 30 de 
ani. pe q masivă ripostă nucleară, ci 
pe mijloace de distrugere a rachete
lor nucleare inamice, prin diverse 
sisteme antibalistice. (Referitor la 
aceasta, agenția United Press Inter
national consideră că este vorba de 
sisteme de distrugere a rachetelor în 
zbor, care ar putea cuprinde rachete 
antibalistice. navete spațiale și la- 
seri).

Reafirmînd din nou concepția Ad
ministrației sale privind reinarmarea 
S.U1A1, în special pe pian nuclear, 
printr-un program ce prevede chel
tuirea, în acest scop, a circa I 800 
miliarde de dolari pină în 1986. Rea
gan a respins ideea înghețării arse
nalelor nucleare american și sovie
tic la nivelurile actuale, ca un prim 
pas spre dezarmarea nucleară, idee 
îmbrățișată de tot mai puternica 
mișcare antinucleară din S.U.A. și 
materializată intr-un proiect de re
zoluție aflat in dezbaterea Camerei 
Reprezentanților a Congresului ame
rican.

Neîmpărtășind viziunea președin
telui, Camera Reprezentanților, domi
nată de democrați, a adoptat, conco

Colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R.

în domeniul industriei 
chimice

PRAGA 25 (Agerpres) — La Pra- 
ga s-au încheiat lucrările ședinței a 
61-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul in
dustriei chimice, la care au partici
pat delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. Delegația româ
nă la ședință a fost condusă de 
Gheorghe Caranfil. ministrul indus
triei chimice.

Comisia a examinat căile de dez
voltare în continuare a colaborării 
in vederea lărgirii producției și a 
livrărilor ■ reciproce de produse chi
mice de mic tonaj, de fire și fibre 
chimice și de alle produse ale in
dustriei chimice cu pondere mare la 
importul din țările terțe, a aprobat 
direcțiile prioritare ale colaborării 
tehnico-științifice în domeniul in
dustriei chimice, microbiologice și 
de celuloză și hirtie, a adoptat mă
suri pentru intensificarea colaboră
rii și a schimbului de experiență 
legate de reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, combus
tibili și energie. Comisia a exami
nat, de asemenea, modul de desfă
șurare a unor convenții multilate
rale de specializare și cooperare în 
producție, de îndeplinirea unor 
sarcini trasate de comisie organelor 
sale de lucru, precum și alte pro
bleme.

mitent cu discursul președintelui, un 
proiect de buget pe care agenția 
Associated Press il califică drept „o 
respingere usturătoare" a politicii 
Administrației Reagan, atit pe plan 
militar, cit și economic. Proiectul Ca
merei prevede sporirea cheltuielilor 
militare pe anul fiscal viitor cu 4 la 
sută, fată de 10 la sută cum ceruse 
guvernul și, totodată, sporirea cheltu
ielilor in scopuri civile ale guvernu
lui federal, și nu reducerea lor. in 
continuare, așa cum reclamase Ronald 
Reagan.

Discursul președintelui S.U.A. — 
relevă agenția A.E.P. — se înscrie în 
cadrul vastei ofensive a Câsei Albe 
și Pentagonului pentru ..reinarma
rea Americii", dar — notează aceeași 
agenție — „in general. Congresul nu 
a fost sensibil Ia această ofensivă 
psihologică a președintelui, care i-a 
invitat pe ascultători să facă presiuni 
asupra aleșilor lor in Camera Repre
zentanților și Senat". Thomas O’Neill, 
președintele democrat al Camerei 
Reprezentanților, nu-și ascundea sa
tisfacția după votul asupra bugetu
lui, declarind : „Poporul american 
găsește că politica domnului Reagan 
este nedreaptă și a mers prea depar
te. Astă-seară. Camera a votat pen
tru a restabili echilibrul în politica 

națională". De asemenea, mai mulți 
senatori, printre care și republicani, 
au formulat critici severe la adresa 
discursului președintelui. Astfel, 
Mark Hatfield (republican din Ohio) 
a calificat drept „terifiante'" perfec
tele prezidențiale. „Plahurille demi
litarizare a spațiului mă neliniștesc 
profund", a adăugat el.

Încheierea convorbirilor 
sovieto-iugoslave

BELGRAD 25 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale efectuate 
la Belgrad de Nikolai Tihonov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. și a convorbirilor avute cu 
Milka Planinț. președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia. evidențiază hotărirea păr
ților de a consolida și dezvolta in 
continuare relațiile prietenești de 
cooperare reciproc avantajoasă, pe 
baza respectării principiilor inde
pendenței. suveranității, integrității 
teritoriale, egalității și neamestecu
lui in .treburile interne — transmit 
agențiile T.A.S.S. și Taniug.

Exprimindu-și profunda îngrijora
re față de agravarea periculoasă a 
situației internaționale, părțile sub
liniază necesitatea stringență a luării 
de măsuri care să ducă la întărirea 
păcii și securității, la reducerea ten
siunii pe plan international. Intensi
ficarea cursei înarmărilor — se ara
tă in comunicat — reprezintă cea 
mai periculoasă amenințare la adre
sa păcii și securității. Pronunțindu-se 
pentru o dezarmare reală in Europa, 
părțile se declară în favoarea elimi
nării tuturor tipurilor de arme nu
cleare, precum și a limitării și redu
cerii forțelor convenționale pe conti
nentul european.

Epilog în experimentul inimii artificiale
Decesul lui Barney Clark

Americanul Barney 
Clark, primul om din 
lume căruia i-a fost 
implantată o inimă ar
tificială, a încetat din 
viață miercuri seara, la 
spitalul din Salt Lake 
City, ca urmare a unei 
„opriri generale a 
funcțiunilor vitale", 
cum anunță buletinul 
emis de medicii spe
cialiști. Doctorul Wil
liam Devries, care a 
condus operația de im
plantare a inimii arti
ficiale efectuată la 
2 decembrie anul tre
cut și l-a supravegheat 
pe Clark in cursul 
celor 112 zile cit a du
rat această curajoasă 
experiență, a informat 
la o conferință de pre
să că hotărirea de 
debranșare a inimii ar
tificiale a fost luată la 
citeva ore după ce s-a 
constatat „moartea

neurologică" a pacien
tului. Inima artificială 
implantată dentistului 
pensionar din Salt 
Lake City a bătut de 
12 912 400 de ori, timp 
de 2 688 de ore, înain
te de a fi debranșată.

In pofida încetării 
din viață a pacientului, 
specialiștii din'întrea
ga lume consideră că 
această experiență 
constituie un impor
tant pas inainte pen
tru știință. Intr-o de
clarație făcută agenției 
U.P.I., Boris Petrovski, 
președintele Centrului 
unional sovietic pentru 
chirurgie, a spus : 
„Atitudinea noastră 
față de această expe
riență este pozitivă. O 
considerăm incă un 
pas spre soluționarea 
problemei inimii arti
ficiale. Tehnica im
plantării incă nu are

un stagiu experimental 
suficient, de aceea 
moartea lui Clark era 
de așteptat".

La rindul său, car
diologul vest-german 
Emil Buerchel a afir
mat că implantarea 
unei inimi artificiale a 
fost pe deplin justifi
cată și că acest lucru 
va. putea fi utilizat 
pentru a prelungi via
ța sau ca măsură tem
porară, in timp ce pa
cientul așteaptă un do
nator. Sint convins, a 
spus el, că inima arti
ficială va fi privită ca 
folositoare in viitor. 
„Moartea lui Clark a 
arătat că inima artifi
cială s-ar putea să nu 
fie o soluție pe termen 
lung a problemelor 
inimii" — este de pă
rere un alt specialist 
vest-german, profeso
rul Werner Klinner, 
din Miinchen.
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