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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

IERI A AVUT LOC

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

SI UNITĂȚII SOCIALISTEORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

» Dîn</ expresie unității de voință și acțiune a Întregului nostru partid, adoptind hotărîri 
II de tea mai mare importanța pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru 

ridicarea nivelului de trai al poporului, ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU
WlNTAREA TOVARĂȘULUI

Su președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secreir general al Partidului Comunist Român, in 
zileleie 29 și 30 iunie a avut loc Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist Român.

La icrările plenarei au participat ca invitați prim- 
secreVi ai comitetelor județene de partid, cadre de 
condiere din ministere, instituții centrale, organi
zații ț masă și obștești, redactori-șefi ai presei 
centra care nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

In drul dezbaterilor asupra problemelor înscrise 
pe orcwa de zi au luat cuvintul tovarășii : Pavel 
Aron, lain Enache, Anton Lungu, Ștefan Rab, Ne- 
culai >,\chi. Dumitru Bejan, Vasile Bărbulescu, 
loan Avii “ “

1. Dd 
N1ȘTRI il 
ȚIONALL 
CIALA I 
CE TREI
GRALĂ v_______ _________ ....._____________
vat, cu sLisfacție, succesele obținute de oamenii 
muncii lil toate sectoarele economico-sociale în 
creșterei ștențialului productiv al industriei, dez
voltarea șinodernizarea agriculturii, transporturilor, 

, intensificat^ ritmului construcțiilor, creșterea efi
cienței și pfecționarea activității în toate ramurile 

-'conomiei iționale. Au fost evidențiate rezultatele 
iriVb^&trate i această perioadă în lărgirea bazei 
de maorii jme, creșterea mai rapidă a producției 
ramurilor^-jțdcrqtoare, care valorifică la un grad 
mai înalt resurfs-naturale și de muncă, extinderea 
gamei produselor cum°| tehnic și calitativ superior, 
ce incorporează renota1»; cercetării științifice ro
mânești, sporind în intinuare contribuția industriei 
la promovarea și aolificarea sCbu'-vbBrjlpr econo
mice internaționale, lenara a criticat, in’~ același 
timp, o serie de neținsuri ce s-au . manifestat în 
diferite sectoare de ctivitate, care au influfehțgț '• 
negativ realizarea rhică și la toți indicatorii cTX 
sarcinilor de plan.

Comitetul Central cerut guvernului, ministerelor, 
centralelor industrialei întreprinderilor să acționeze 
cu întreaga răspunde pentru indeplinirea integrală 
a producției prevăzut - în primul rind a celei des
tinate exportului - cișterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, a alității produselor, reducerea 
costurilor de producț, a consumurilor de materii 
prime, materiale și esrgie, recuperarea materiale
lor refolosibile, apliccea rapidă in producție a cu-

i, Radu Bălan, Maria Gheorghe.
ițind RAPORTUL CONSILIULUI DE Ml- 
PRIVIRE LA REALIZAREA PLANULUI NA- 

NlC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SO- 
OMANIEI PE SEMESTRUL I SI MĂSURILE 
|e LUATE PENTRU ÎNDEPLINIREA INÎE- 
’LANULUI PE ACEST AN, plenara a rele-

ș
4

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Ce ral partidului a dezbătut probme mare însemnătate și a aibtat unanimitate hotărâri în vecea înfăptuirii neabătute a obițivelor și sarcinilor stabilite de Cigresul al XII-lea și de ConferințtNațio- nală ale partidului.în prima jumătate a anui 1983 
am obținut rezultate imponite in realizarea planului de deoltare economico-socială pe acest Producția industrială a crescuții pri- i.y.il semestru cu aproape 5a sută față de aceeași perioadă amului 1982, realizîndu -se o produie suplimentară, față de plan, d peste 
6 miliarde Iei.După -cît se vede, oampnlmun- organele, organizați; de

. să îndeplineiă, în tane condiții, cu o anunță de- fâșiye, prevederii^ planului.taeas- i demonstrează atît justețe pre- ederilor din plan, cît și narile ,osibilități de care dispun indus- fia, celelalte sectoare, ecnomia Dastră, privind creșterea țtr-un țtm mai mare a întregii achitați. iDe asemenea, se poate trag confuzia că avem toate condiție sa ■ializăm în bune condiții - danul i acest an, precum și o prnlucție 4plimentară de cel puțin 11 mi- arde lei.Un agricultură, în prima juțnătate «anului s-au obținut, de «seme- serie de rezultate bune, ripă cum se știe, în toamnj anu- *| 1982, în iarna și primăvtra a- lui 1983 am avut o secetăfoarte ■rnlcă. S-a depus însă o muncă r—J pentru realizarea lucrărilor secole la timp și în bune condi- 
F Pe această bază, plantei» s-auțlTiP*ut dezvolta în mod cortspun- Zi?r- Un rol hotăritor pentru re- «Jja acestui an a avut activitatea “frigare și udare a culturilor cu e mijloacele. Se poate spune că st o mobilizare generală a ță- mii și oamenilor muncii de la inclusiv a copiilor și tinere- care, folosind toate mijloa- e care au dispus, au asigurat, nari suprafețe, irigarea și ea culturilor, chiar și pe mari afețe care nu erau încă ame- te pentru irigare.: ' ktorită tuturor acestor măsuri, 

recolta de cereale de vară — deși nu este la nivelul prevederilor din plan — va asigura buna aprovizionare a tării cu pîine. Avem o recoltă bună de legume. Producția zootehnică este cu 15—20 Ia sută 'mai mare decit în aceeași perioadă a anului 1982.Acum, după ploile' care au fost în iunie, situația s-a îmbunătățit. Sînt condiții pentru o recoltă' bună la porumb și la celelalte culturi de toamnă. In momentul de față sînt necesare măsuri hoțărîte pentru strângerea în cel mai scurt timp a culturilor — îndeosebi a griului — fără nici un fel de pierdere. Totodată, va trebui să se intensifice activitatea în vederea realizării în cel mai scurt timp a însămînțări- lor- de culturi duble de porumb și alte plante, pentru a recupera, pe această cale, pierderile provocate de secetă la cerealele de vară. Trebuie să facem în așa fel încît recolta pe acest an să se ridice la nivelul prevederilor planului, să asigurăm o contribuție mai importantă a agriculturii la dezvoltarea generală a țării.Se desfășoară, de asemenea, o muncă intensă pentru creșterea bazei energetice și de materii prime. S-au prezentat aici datele care atestă creșterea puternică îndeosebi a producției de cărbune, dar și de alte materii prime. S-au adoptat măsuri ferme pentru reducerea consumurilor energetice și materiale, precum ș’i de recuperare și refOlosire a materialelor. Vă sînt cunoscute măsurile și programele pe care le avem în această privință ; de aceea nu insist asupra lor. Va trebui să acționăm în continuare pentru înfăptuirea neabătută a măsurilor stabilite, pentru a asigura, pe a- ceastă cale, o mai bună aprovizionare tehnico-materială. Așa cum am menționat și la plenara din martie, precum și cu alte prilejuri, la multe matdrii prime, pe calea recuperării și refolosirii, trebuie să asigurăm 50 Ia sută și chiar peste 50 la sută din necesarul economiei naționale. Aceasta subliniază cu toată puterea ce mare importanță reprezintă înfăptuirea neabătută a măsurilor și programelor stabilite în această direcție.Sînt necesare măsuri hotărîte în vederea îmbunătățirii calității și ridicării nivelului tehnic al pro

ducției. Dispunem de o industrie modernă; cu o dotare la nivelul tehnicii mondiale, și trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru a realiza, în toate domeniile, produse de o calitate comparativă cu cele mai bune produse existente pe plan mondial. în mod deosebit atrag atenția asupra necesității de a realiza acest lucru în domeniul metalurgiei, al construcțiilor de mașini și al chimiei. Dar aceasta este valabil pentru toate sectoarele de activitate.Pornind de la rezultatele nesatisfăcătoare din primii doi ani ai cincinalului actual și de Ia rolul important pe care îl are creșterea productivității' muncii, se impun măsuri hotărîte în toate unitățile, în toate sectoarele — din partea ministerelor, centralelor, întreprinderilor, consiliilor oamenilor muncii, organelor și organizațiilor de partid — pentru asigurarea creșterii mai puternice, încă din acest an, a productivității muncii și pentru pregătirea necesară — de asemenea, încă din acest an — în vederea înfăptuirii Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, care va fi dat publicității în curînd. Așa cum am subliniat în nenumărate rînduri, avem în vedere să realizăm aceasta printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, a fluxului de producție, prin mecanizarea, automatizarea și introducerea metodelor moderne de conducere a proceselor de producție, inclusiv prin robotizarea sectoarelor, acolo unde ea apare ca o necesitate în vederea realizării acestui obiectiv.în același timp, este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale. Toate acestea trebuie să ducă la creșterea mai puternică a rentabilității și eficienței economice în toate sectoarele de activitate.în cuvintul tovarășilor care- au vorbit în cadrul plenarei s-au evidențiat atît unele rezultate, cît și unele neajunsuri. Deși nu au vorbit decît doi miniștri, am rămas cu impresia că s-a manifestat o oarecare mulțumire față de stările de lucruri din sectoarele respective. Avem, desigur, rezultate bune, tovarăși. însă față de posi

bilitățile mari existente în economia noastră, mai sînt multe de făcut. Trebuie să înțelegem că se impun măsuri hotărîte în vederea lichidării rapide a lipsurilor și a înfăptuirii neabătute a prevederi-, lor planului Ia. toți indicatorii, și în primul rînd la producția fizică,;■ la producția-marfă, la indicatorii■ de calitate. Pentru a realiza obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională privind muncii și vieții, nu ne putem mulțumi cu ceea' ce am realizat pînă acum !•în domeniul comerțului exterior, avînd în vedere rezultatele din primele 6 luni ale acestui an r- cave. nu ne pot mulțumi — este,necesar ca toate ministerele,’ centralele și' întreprinderile să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției și a exportului. Deși pe primul semestru avem o balanță comercială activă, de peste un miliard dolari — aceasta nu ne poate însă mulțumi. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a realiza în întregime prevederile balanței comerciale și ale balanței de plăți, așa cum este stabilit în planul, pe acest an;Este necesar să facem totul pentru intensificarea relațiilor economice internaționale, a cooperării în producție, atît cu țările din C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, cît și cu țările în curs de dezvoltare și cu statele capitaliste dezvoltate, în forme reciproc acceptabile și pe baza egalității și avantajului reciproc.în domeniul investițiilor este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea întregului program de lucrări și pentru punerea tuturor capacităților în producție la termenele stabilite. Avem și în acest domeniu unele realizări, dar și anumite minusuri, rămîneri în urmă. Așa cum am stabilit, va trebui ca, pînă la sfîrșitul anului, să recuperăm în întregime rămînerile în urmă, să realizăm și să punem în producție toate capacitățile și chiar să devansăm unele prevăzute pentru anul viitor. Avem toate posibilitățile și trebuie să realizăm o mobilizare generală a forțelor în toate unitățile, în toate județele, în toate sectoarele, în vederea realizării acestui obiectiv.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al -Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
joi. a avut loc plenara Consiliului 
Național al F.D.U.S.

Pe ordinea de zi au figurat urmă
toarele probleme :

1. — Programul privind aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii, per
fecționarea mecanismului economi- 
co-firianciar, a sistemului de retri
buire a muncii și creșterea retribu
ției in acest cincinal ;

2. — Programul național pentru 
asigurarea unor producții sigure și 
stabile prin creșterea potențialului 
productiv al pămintului, mai buna 
organizare și folosire in mod unitar 
a terenurilor agricole, a întregii su
prafețe a țării, realizarea irigațiilor 
pe circa 55—60 la sută din supra
fața arabilă, a lucrărilor de desecări 
și' combatere a eroziunii solului ;3. — Contribuția consiliilor 
F.D.U.S., a organizațiilor de masă 
șt obșteștț componente Ia unirea 
eforturilor, a energiei și inițiativei 
tuturor oamenilor muncii, in ve
derea înfăptuirii exemplare a pla
nului și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării ;

4. — Informare cu privire la ac
tivitatea Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste pentru înfăptuirea politi
cii externe a partidului și statului 
nostru, consacrată dezarmării, des
tinderii, cooperării și păcii in lume.

La dezbaterea punctelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvintul 
tovarășii Mihai Dulea. președintele 
Consiliului județean Brașov al 
F.D.U.S., Gheorghe Vulpe, maistru 
miner la cariera Roșia, județul 
Gorj, Dumitru Goidea, director ști
ințific al Institutului de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectare 
rafinării din Ploiești, Valeriu Ma- 
tache, director al întreprinderii de 
mecanică fină din București, Ni
colae Corneanu, mitropolitul Bana
tului, Iulian Dinu, președintele 
C.A.P. Brazi, județul Ialomița, Ko- 
pornyai Ladislau, maistru la Com
binatul siderurgic din Reșița. Mel
tzer Oswald, profesor la Școala.ge
nerală nr. 3 Cisnădic, județul Sibiu, 
l upp Laszlo, episcopul Eparhiei re
formate Oradea. Elena Dănciuleșcu, 
inginer la întreprinderea de utilaj 
chimic Gâești, județul Dîmbovița,

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a dezbătut și adoptat în unanimitate documente de mare importanță pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.Primul document se referă la perfecționarea autoconducerii muncitorești, a mecanismului economic. Prin aceasta se are în vedere de a se da o bază nouă, juridică și democratică, activității consiliilor oamenilor muncii, adunărilor generale, de a se prevedea mai clar răspunderea pe care o au aceste organisme, precum și miniștrii, directorii de centrale și întreprinderi în buna administrare și gospodărire a. părții din avuția întregului popor încredințată spre administrare. Dorim ca, prin 'măsurile pe care le-am adoptat în unanimitate —■ și care .vor căpăta, la Marea Adunare Națională, putere de lege — să asigurăm ca toate colectivele de oameni ai muncii, conducătorii diferitelor instituții să aibă o împuternicire mai mare în buna desfășurare a activității unităților, ministerelor, dar să poarte și o răspundere deosebită pentru păstrarea, apărarea și dezvoltarea avuției întregului popor.Avem în vedere o creștere a rolului adunărilor generale și al consiliilor oamenilor muncii, ca organe democratice ale producătorilor, proprietarilor și beneficiarilor întregii activități economico-sociale. Dorim să dăm noi dimensiuni democrației muncitorești, revoluționare, participării clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la întreaga conducere a activității economico-sociale din toate sectoarele.în al doilea rînd, programul prevede îmbunătățirea sistemului general de retribuție, punînd un accent deosebit pe accentuarea principiilor socialiste de retribuție în raport de participarea Ia dezvoltarea economico-socială, de rezultatele muncii. Pornim de la principiul că, în societatea noastră socialistă, nimeni nu poate trăi fără muncă, nu trebuie să trăiască fără muncă, și nu poate trăi din munca altora, că fiecare cetățean, la locul său de muncă, în cadrul diviziunii sociale a muncii, trebuie să depună o activitate utilă, folositoare societății. în concordanță cu aceasta, 

Gheorghe Pănescu, președintele Co
mitetului județean Mehedinți al 
O.D.U.S., Violeta Mureșan, director., 
general adjunct al Direcției genera
le județene Satu Mare a agricultu
rii și industriei alimentare, Vasile 
Bontaș, secretar al C.C. al U.T.C., 
Irina Doroftei, președintele Comite
tului județean Bistrița-Năsătid al 
O.D.U.S., Niță Constantin, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Participanții la dezbateri și-au 
exprimat deplinul acord față de 
prevederile cuprinse in documente
le plenarei, subliniind că acestea 
sînt menite să asigure îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor stabilite 
de Conferința Națională a partidu
lui privind dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a orientărilor referi
toare la valorificarea superioară a 
resurselor materiale și energetice, 
a indicațiilor cu privire la. promo
varea progresului 'tehnic, creșterea 
pe această bază a productivității 
muncii, 'îmbunătățirea calității pro
duselor și realizarea integrală a. 
sarcinilor ia export, sporirea efi
cienței întregii activități economice 
și ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor.

In cuvintul lor, vorbitorii au evi
dențiat că aceste documente poartă 
amprenta concepției originale și 
profund creatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că ele sini in de
plină concordanță cu hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului.

Vorbitorii au înfățișat activitatea 
susținută a F.D.U.S. pentru iniție
rea unor largi acțiuni de masă, in 
cadrul cărora toate forțele sociale 
ale țării, strips unite sub conduce
rea partidului, și-au pus în valoare 
energia și puterea de creație și au 
asigurat prin munca lor plină de 
abnegație indeplinirea și- depășirea 
planului de dezvoltare economico- 
socială a patriei pe primele cinci 
luni ale acestui an, ceea ce a deter
minat obținerea unor realizări re
marcabile in toate domeniile de ac
tivitate.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
măsurile ce au fost întreprinse 
pentru dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime și energetice, valori- 
ficindu-se pe deplin avantajele au
toconducerii. și autogestiunii munci
torești, ale noului mecanism econo- 
mico-financiar. In cadrul plenarei, 
vorbitorii s-au referit la. faptul că. 
aplicarea prevederilor privind creș
terea retribuției și perfecționarea 

veniturile tuturor oamenilor muncii vor fi mai bine legate de activitatea de producție. Ele vor putea crește nelimitat, ca rezultat al muncii depuse într-un sector sau altul de activitate. Totodată însă am eliminat prevederea de pină acum — ce constituia, într-un anumit sens, o anomalie și o frînă in buna cointeresare materială a oamenilor muncii — care garanta veniturile pînă la un anumit procent fără a se ține seama de rezultatele muncii. Nu vom limita, în viitor, nici creșterea venitului, dar nici nu vom mai garanta nimănui venituri fără muncă! Pe baza muncii, fiecare poate să cîștige nelimitat!Avem ferma convingere că aplicarea acestor principii va contribui într-o măsură și mai mare la sporirea cointeresării, a disciplinei, a ordinii, la întărirea răspunderii pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială, de ridicare a bunăstării generale a poporului — scopul suprem al politicii partidului, esența societății noastre socialiste.Tot prin acest program se trece la mărirea retribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii în cursul anului 1983—1984 și, în continuare, în 1985, astfel încît, în a doua parte a anului 1984, retribuția reală să crească cu 51a sută față de 1980, iar la sfîrșitul anului 1985, cu 8 la sută — așa cum s-a stabilit la Conferința Națională a partidului.Adoptarea în unanimitate a a- cestor măsuri de către Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste înseamnă că toate organizațiile și categoriile sociale componente ale F.D.U.S. și-au asumat și obligația de a acționa cu întreagă răspundere pentru înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială, pentru creșterea productivității muncii, a eficienței și rentabilității întregii activități economice.Doresc să subliniez și în acest cadru că, pentru realizarea în bune condiții a programului pe care l-am adoptat, este necesar să acționăm cu întreaga forță și răspundere în vederea creșterii mult mai puternice a productivității muncii și a eficienței economice. Numai pe baza creșterii venitului național vom putea asigura atît mijloacele necesare ridicării bunăstării materiale și spirituale, realizării programului pe care l-am adoptat, cît și mijloacele pentru dezvoltarea în 

sistemului de repartiție a venituri
lor oamenilor muncii va determina 
o mai strinsă legătură a veniturilor 
individuale de realizarea producției, 
de creșterea productivității și a efi
cienței activității economice. Parti
cipanții la discuții și-au exprimat 
convingerea că noul program, fun
damentat pe concepția revoluționa
ră, profund științifică a secretarului 
general al partidului, prezintă o 
deosebită însemnătate pentru pro
gresul multilateral al societății 
noastre socialiste.■

S-a relevat, totodată, rolul 
F.D.U.S. în antrenarea tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — la înfăptuirea obiectivelor 
revoluției agrare, a programului 
privind organizarea și folosirea în
tregii suprafețe a țării, realizarea 
lucrărilor de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii solului, in 
vederea obținerii de producții agri
cole superioare și satisfacerii, pe 
această cale, in condiții mereu mai 
bune, a necesarului de produse a- 
groalimentare.

Participanții la dezbateri — apro- 
bind intru totul politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru — au dat o înaltă apreciere ini
țiativelor politice de mare însem
nătate ale României, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru opri
rea înrăutățirii situației internațio
nale și reluarea politicii de destin
dere, stoparea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară, 
pentru edificarea securității și coo
perării in Europa, pentru creșterea 
încrederii. înțelegerii și colaborării 
intre toate statele lumii.

In unanimitate, plenara Consiliu
lui Național al F.D.U.S. a adoptat 
documentele supuse dezbaterii. Tot
odată, plenara a adoptat o hotărire, 
care se va da publicității.în încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebită atenție, vie sa
tisfacție, fiind subliniată in repetate 
rinduri cu puternice aplauze. S-a 
scandat indelung „Ceaușescu — 
P.C.R.I", „Ceaușescu și poporul!".

Lucrările plenarei s-au încheiat 
prin intonarea Imnului Frontului 
Democrației și Unității. Socialiste — „E scris pe tricolor unire!".

continuare a forțelor de producție, a celorlalte sectoare de activitate, inclusiv cele necesare apărării țării.De aceea, pornind de Ia prevederile programului, este necesar ca. la locurile lor de muncă, fiecare organizație componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste să stabilească măsuri și să acționeze în vederea realizării prevederilor programului, în totalitatea lor, adueîndu-și fiecare contribuția la dezvoltarea mai puternică a patriei noastre socialiste.Al doilea program se referă la un complex de măsuri privind asigurarea condițiilor necesare realizării uhei producții agricole sigure și stabile, în orice condiții de climă. După cum este bine cunoscut, nu există an în care să nu plătim tribut secetei. Anul acesta seceta s-a manifestat cu o putere deosebită și, dacă nu am fi dispus de aproape 25 la sută din suprafața arabilă irigată și dacă țărănimea, oamenii muncii, inclusiv copiii și tineretul, nu s-ar fi angajat cu întreaga forță Ia realizarea irigațiilor și udarea culturilor, nu am fi putut asigura. pîinea necesară. Pentru a nu mai fi tributari naturii și pentru a nu mai fi puși în situația să ne uităm în sus și să așteptăm ploaia, trebuie să realizăm acest vast program de irigații, de combatere a eroziunii solului și de desecări, precum și toate celelalte prevederi ale programului privind creșterea productivității și fertilității solului.Dorim ca acest program să-l realizăm cel mai tîrziu pînă la sfîrșitul deceniului acesta. în prima etapă, pînă în 1985, să ajungem la 4 milioane de hectare irigate, iar în 1988—1989 la 5,5—6 milioane hectare. Să încheiem încă în acest cincinal lucrările de desecare, de combatere a eroziunii solului !Vom realiza lucrări de mari dimensiuni. Va trebui să realizăm o serie de canale magistrale, noi lacuri de acumulare pentru regularizarea rîurilor, nivelarea și toate lucrările de irigații necesare. După unele aprecieri de pînă acum, toate aceste lucrări vor necesita circa 100 miliarde lei, mari mijloace materiale, tehnice, umane.Acum dispunem de ceea ce este necesar pentru a realiza acest program. Industria noastră socialistă, creată și dezvoltată în ultimii 15 ani, este în stare să producă —
(Continuare în pag. a îl-a)
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La plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

la plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
(Urmare din pag. I) pe acest an și a planului Avem, într-adevăr, peplanului cincinal.primele 6 luni rezultate bune. Planul se realizează cu o depășire de peste 6 miliarde lei. Și în agricultură avem o serie de rezul- , tate bune — și, ținînd seama de măsurile luate, dar și de precipitațiile care au căzut în această lună, avem toate condițiile să realizăm prevederile programului din agricultură, prin însămînțări suplimentare, recuperînd unele pierderi la producția de cereale de primăvară.După cum am subliniat la Plenara Comitetului Central, recolta de cereale de vară obținută ne asigură necesarul de consum pentru întreaga populație ; este ’adevărat.

și va produce — cele mai bune și complexe mijloace pentru realizarea acestor lucrări de mare productivitate.Economia noastră națională, creșterea puternică a forțelor de producție, a venitului național ne dau posibilitatea să alocăm în acești ani atît fondurile, cît și mijloacele materiale necesare realizării acestui vast program. Dispunem, de asemenea, de forța de muncă necesară — și am ferma convingere . că toate organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste se vor angaja cu tot ceea ce dispun și vor participa activ la realizarea acestui vast program de transformare a naturii. Aceastq v,a,. da o ne diminuează unele cantități pe nouă înfățișare țării noastre și va asigura condițiile necesare realizării unei agriculturi de mare randament și de înaltă productivitate, în orice condiții, asigurîndu-se în acest fel înfăptuirea noii revoluții agrare.în cuvîntul pe care l-au luat în plenara Consiliului Național al F.D.U.S., toți vorbitorii s-au referit la rezultatele obținute și la felul cum vor acționa pentru înfăptuirea

să facem totul pentru a contribui la oprirea agravării situației''internaționale și, mai cu seamă, la încetarea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru asigurarea păcii trainice pe planeta noastră.în mod deosebit trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru a opri amplasarea în acest an a rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și pentru’retragerea și distrugerea celor existente. în acest sens, este necesar ca toate organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste să dezvolte relațiile cu organizațiile similare •internaționale — mă refer, aici, inclusiv la cultele religioase — și șăcare aveam în vedere să le exportăm, dar sperăm ca producția suplimentară de porumb și de alte culturi să compenseze și chiar să asigure ceva în plus față de pierderile la recolta de vară. Este însă necesar să depunem în continuare eforturi susținute, atît în industrie, cît și în agricultură, pentru realizarea în bune condiții a producției, a lucrărilor agricole, pentru a asigura îndeplinirea întregului

plan anual și a pune astfel o bază trainică pentru realizarea planului cincinal. După cum ați reținut din Comunicatul Comitetului Politie Executiv, prevederile pentru următorii doi ani ai cincinalului sînt cu mult sporite. Avem în vedere ca, pe întregul cincinal, să recuperăm anumite nerealizări din primii doi ani și să realizăm în întregime planul cincinal, iar în domeniul eficienței, al reducerii cheltuielilor materiale și creșterii productivității muncii să obținem chiar o depășire foarte substanțială a prevederilor planului.în acest spirit trebuie să acționeze toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor pe care acționăm împreună, în cadrul vastei mișcări pentru pace din Europa și din întreaga lume, spre a determina adoptarea de hotărîri raționale, pentru ajungerea la înțelegeri în cadrul tratativelor care au loc. Să apărăm astfel Europa de noile rachete, să deschidem calea trecerii la eliminarea deplină a tuturor rachetelor și armelor nucleare din Europa, din întreaga lume !Nu există astăzi problemă mai

fiecare le are în dezvoltarea societății noastre socialiste.în cadrul plenarei s-a analizat și activitatea internațională a Frontului Democrației și Unității Socialiste.Trebuie să spunem că, în 'prima parte a anului, situația internațională a continuat să se înrăutățească ; se dezvoltă cursa înarmărilor, s-a ajuns la o încordare fără precedent.* De aceea este necesar

importantă decît pacea, dezarmarea. decît oprirea .amplasării noilor rachete nucleare în Europa !Trebuie să facem totul pentru a determina o schimbare a cursului vieții politice internaționale !După cum ați putut constata din Declarația adoptată cu prilejul în- tîlnirii de la Moscova a unor state socialiste, acestea s-au angajat să acționeze într-un spirit de înaltă responsabilitate pentru soarta popoarelor noastre, pentru destinele Europei și ale întregii lumi — și au lansat o chemare la rațiune, la înțelegere, pentru a se opri cursu periculos spre catastrofa nucleară, pentru a se trece la măsuri radicale de dezarmare, și în primul rînd de deȘarmareințicleară.Noi’dăm o.'îpaltă apreciere aees- ' "tor Tibtăfîfi, acestei Declarații și ’ ne exprimăm convingerea că statele din N.A.T.O., popoarele europene și ale întregii lumi vor înțelege că acest apel pornește de la■ dorința statelor participante de a z se trece la o politică nouă, oglindește însăși esența politicii țărilor socialiste, a socialismului, care întotdeauna s-au pronunțat pentru colaborare, pentru pace, pentru dreptul fiecărui popor la dezvolta-

re liberă, independentă, fără nici un amestec din afară. (Aplauze 
puternice, prelungite).în acest spirit — subliniez încă o dată — este necesar ca și Frontul Democrației și Unității Socialiste, în relațiile sale cu organi" țiile internaționale corespu^ re, cu diferite partide s; ții politice, cît și fir-' ție în parte, facem totul " marea m' fl>-
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÎN
(Urmare din pag. I) 

cetirilor științei și tehnicii, in vederea sporirii eficienței întregii 
activități economice, obținerii, pe intregul an, a unei producții 
industriale suplimentare de cel puțin 12 miliarde Iei. in domeniul 
investițiilor, s-a cerut factorilor de răspundere să ia toate măsurile 
pentru accelerarea ritmurilor de punere in funcțiune, la termenele 
prevăzute și chiar in devans, a noilor obiective și atingerea para
metrilor tehnico-economici proiectați.

Comitetul Central a indicat să fie intensificate eforturile pentru o 
mai bună organizare a activității in agricultură, astfel incit, chiar 
in condițiile climaterice ale acestui an, să se obțină recolte vege
tale și animale la nivelul prevederilor planului, asigurind o 
aprovizionare corespunzătoare a populației, satisfacerea celorlalte 
nevoi ale economiei naționale.

Aprobind in unanimitate raportul prezentat de Consiliul de Mi
niștri, plenara și-a exprimat încrederea că organele și organizațiile 
de partid, comuniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu dăruire 
și abnegație pentru înfăptuirea cu succes a planului pe anul 1983, 
pentru pregătirea in cele mai bune condiții a planului pe anul 
viitor, pentru ridicarea continuă a eficienței economice, a calității 
întregii activități, asigurind înfăptuirea neabătută în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

2. Plenara a examinat și aprobat PROGRAMUL PRIVIND APLI- 
CAREA FERMĂ A PRINCIPIILOR AUTOCONDUCERII MUNCITO
REȘTI Șl AUTOGESTIUNII, PERFECTIONAREA MECANISMULUI 
ECONOMICO-FINANCIAR, A SISTEMULUI DE RETRIBUIRE A 
MUNCII Șl CREȘTEREA RETRIBUȚIEI IN ACEST CINCINAL.

Plenara a apreciat că acest important document, elaborat din 
inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
este fundamentat pe concepția revoluționară, profund științifică, a 
secretarului general al partidului, concepție întemeiată pe analiza 
amplă, temeinică a schimbărilor care au avut loc in viața econo
mică și socială a patriei, a cerințelor dezvoltării societății româ
nești în etapa actuală și in perspectivă.

S-a subliniat că programul prezintă o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea economico-socialâ a țării, pentru progresul 
multilateral al societății noastre socialiste, pentru continua ridi
care a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Îmbu
nătățit pe baza propunerilor făcute in cadrul dezbaterii publice, 
programul asigură aplicarea neabătută a principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea noului mecanism 
economico-financiar și aduce importante îmbunătățiri legislației 
in domeniul retribuției și repartiției.

Relevind importanța pe care o au aplicarea neabătută ă noului 
mecanism economico-financiar, întărirea- autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-financiare, introducerea contrac- 
tului-angajament, creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii, 
a organelor colective de conducere, a ministerelor și centralelor 
în apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, plenara a apre
ciat că această nouă măsură este menită să precizeze obligațiile 
și să sporească răspunderile fiecărui colectiv privind buna gospo
dărire și dezvoltare a patrimoniului unităților socialiste.

Comitetul Central a apreciat că programul asigură legarea 
mai strinsă a veniturilor individuale ale fiecărui om al muncii de 
realizarea concretă a planului de producție, a sarcinilor de ex
port, de creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, com
bustibililor și energiei, precum și a forței de muncă, de sporirea 
productivității muncii și ridicarea eficienței economice.

Plenara a aprobat măsurile înscrise în programul cu privire la 
o nouă majorare eșalonată a retribuției tuturor categoriilor de 
personal muncitor, astfel incit, pînă la sfîrșitul anului 1985, retri
buția reală va crește cu 8 la sută față de media anului 1980 ; 
veniturile țărănimii vor crește cu 12 la sută ; vor fi majorate, de 
asemenea, toate categoriile de pensii.

Plenara a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității in toate 
unitățile economico-sociale, deoarece înfăptuirea măsurilor de 
creștere a veniturilor oamenilor muncii se poate face numai in 
condițiile îndeplinirii planurilor de producție, creșterii productivității, 
eficienței și rentabilității, sporirii contribuției tuturor unităților la 
mărirea venitului național, singura sursă pentru dezvoltarea gene
rală a societății și ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

In legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, plenara a adop
tat o hotărîre care va fi dată publicității.

3. Plenara a analizat și aprobat PROGRAMUL NAȚIONAL 
PENTRU ASIGURAREA UNOR PRODUCȚII SIGURE Șl STABILE 
PRIN CREȘTEREA POTENȚIALULUI PRODUCTIV AL PAMINTULUI, 
MAI BUNA ORGANIZARE Șl FOLOSIRE IN MOD UNITAR A TE
RENURILOR AGRICOLE, A ÎNTREGII SUPRAFEȚE A TĂRII, REALI
ZAREA IRIGAȚIILOR PE CIRCA 55-60 LA SUTA DIN'SUPRAFAȚA 
ARABILĂ, A LUCRĂRILOR DE DESECĂRI Șl COMBATEREA ERO
ZIUNII SOLULUI.

Plenara a subliniat că, pornind de la cerința realizării unei 
agriculturi moderne, intensive, de inaltâ productivitate, i_n condi
țiile pedoclimatice din țara noastră și ținînd seama de experiența 
dobindită an de an in realizarea/'producției agricole, se impune 
cu putere necesitatea unor acțiuni de mare amploare pentru con
servarea și ameliorarea pămintului, pentru organizarea și folosi
rea completă a fondului funciar, in acest sens, programul pre
vede ca, pină in anul 1985, suprafețele amenajate pentru irigații 
să ajungă la 4 milioane hectare, iar pînă în 1988-1990 Ia 5,5-6 
milioane hectare. Concomitent, vor fl realizate importante lucrări 
de desecări, combatere a eroziunii și de ameliorări ale solului.

Elaborate din inițiativa și cu contribuția directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, măsurile prevăzute în program reprezintă cea 
mai importantă lucrare realizată vreodată în țara noastră, care 
asigură sporirea potențialului productiv al pămintului, obținerea 
unor producții agricole superioare, in concordanță cu hotăririle 
Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, și 
va avea implicații profunde asupra organizării teritoriului țării, 
influențe deosebite asupra nivelului de viață, material și spiritual, 
al națiunii.

in vederea realizării programului, plenara a stabilit un com
plex de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice, consi- 
derînd că transpunerea in viață a obiectivelor propuse constituie 
o acțiune politică și organizatorică de cea mai mare însemnătate, 
la care sînt chemați să participe țărănimea, clasa muncitoare, 
oamenii de știință, tineretul, militarii forțelor armate, intregul 
nostru popor.

Plenara a hotărit constituirea unui comandament național, Sub 
conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, care va coordona întreaga activitate de mobilizare a 
forțelor și mijloacelor pentru înfăptuirea acestui program de o 
mare importanță pentru agricultură, pentru progresul economiei 
naționale.

Totodată, s-a hotărît constituirea de comandamente în fiecare 
județ, oraș, comună și unități agricole, care vor organiza și răs
punde de îndeplinirea, pe plan local, a prevederilor programului.

Subliniind că realizarea unui program de o asemenea amploare 
Și complexitate a devenit posibilă ca urmare a puternicei dezvol
tări industriale înregistrate de România în ultimul deceniu, a 
creșterii generale a forței economice a țării, plenara și-a exprimat 
convingerea că întregul nostru popor, strins unit în cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea partidului, 
iși va mobiliza energiile creatoare pentru înfăptuirea exemplară a 
lucrărilor stabilite în vederea creșterii potențialului productiv al 
pămintului, care să asigure obținerea in orice condiții a unor 
producții sigure și stabile - obiectiv economic de interes național, 
componentă de bază a noii revoluții agrare in patria noastră.

Plenara a hotărît ca programul să fie supus spre dezbatere și 
aprobare Marii Adunări Naționale.

4. Dezbătînd INFORMAREA CU PRIVIRE LA. INTILNIREA DE LA 
MOSCOVA A CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT DIN 
UNELE ȚĂRI SOCIALISTE EUROPENE, plenara și-a manifestat 
deplina aprobare și a dat o deosebită apreciere activității prin
cipiale desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul 
întilnirii, activitate care corespunde pe deplin orientărilor și hotă- 
ririlor stabilite de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale 
partidului, servind in cel mai înalt grad interesele fundamentale 
ale poporului român, cauza păcii, destinderii, colaborării și înțe
legerii internaționale.

Comitetul Central a subliniat cu profundă satisfacție că întreaga 
activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan intern și 
internațional constituie un înalt exemplu de slujire cu abnegație 
și pasiune revoluționară a aspirațiilor de pace și progres ale 
națiunii noastre socialiste, de profundă răspundere față de 
destinele lumii contemporane.

Plenara a relevat modul strălucit in care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, și de această dată, poziția constructivă a 
țării noastre față de problemele majore, complexe, ce Confruntă 
omenirea. Comitetul Central a fost întru totul de acord eu impor
tantele aprecieri ale secretarului general al partidului privind 
agravarea relațiilor internaționale, noua escaladare a încordării, 
care se reflectă, în primul rînd, .in Creșterea fără precedent a 
cursei înarmărilor, trecerea la elaborarea de planuri pentru pro
ducerea de armamente nucleare cu putere tot mai mare de 
distrugere și folosirea Cosmosului in scopuri militare, in amplifi
carea pregătirilor de amplasare a rachetelor nucleare americane 
cu rază medie de acțiune în unele țări din Europa, care fac parte 
din N.A.T.O., în militarizarea vieții economice, politice și sociale 
in unele state. S-a menționat, totodată, că perpetuarea unor 
conflicte militare in diferite părți ale globului, intensificarea poli
ticii de presiune și amestec in treburile interne ale altor state 
creează, la rindul lor, mari pericole la adresa păcii, libertății și 
independenței popoarelor. S-a arătat,, de asemenea, că situația 
economică mondială rămine pe mai departe foarte gravă, starea 
țârilor in curs de dezvoltare inrăutățindu-se continuu. Toate 
acestea au dus la o deosebită accentuare □ contradicțiilor dintre 
diferite state și grupări de state, dintre socialism și imperialism, 
dintre țările bogate și țările sărace.

Plenara a relevat faptul că s-a intensificat lupta maselor 
populare, a celor mai diferite cercuri și categorii sociale, a oame
nilor de știință, a unor largi forțe politice și parlamentare, a 

popoarelor de pretutindeni, care cer eu feiitate oprirea curși 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, in pripi rînd la dezarmai 
nucleara, asigurarea dreptului fundamentali popoarelor la viați 
în condiții de pace, libertate și indepelență.

Plenara a subliniat că, așa cum a apciat secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușttu, s-a ajuns la un 
moment hotăritor pentru destinele păcii, țntru înseși destinele 
omenirii, care impune unirea tuturor forțer pentru oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucare, pentru asigurarea 
unei păci trainice pe planeta noastră.

reprezintă problema 
ecesar să se facă totul 
vital al popoarelor, al

Plenara consideră că asigurarea păci 
fundamentală a zilelor noastre și că estei 
pentru înfăptuirea acestui deziderat
întregii omeniri.

Reafirmind poziția României socialiste, plenara a relevat că 
țara noastră s-a pronunțat și se pronunț cu consecvență pentru 
oprirea amplasării noilor rachete nudea, pentru reducerea și 
retragerea celor existente, pentru realizala unui acord privind 
eliminarea totală a armelor nucleare curază medie de acțiune. 
Ca o primă etapă pe calea eliberării cementului de orice tip de 
armament nuclear. - |

Totodată, s-a subliniat că trebuie făcu totul pentru încheierea 
cu succes, in vara acestui an, a reuniunii |e la Madrid, astfel incit 
ea să ducă la convocarea, intr-un tirp scurt, a conferinței 
pentru dezarmare și încredere in EuropaA fost reliefată necesi
tatea intensificării eforturilor pentru realarea unor zone fără 
arme nucleare în Balcani, în nordul Europi și in alte regiuni ale 
continentului, ca un prim pas pe calea eîficării unei Europe fără 
arme nucleare.

Plenara a apreciat că Declarația comnâ a țărilor participante 
la intilnirea de la Moscova constituie o 'Iară reală de propuneri 
în vederea opririi actualului curs periculs dirț Europa, angajării 
de negocieri efective cu statele N.A.T.O.,pentru preintîmpinarea 
războiului nuclear, pentru dezarmare, in pecial pentru dezarmare 
nucleară, pentru salvgardarea păcii ș securității, exprimind 
dorința țărilor participante la întilnire d« a coopera pe baze de 
deplină egalitate și respect reciproc, iniințeresul progresului și 
bunăstării lor, al cauzei înțelegerii, seciWfății și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Aprobind în unanimitate activitatea delegației române, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la intilnirea’de la Moscova, plenara 
a reafirmat cu putere hotărîrea Partidului Comunist Român, a 
guvernului și întregului popor român de t întări solidaritatea cu 
țările socialiste, cu toate statele, cu forțele progresiste de pretu
tindeni in lupta pentru preintimpinarea războiului, a unei catas
trofe nucleare, pentru oprirea cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării, pentru asigurarea dreptului fundamental al oamenilor, 
al națiunilor la pace, la existență liberă și demnă.

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

Cuvintarea conducătorului partidului nostru a fost 
urmărită cu deosebit interes, cu deplină satisfacție și - 
aprobare, fiind subliniată în repetate rinduri cu vii și 
puternice aplauze. r
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE
(Urmare din pag. I)în toate ramurile , economiei naționale trebuie să se acționeze eu mai multă fermitate în vederea înfăptuirii neabătute a prevederilor planului la toți indicatorii. în acest cadru, doresc să atrag atenția asupra măsurilor ce trebuie luate in vederea îmbunătățirii activității în transporturi, și îndeosebi în ce privește reducerea • consumurilor de combustibil, folosirea mai cores- . punzătoare a capacităților și reducerea cheltuielilor de. transport, care sînt foarte mari și influențează asupra costurilor generale în întreaga economie.în realizarea tuturor programelor și măsurilor stabilite, a planului pe acest an și pe întregul cincinal, un rol important revine cercetării științifice și tehnologice. La recenta plenară a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie s-au dezbătut pe larg toate aceste probleme. De aceea nu voi insista acum asupra lor. Este necesar însă să se treacă cu toată hotărîrea la aplicarea măsurilor stabilite, avînd în vedere că programele de creștere a productivității, de calitate, de eficiență economică nu se pot realiza fără aplicarea fermă de noi tehnologii, a cuceririlor științei în toate domeniile.Așa cum am subliniat și cu alte prilejuri, se impune să se acorde o mai mare atenție pregătirii profesionale ■ și ■ tehnice a oamenilor muncii din toate sectoarele. Trebuie să spunem deschis că unele rămîneri în urmă, unele lipsuri în domeniul calității sînt și rezultatul unor minusuri în pregătirea procesională și tehnicș a oamenilor muncii. De aceea, trebuie să aplicăm cu toată fermitatea hotărîrile privind ridicarea nivelului pregătirii profesionale și tehnice, reciclarea și reîmprospătarea cunoștințelor tuturor oamenilor muncii, ale tehnicienilor și inginerilor din toate sectoarele — aceasta constituind un factor hotărîtor pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor pe care le avem.Pe baza rezultatelor de pînă ‘■‘■țm, trebuie să luăm toate măsu- ^entru realizarea în cele mai 
bune couMiții — cu depășirea de care am voTtM* — a planului pe 1983. Să nu uitării—ii ci un moment că anul acesta are iffo rol hotărîtor atîtf pentru depășirea^ ților ce s-au manifestat în primit doi ani ai cincinalului, pentru înlăturarea unor contradicții care au apărut, cît și pentru asigurarea, realizării în bune condiții a planului pe întregul cincinal, a dezvoltării economico-sociale a patriei noastre socialiste. Să demonstrăm prin' rezultate, prin fapte forța și capacitatea economiei noastre socialiste, a clasei muncitoare, a întregului popor, de a în- •inge orice greutăți și de a înfăptui •eabătut Programul partidului de aurire a societății socialiste mul- alateral dezvoltate și de înaintare spre comunism 1 (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Stimați tovarăși,■nara a aprobat, în unanimi- L,.. Programul și Hotărîrea privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuirii în acest cincinal.Hotărîrile adoptate în acest sens au drept scop dezvoltarea și mai puternică a autoconducerii muncitorești, creșterea răspunderii adunărilor generale și a consiliilor oamenilor muncii, ca organe colective de conducere. Prin aceasta se perfecționează sistemul juridic cu privire la calitatea oamenilor muncii de proprietari ai unei părți din proprietatea comună a întregului popor.Baza orînduirii noastre socialiste > constituie proprietatea socialistă r întregului popor sau cooperatistă isupra mijloacelor de producție, isupra avuției generale. De aceea, înt necesare măsuri ferme, inclu- v juridice, pentru a asigura apărea ș;. dezvoltarea continuă a a- esieia. Primind în administrare o arte a proprietății întregului poor, fiecare colectiv de-oameni ai ... luncii are răspunderea directă c}e apăra, păstra și dezvolta această roprietate. Prin lege, se stamlește ispunderea consiliului xdamenilor luncii ca organ colectiv de con- ucere a unității și, deci, de ad'mi- istrare, în numele întregului cp- ctiv, a proprietății comune. Con- liul de conducere răspunde în fața lunării generale și a statului de- ocrației muncitorești revoluționa- pentru buna gospodărire și în- .laga activitate a unității respec- ,’e. <în același timp, prin lege, se sta- iesc răspunderi directe pentru rectorii întreprinderilor, care 'artă răspunderea personală pen- i gestiunea unităților. în același as, se stabilesc răspunderi pen- t miniștri și directorii de cen- tlă, precum și pentru consiliile conducere — respectiv, consiliul nenilor muncii — pentru buna spodărire a proprietății încredin- e spre' administrare, păstrare și uvoltare.pornind de îa aceste răspunderi, l! introduce contractul-angaja- nt, care se încheie între stat — talitate de administrator general proprietății întregului popor—și .ectivele de oameni ai muncii din aare întreprindere, centrală și aister. în același timp, se intro- le contractul-angajament indi- 'al, ce va fi semnat de miniștri, ictori de centrale și ai unități- De asemenea, personalul mun- *■ va semna un contract-anga- -nt individual.aate aceste documente, introdusa lor urmăresc să asigure terea răspunderii colective, dar adividuale, pentru proprietatea ună, pentru dezvoltarea eco- 

nonaico-socială a țării, buna .gospodărire a mijloacelor materiale și financiare.Totodată, se introduce principiul după care personalul nou angaj it are calitatea de membru asociat al colectivului, și numai după 5 ani vechime în unitate poate să aibă drepturi depline în cadrul colectivului de oameni ai muncii din unitatea respectivă și să se bucure de toate drepturile și îndatoririle, inclusiv de posibilitatea de a alege și de a fi ales în organele conducătoare.Se prevăd noi măsuri pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar, întărire^ autoconducerii muncitorești și autogestiunii. Se are în vedere ca întreaga activitate economico-socială. să se desfășoare numai pe principiile rentabilității și eficienței maxime, în acest sens, este necesar să-crească și mai mult rolul sistemului financiar în conducerea activității economice.Un alt grup de probleme se referă la extinderea acordului global, că formă principală de organizare a activității de producție. Se prevede'perfecționarea sistemului de retribuție, prin aplicarea mai fermă a principiului socialist de retri

buire în raport de cantitatea și calitatea muncii. Veniturile prin muncă vor fi nelimitate și nu se vor mai asigura venituri garantate fără muncă. Vom aplica ferm principiul „nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă". Nimeni, în societatea socialistă, nu poate și nu trebuie să trăiască fără muncă, sau din munca altuia ! Cei ce muncesc vor primi venituri nelimitate, dacă acestea sînt rezultatul muncii depuse !Pentru creșterea cointeresării materiale se.prevede mărirea fon- , dului de participare la beneficii de la 2 la 4 la sută, iar a fondului de premiere de la 1 la 2 la sută. Se aduc îmbunătățiri sistemului de retribuire, Ținîndu-se seama de specificii diferitelor sectoare de activitate. în acest cadru se are în vedere îmbunătățirea retribuției și cointeresării pentru realizarea producției pentru export și a exportuluiîn scopul măririi stabilității în aceeai întreprindere, se majorează^ spirul de vechime în medie de la 2,91a sută Ia 5 la sută, diferențiat cupă anii de vechime de la 3 Ia li la sută, iar în unele ramuri pînă ă 18 la sută. în același timp, se are în A'Cdere ca, în viitor, sporul1 e vechime să fie luat în calculla pensie.Porțind de la păstrarea actualei ierarhzări a ramurilor, se’ trec unele ramuri — cum sînt forajul, personlul ce lucrează pe excavatoarele mari, sticlarii și tăbăcafii — la ui nivel mai ridicat, superior. Se va irmă-ri păstrarea și în viitor a rapotului de 1 la 5,5 între retribuție cea mai mică.și retribuția cea ma mare, considerînd că, pentru eta>a actuală și viitoare, acest raport orespunde pe deplin și asigură aft diferențierea între ramuri și între diferite activități, cît și cointersarea materială și, în a- celași Imp, aplicarea în viața societății noastre a principiilor eticii și echitții socialiste.în onformitate cu hotărîrile Conferiiței Naționale, începîrid din septemlrie 1983, se va trece la majorarea retribuției tuturor categoriilor di oameni ai muncii, în mod eșalonai așa cum se prevede in proiecte de Hotărâre. La încheierea ațiunii de majorare a retribuției în a doua jumătate a a- nului 184, veniturile reale vor ti cu 5 la .uită mai mari față de 1980. în ultim parte a anului 1984 și in 1985 va avea loc o nouă majorare a retribtției, care va asigura creșterea, pîiă la sfîrșitul anului 1985, a venituilor oamenilor muncii cu 8 la șuti față de 1980. în aceeași perioadă, veniturile țărănimii vor crește ci 12 la sută față de 1980. Se va tree, de asemenea, la mărirea pesiiior tuturor categoriilor de pensimari.înfăptfrea măsurilor de creștere a retribuiei și a veniturilor oamenilor muicii se poate realiza numai în ondițiile realizării planului de devoltare economico-socială și creșteii mai puternice a productivități muncii. Trebuie să fie bine înțees, de către toți oamenii muncii, d ridicarea nivelului de trai, spoirea veniturilor se pot înfăptui lumai pe baza creșterii mult maiputernice a productivită

ții muncii, a eficienței și rentabilității,-a dezvoltării generale a economiei naționale.Așa Cum am menționat nu o dată, trebuie să avem permanent în vedere că ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, creșterea veniturilor trebuie să se realizeze în strînsă concordanță ' cu dezvoltarea generală a forțelor de producție, eu sporirea produsului social, a venitului național, ținînd seama că mijloacele de care dispune societatea nu pot fi consumate în întregime, că ele trebuie să asigure atît fondurile necesare dezvoltării în continuare a societății, precum și alte necesități ale statului, inclusiv de apărare, cît și mijloacele pentru sporirea bunăstării materiale și spirituale a poporului.Deci, stă în puterea noastră, a tuturor oamenilor muncii, a între- » gului popor să realizăm în așa fel programele de dezvoltare încît să putem dispune de mijloacele necesare înfăptuirii programelor generale, în toate domeniile, să asigurăm dezvoltarea continuă a patriei noastre socialiste, ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație.în programul de măsuri se acordă o atenție deosebită îmbunătățirii în continuare a autoconducerii,

aplicării în viață a tuturor măsurilor hotărîte de plenară, care să ducă la dezvoltarea și mai puternică a democrației muncitorești și, totodată, la întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere. Trebuie să desfășurăm o largă muncă politico-educativă, de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii pentru a înțelege că îndeplinirea rolului de clasă conducătoare de către clasa muncitoare, asumarea rolului de conducere a întregii națiuni pe calea socialismului și comunismului presupune un înalt spirit de răspundere, de ordine, dar și o înaltă conștiință revoluționară.Trebuie să facem în așa fel încît întregul popor — care își făurește în mod conștient propriul său viitor — să participe în mod organizat la conducerea tuturor sectoarelor de activitate ! N-u trebuie să uităm nici un moment că orîn- duirea noastră socialistă, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate,, a comunismului nu se pot realiza decît în condițiile participării largi a- tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor la conducerea întregii activități, că socialismul presupune o largă democrație muncitorească revoluționară, presupune că tot ceea ce se realizează se face cu oameni și pentru oameni ! Numai astfel se va asigura întărirea și mai puternică a- forței societății noastre, a unității întregului popor in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român.După cum se poate constata, tot complexul de măsuri pe care l-am adoptat în plenara din aceste zile urmărește să perfecționeze formele de conducere și de aplicare a noului mecanism economic. EI demonstrează cu putere capacitatea creatoare a clasei muncitoare, forța orînduirii noastre socialiste, care poate să-și propună — chiar în aceste condiții grele existente pe plan mondial — să' adopte noi măsuri menite să asigure progresul neîntrerupt al patriei noastre pe calea socialismului și comunismului, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central a adoptat în unanimitate Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosirea în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 Ia sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecare și combatere a eroziunii solului.La elaborarea acestui program am pornit de la prevederile Programului partidului și de la hotărîrile Congresului al XII-lea. După cum este bine cunoscut, în fiecare an, într-o perioadă sau alta, seceta ne provoacă pierderi foarte serioase în producția agricolă. Pe ansamblu, precipitațiile anuale, pe 

circa 50 la sută din suprafața țării, sînt mai mici; decît necesarul cerut de culturile agricole. în același timp, avem, suprafețe mari cu exces de umiditate, iar altele afectate de eroziunea soiului.Am realizat pînă acum irigații pe circa 2 400 000 hectare, față de' circa' 203 000 hectare cit existau în 1965. S-au înfăptuit lucrări de desecare pe 2,5 milioane hectare și de combatere a eroziunii, solului pe 1 700 000 hectare. Seceta foarte mare din primăvara acestui an a evidențiat cu toată puterea importanța irigațiilor' și a celorlalte, lucrări de creștere, a potențialului productiv al p'ămîntului. Se poate afirma că dacă nu am fi avut 25 la sută din suprafața arabilă irigată nu am fi putut asigura în acest an recolta necesară, nu âm avea pîinea de care avem nevoie. De aceea, este necesar să realizăm, pînă în 1988—1990, irigarea a circa 5,5—6 milioane hectare și să încheiem lucrările de desecare și combatere a eroziunii solului.în același timp, va trebui să realizăm un complex de măsuri privind terasarea .și organizarea teritoriului, a unităților agricole, pentru folosirea cu maximum de randament a întregii suprafețe.

De asemenea, este necesar să trecem la cultivarea pășunilor și fînețelor naturale. Trebuie să asigurăm supraînsămînțarea și îngrijirea mai bună a pășunilor și fînețelor din zonele de munte, precum și pregătirile și supraînsămînțarea a cel puțin 3 milioane hectare pădure pentru pășunat.Toate lucrările prevăzute în program trebuie realizate într-o concepție unitară, avînd în vedere folosirea completă a rîurilor, a lacurilor naturale și a acumulărilor de apă.După cum reiese din program, va trebui să realizăm mari canale magistrale și mari lacuri de acumulare pentru asigurarea apei necesare. Toate lucrările de desecări trebuie să fie reversibile, pentru a putea fi folosite și pentru irigații în caz de secetă. De asemenea, va trebui să asigurăm lucrări de irigații și în marile centre viticole și pomicole.Prima etapă a Programului național agricol trebuie să asigure irigarea pînă la sfîrșitul anului 1985 ă circa 4 milioane hectare, care să fie în cultură în anul 1986.După unele calcule, pentru realizarea acestui vast program trebuie să alocăm circa 100 miliarde lei, mari mijloace materiale, utilaje, mijloace de transport și altele. Se poate afirma că a- cest program reprezintă cea mai '■importantă lucrare realizată pînă acum în țara noastră.înfăptuirea programului va a- sigura realizarea de producții sigure și stabile, în orice condiții de climă. Numai pe această bază se vor crea condițiile necesare unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, înfăptuirii noii revoluții agrare.Pornind de la dimensiunile a- cestui program de importanță națională, sînt necesare măsuri organizatorice speciale : organizarea comandamentului național, a comandamentelor județene, orășenești și comunale, precum și în toate unitățile agricole. întreaga țărănime, toți oamenii muncii din agricultură, întregul popor trebuie să ia parte activă la realizarea acestui program.Sarcini importante revin organizațiilor de tineret, întregului tineret al țării. în același timp, avem în vedere ca armata să se angajeze cu toate forțele în realizarea acestui program de interes național.Activitatea pentru realizarea a- cestui program va reprezenta o mare bătălie pentru învingerea u- nor greutăți provocate de climă, pentru stăpînirea naturii. Avem acum posibilitatea să ne propunem realizarea unor asemenea lucrări, ținînd seama de forțele materiale și tehnice de care dispune societatea noastră socialistă. Este evident că în urmă cu 10—15 ani nu ne-am fi putut propune un asemenea program vast.industria noastră va trebui să producă toate utilajele și mașinile de mare capacitate necesare realizării tuturor lucrărilor prevăzute în program.în același timp, cercetarea agri

colă va trebui să realizeze noi soiuri de plante și noi tehnologii pentru culturile irigate și duble. Trebuie să avem in vedere că pe cea mai mare parte a suprafeței . irigate va trebui să obținem • două recolte, iar la legume trei recolte.Avînd în vedere importanța și complexitatea acestui program, este necesar ca pînă în 1990, deci pînă la realizarea lui completă, el să se afle în centrul activității partidului și guvernului, a întregului popor. Dealtfel, realizările obținute în industrializarea socialistă a țării, în dezvoltarea transporturilor și a altor sectoare fac ca problemele materiilor prime și surselor de energie și problemele agriculturii să se afle, în viitorul cincinal, pe primul plan în întreaga noastră activitate.înfăptuirea acestui program va duce — s-ar . putea spune — la mari transformări revoluționare în organizarea teritoriului ; dar va duce, fără îndoială, și la mari transformări în concepția oamenilor. Trebuie să acționăm în așa fel încît să asigurăm transformarea naturii, realizarea condițiilor pentru a obține recolte bogate în orice împrejurări, dar și ■ pentru transformarea ■ oamenilor, ridicarea 

spiritului lor revoluționar, a nivelului de pregătire politică, profesională, culturală. în acest fel, în munca pentru înfăptuirea Programului partidului, în toate domeniile, pentru realizarea acestui vast program din agricultură, să obținem nu numai dezvoltarea bazei tehnico-materiale. dar și dezvoltarea multilaterală a societății, a omului, să asigurăm, în acest fel, creșterea răspunderii și participării democratice a întregului popor la conducerea întregii noastre societăți. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Consider că avem tot ce este necesar și sînt convins că hotărîrile pe care le-am adoptat astăzi, programul din domeniul agriculturii vor fi realizate în condiții bune. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Activitatea noastră internă se desfășoară în condiții internaționale, politice și economice, foarte complexe. Din păcate, în ultimele luni au avut loc o agravare a situației internaționale, o intensificare a cursei înarmărilor. Pentru a realiza planul de dezvoltare eco- nomico-socială, programele adoptate de plenară, Programul partidului de făurire ă societății socialiste multilateral dezvoltate, avem nevoie de pace. Partidul și țara noastră vor acționa cu toată hotărîrea pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru re- •luarea și continuarea politicii de destindere, pentru soluționarea tuturor problemelor numai pe calea tratativelor.Problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară. Nimic, nici o rațiune nu' poate justifica cursa înarmărilor, adoptarea de noi programe de dezvoltară a armelor și rachetelor nucleare ! Trebuie să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor Statelor Unite ale Americii cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente ! Statele, guvernele care acceptă instalarea pe teritoriul lor a rachetelor nucleare își asumă o mare răspundere în fața popoarelor lor, a întregii omeniri.în locul programelor de amplasare de noi rachete, de folosire a Cosmosului în scopuri militare, ar fi necesare programe de amplasare de baze pentru protecția mediului înconjurător, de folosire a spațiului, a Cosmosului numai în scopuri pașnice, de programe speciale privind dezvoltarea economico-socială a țărilor în curs de dezvoltare.După cum ați putut constata, din Declarația publicată, a statelor socialiste întrunite zilele acestea la Moscova, reiese că s-a hotărît ca ele să-și intensifice eforturile pentru dezarmare și pace. Ați citit și cunoașteți atît Declarația, cît și poziția delegației Partidului Comunist Român la întîlnire ; de aceea nu voi insista mai mult a- supra acestor probleme.Noi apreciem că Declarația unor țări socialiste întrunite la Moscova răspunde așteptărilor poporului nostru, precum și popoarelor țări

lor socialiste,’ tuturor popoarelor • lumii. Prin această Declarație, țările socialiste participante la întâlnire cheamă țările din N.A.T.O. la tratative pentru dezarmare'și pace. Țările socialiste declară solemn că vor face 'totul pentru înlăturarea pericolului de. război, pentru : dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru a- sigurarea dreptului suprem al' popoarelor la pace, la. viață, la existență liberă și independentă.în numele întregului popor, plenara Comitetului Central declară că nu va precupeți nimic,’că va acționa cu toată răspunderea pentru ca țara noastră șă, contribuie Ia. înlăturarea pericolului de război, al catastrofei nucleare, pentru pace în întreaga lume.Am ferma convingere că este posibil și trebuie să împiedicăm amplasarea noilor rachete în Europa. Pînă nu este prea tîrziu, să barăm drumul spre abis, spre pră.- pastia nucleară IRomânia socialistă este ferm hotărâtă să colaboreze activ cu toate statele lumii, fără deosebire de o- rînduire socială. Acționăm, în strînsă solidaritate cu statele în curs de dezvoltare, pentru soluționarea marilor probleme, econo

mice ale subdezvoltării, pentru "noua ordine economică mondială.Considerăm că trebuie să facem totul pentru încheierea cît mai rapidă a reuniunii de Ia Madrid prin convocarea conferinței pentru încredere și dezarmare. Problemele ce mai sînt de soluționat sînt de mică importanță. Este mult mai important ca reuniunea să se încheie în vara acestui an și să se treacă la noi măsuri de dezvoltare a colaborării, la pregătirea reuniunii pentru întărirea încrederii și dezarmare pe continentul european.Ne pronunțăm pentru realizarea — în Balcani și în alte zone ale Europei și ale lumii — de zone denuclearizate, fără arme nucleare și fără baze militare străine.Toate problemele complexe ale vieții internaționale, inclusiv problemele litigioase — dar și problemele dezarmării, problemele economice — trebuie soluționate pe calea tratativelor. Aceasta este în interesul tuturor popoarelor, al păcii și destinderii, al independenței naționale, al progresului economic și social.în acest cadru, considerăm că trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru retragerea necondiționată a trupelor israeliene din Liban și asigurarea independenței și suveranității Libanului, pentru soluționarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat palestinian independent. asigurîndu-se, totodată, relații de bună vecinătate, de respect al independenței și integrității tuturor statelor din zonă.Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant unic al palestinienilor, trebuie să participe cu drepturi egale la soluționarea tuturor problemelor care o privesc, în acest sens — fără a ne amesteca în treburile interne ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei — doresc să exprim îngrijorarea noastră prietenească față de unele disensiuni apărute și să exprim speranța că ele vor fi depășite în cel mai scurt timp. în actualele împrejurări, unitatea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a organizațiilor palestiniene, în frunte cu președintele O.E.P., Yasser Arafat, este mai necesară ca ori- cînd. Se cere să fie puse mai presus de orice interesele poporului palestinian, asigurarea dreptului său la autodeterminare, la realizarea păcii trainice în Orientul Mijlociu.Partidid Comunist Român este hotărît sa întărească colaborarea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-derpocrate, cu alte partide și organizații democratice și antiimperialistd. întărirea colaborării și solidarității tuturor acestor forțe, a tuturor forțelor an- , tiimperialiste are o însemnătate hotărîtoare pentru soluționarea gravelor probleme din viața internațională, pentru politica de pace, de destindere, de independență.Poporul român dă o înaltă a- preciere marilor mișcări de pace din Europa și de pe alte continen

te și este hotărît să participe cu toate forțele sale la lupta pentru dezarmare, pentru pace.Avem ferma convingere că. ac- ționînd într-q strînsă colaborare și uriitâte, popoarele ’ potj să împiedice războiul nuclear, pot impune dezarmarea generală, șiiîh primul rînd dezarmarea nucleară, pot a7 sigura pacea, independența și libertatea. întregii omeniri. (Aplauze 
puternice,, prelungite).

Stimați tovarăși,îndeplinirea hotărîrilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre impune. creșterea și mai puternică a rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate. A- ceastn presupune îmbunătățirea și creșterea rolului în unirea tuturor oamenilor muncii de ’către fiecare organizație de partid, de toate organele orășenești, comunale și județene ale partidului. Se impune să luăm măsuri hotărîte în vederea îmbunătățirii în continuare a organizării muncii, a întăririi controlului și răspunderii în realizarea hotărîrilor. Toate organele și organizațiile de partid trebuie , să intensifice activitatea politico-educativă de formare a omului nou, de ridicare a conștiinței socialiste, de unire a tuturor oamenilor muncii în munca și lupta pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1933 și pe întregul cincinal.La ultima ședință a Comitetului Politic Executiv ; aîri adoptat planul de dezvoltare economico-socială pe 1984—1985. El urmează să fie dezbătut și definitivat în toate unitățile, pentru a' puțea să fie discutat, după aceea, în adunările generale din septembrie-octombrie. După- ce va fi definitivat, îl vom dezbate în plenara Comitetului Central al partidului' și în Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și, desigur, în Marea Adunare Națională.Veți cunoaște în curînd prevederile planului pe următorii doi ani ai cincinalului. Ele prevăd sarcini sporite în toate domeniile, atît la producția fizică, la producția-mar- fă și netă,. dar și la indicatorii sintetici, de calitate generală — ca să- nu-i mai repet.Va trebui să fie luate toate măsurile pentru analizarea temeinică, în toate județele, a posibilităților din fiecare unitate, conside- rîndu-se că, chiar față de prevederile sporite din plan, mai sînt încă rezerve foarte mari. Voi da în această privință numai un exemplu, tovarăși ; chiar cu aceste pre- ■ vederi sporite; nu vom folosi în întregime capacitățile de producție existente ; în unele sectoare, gradul de folosire a capacităților nu va depăși 95 la sută. Sînt rezerve mari și în domeniul reducerii în continuare a consumurilor și a cheltuielilor materiale, precum și în cel al creșterii productivității muncii. De aceea, insist și atrag încă o dată atenția că este necesar ca toate ministerele și organele centrale, toate comitetele județene, consiliile oamenilor muncii de la toate nivelurile să analizeze temeinic și să ia toate măsurile pentru definitivarea planului, pentru trecerea la contractarea producției în țară și la export, pentru asigurarea aprovizionării, spre a pune astfel o bază trainică realizării în cele mai bune condiții a prevederilor stabilite în plan.Cu mai puțin de o lună în urmă s-a împlinit un an de la plenara Comitetului Central care a analizat și adoptat Programul privind activitatea politico-ideologică, pornind de la stadiul actual de dezvoltare a societății noastre socialiste. Nu este acum momentul să ne oprim pe- larg asupra acestor probleme. Aș dori numai să atrag atenția asupra faptului că nu în suficientă măsură organele și organizațiile de partid au acționat pentru îmbunătățirea corespunzătoare a muncii politico-educative, a activității ideologice. De aceea, se impun măsuri hotărîte și în direcția îmbunătățirii acestei activități, în spiritul programului adoptat de plenară și apoi ' de Conferința Națională a partidului.Am deplina convingere că --întregul nostru partid va acționa cu toate forțele și își va îndeplini cu cinste înalta misiune istorică de organizare și conducere a națiunii noastre în înfăptuirea Programului partidului, în ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. . Sînt încredințat că în activitatea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, ale plenarei actuale se va asigura întărirea și mai puternică a unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, că întregul popor — în deplină unitate. în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste — va acționa cu toată hotărîrea în vederea înfăptuirii politicii interne și externe a partidului și statului nostru socialist, care corespunde pe deplin intereselor întregii națiuni, cauzei păcii și colaborării internaționale. (A- 
plauze puternice, prelungite).Va trebui să acționăm, cu toate forțele, pentru a răspunde încrederii poporului, pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, pentru întărirea patriei noastre, a independenței și suveranității sale, pentru viitorul ei liber, socialist și comunist. (Aplauze puternice, pre
lungite).Cu această convingere și cu aceste' gînduri, urez membrilor Comitetului Central, întregului partid, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, succese tot mai mari in întreaga activitate, in muncă și viață ! Multă sănătate și fericire !Spor la muncă, tovarăși ! (Aplau
ze puternice, prelungite).
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
RAPORTUL

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 

membru al Comitetului Politic Executiv al GG 
al P.C.R., prim-ministru al guvernului

TEXT REZUMATîn cursul semestrului I 1983, guvernul, ministerele, centralele industriale, toate organele de conducere colectivă din unitățile ecopomice au acționat pentru aplicarea fermă' a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului, a sarcinilor, indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la realizarea Planului național unic pe anul 1983, creșterea continuă a producției materiale și a productivității muncii, a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.Munca creatoare care se desfășoară pentru transpunerea in viață a programului economic pe anul 1983 are la bază realizările deosebite obținute pihă în prezent de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al cărui rol este hotăritor în elaborarea și înfăptuirea întregii pplitici interne și externe a partidului și statului, în soluționarea tuturor problemelor complexe în construcția socialistă a țării.în semestrul I al acestui an, oamenii muncii din toate sectoarele economico-sociale, acțio- nînd pentru transpunerea în viață a hotărîrilor și programelor adoptate, au obținut noi succese în creșterea potențialului productiv al industriei, în dezvoltarea și in modernizarea agriculturii, a transporturilor, in intensificarea ritmului construcțiilor, in creșterea eficienței și in perfecționarea activității în toate ramurile economiei naționale.Potrivit datelor preliminare, pe primele 6 luni a.c., planul producției-marfă industriale s-a realizat în proporție de 101,3 la sută, cu 6 miliarde lei peste prevederi, înregistrîndu-se un ritm de creștere de aproape 5 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. La producția netă industrială, planul pe primele cinci luni a fost depășit cu patru miliarde lei. în această perioadă, în industrie a continuat să se accelereze procesul de modernizare a structurilor, s-a lărgit baza proprie de materii prime, a crescut mai rapid producția ramurilor prelucrătoare care valorifică la un grad mai înalt resursele naturale și de muncă, a fost extinsă: gama produselor cu nivel tehnic și calitativ superior, care încorporează rezultatele cercetării științifice românești, sporind în continuare contribuția industriei la promovarea și amplificarea schimburilor economice internaționale ale României.Aplicînd cu consecvență măsurile stabilite de conducerea partidului, guvernul, ministerele, centralele și întreprinderile, toți oamenii muncii au acționat pentru realizarea in cit mai bune condiții a sarcinilor de plan Ia producția fizică, o atenție deosebită *acordîndu-se produselor destinate exportului.în continuare, raportul analizează rezultatele obținute în sectoarele de bază ale economiei, înfățișînd unele neajunsuri existente și sarcinile ce revin- colectivelor de oameni ai muncii, conducerilor de centrale și ministere pentru realizarea și depășirea planului pe acest an la toți indicatorii cantitativi și calitativi, pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economică și socială a patriei.Realizări de seamă s-au obținut în această perioadă în extracția de cărbune, unde nivelul atins este cu aproape 25 la sută mai mare față de primul semestru al anului trecut, fapt care a condus la creșterea producției de energie electrică pe bază de cărbune cu aproape 11 la sută. Sarcinile de producție prevăzute in plan au fost depășite la o serie de materii prime și materiale de bază, deosebit de importante pentru dezvoltarea economică & țării, precum și la unele produse finite cu grad ridicat de prelucrare : mașini, utilaje și instalații tehnologice, mijloace ale tehnicii de calcul electronice, aparate de măsură și control, tractoare, autobasculante, mașini și utilaje agricole, țesături de lină, sticlărie, ceramică fină de menaj și altele.Sarcini deosebite revin întreprinderilor și centralelor din industria extractivă, ministerelor minelor, petrolului și geologiei, care trebuie să acționeze mai hotărît pentru aplicarea programelor aprobate și măsurilor stabilite, astfel incit să se ajungă, in semestrul II, la o producție de cărbune net de circa 200 mii tone pe zi și de 40—43 mii tone țiței. /Raportul relevă necesitatea intensificării ritmului de realizare a descopertei în carierele de lignit și scurtării termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de extracție, realizării integrale a programului de mecanizare a lucrărilor miniere in exploatările din subteran la huilă și lignit, cit și îmbunătățirii substanțiale a funcționării tuturor utilajelor.în scopul realizării planului la producția de țiței, activitatea trebuie orientată cu precădere pentru creșterea vitezelor la forajul sondelor, intensificarea aplicării măsurilor de natură geologică și tehnologică pentru urgentarea punerii in producție de noi cîmpuri petrolifere, de sporire a debitelor la sondele vechi, precum și pentru îmbunătățirea coeficientului de utilizare al sondelor productive prin reducerea duratei de intervenții și reparații.Raportul subliniază însemnătatea intensificării activității de cercetare geologică și punerii in evidență de noi rezerve de substanțe minerale utile, îndeosebi de cărbuni cocsificabili și hidrocarburi, a acțiunilor speciale 

pentru sporirea aportului cărbunilor în producerea de energie electrică, reducerea în continuare a consumului de hidrocarburi. în perioada următoare, în industria metalurgică trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru realizarea cu prioritate a produselor și sortimentelor cu grad ridicat de prelucrare, in vederea asigurării mai bune a nevoilor de consum, pentru diminuarea importurilor și majorarea exporturilor, in centrul atenției trebuind să stea îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, creșterea la cel puțin 86 la sută a coeficientului de scoatere a oțelului in producția de laminate, laminarea la toleranțe negative, intensificarea valorificării materialelor feroase, neferoase și elementelor de aliere recuperabile.în industria construcțiilor de mașini eforturile vor trebui concentrate în direcția realizării sarcinilor privind fabricația de mașini, utilaje, aparatură și instalații de nivel tehnic'și calitativ, competitive pe piețele externe. Se impune ca cele două ministere constructoare de mașini să la măsuri pentru realizarea integrală a mașinilor, utilajelor și instalațiilor necesare punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții și realizării programelor prioritare ale economiei naționale.Măsuri deosebite trebuie luate în industria chimică pentru funcționarea corespunzătoare, în deplină siguranță, a tuturor utilajelor și instalațiilor, realizarea la termen și de calitate a reparațiilor și reviziilor, respectarea riguroasă a proceselor tehnologice, punerea în funcțiune la termen a noilor capacități, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele. în raport se subliniază valoarea măsurilor pentru realizarea ritmică a pro- ducției planificate și recuperarea restanțelor la o serie de produse, pentru creșterea gradului de valorificare a materiilor prime utilizate, inclusiv a țițeiului, în scopul asigurării nevoilor de produse chimice, de combustibili și carburanți, în conformitate cu cerințele economiei naționale și ale exportului.O atenție deosebită trebuie să se acorde realizării producției fizice pe anul 1983 în industria lemnului și materialelor de construcții, ușoară, industria alimentară, precum și în unitățile de industrie mică. în aceste sectoare, paralel cu sporirea continuă a producției, va trebui să se acționeze pentru valorificarea cît mai eficientă a resurselor materiale alocate prin plan — masă lemnoasă, lină, piei, bumbac, materii prime agroali- mentare și altele — precum și pentru diversificarea gamei sortimentale și ridicarea continuă a calității produselor in vederea satisfacerii depline a necesităților interne și realizării contractelor încheiate cu partenerii externi.Realizarea exemplară a sarcinilor de producție planificate impune măsuri deosebite pentru utilizarea cît mai deplină a întregului potențial productiv existent, pentru încărcarea corespunzătoare a mașinilor-unel- te pentru prelucrarea metalelor.Pentru îndeplinirea sarcinilor planificate și realizarea unei producții industriale suplimentare de cel puțin 12 miliarde lei pe întregul an — așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului — Biroul Executiv al guvernului a luat măsuri pentru ea această sarcină să fie repartizată pe ministere, centrale și întreprinderi, precum și în profil teritorial, să se acționeze pentru asigurarea realizării ritmice a producției fizice, în primul rînd a celei destinate exportului, creșterii continue a productivității muncii, reducerii costurilor și creșterii eficienței întregii activități economice.Referindu-se la sarcinile pentru realizarea planului pe acest an în agricultură, raportul evidențiază că trebuie să se acționeze cu toate forțele pentru a se obține o recoltă bună, pentru strîngerea și depozitarea în cel mai scurt timp și fără pierderi a producției agricole, insămința- rea culturilor duble in conformitate cu planul stabilit, înfăptuirea integrală și la termen a programului de irigații și desecări, folosirea cît mai judicioasă a surselor locale de apă. Va trebui să se aplice întocmai măsurile organizatorice și tehnice stabilite pentru asigurarea necesarului de furaje, care să ducă la creșterea producției animaliere, dezvoltarea șeptelului, în conformitate cu programele speciale din sectorul zootehnic.Răspunzind sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, trebuie să se ” intensifice eforturile pentru o organizare ' mai bună a întregii activități în agricultură, in scopul obținerii unor recolte superioare vegetale și animale, astfel incit să crească contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a țării noastre, la aprovizionarea corespunzătoare a populației și la satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei naționale.O importanță deosebită pentru dezvoltarea economiei naționale o reprezintă promovarea unei politici ferme de economisire a resurselor, aplicarea cu hotărîre a programelor speciale adoptate de Conferința Națională a partidului pentru reducerea suplimentară a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, precum și pentru intensificarea recuperării materialelor refolosibile rezultate din procesele de producție și din consum. Realizările obținute pînă in prezent arată că nu in toate unitățile s-a acționat 

cu răspundere în această direcție. O atenție deosebită trebuie acordată realizării integrale a ' prevederilor din domeniul recuperării materialelor refolosibile, creșterii aportului acestor resurse la acoperirea necesarului intern de materii prime și materiale.în ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, un rol important revine cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, asimilării de noi materiale și produse. Rezultatele obținute pină în prezent, concretizate în introducerea șl extinderea unor tehnologii noi, asimilarea și punerea in fabricație de noi produse, aplicarea in producție a unor sisteme de-mecanizare și de automatizare, valorificarea în proporție sporită a surselor noi de energie, au contribuit într-o măsură hotărîtoare la modernizarea și la înnoirea producției, la ridicarea eficienței în toate sectoarele din economie. Biroul Executiv al guvernului — se arată in raport — va acționa și în viitor cu toată răspunderea pentru ca ministerele, centralele, întreprinderile șl institutele de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică să aplice cu hotărîre in viață indicațiile date'de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la introducerea mai rapidă in producție a rezultatelor cercetării, pentru urgentarea a- similării în fabricație de noi tipuri de mașini și utilaje, aparate și instalații, noi materiale și bunuri de consum care să acopere într-o măsură tot mai mare cerințele economiei și să asigure reducerea mai accentuată a importurilor.Analizînd modul cum se înfăptuiește planul de investiții, raportul arată că, acolo unde ministerele, centralele și întreprinderile au acționat cu răspundere, sarcinile din acest domeniu s-au realizat, fapt ilustrat de intrarea în exploatare a circa 200 capacități de producție și darea în folosință a peste-50 000 apartamente.Relevind unele neajunsuri existente în activitatea de investiții, raportul arată că se impune în continuare ca toate colectivele din construcții, întreprinderile producătoare de utilaje, beneficiarii, institutele de proiectare, birourile executive ale ministerelor și centralelor, sub conducerea organelor de partid, să acționeze ferm pentru ca programul de punere în funcțiune pe anul 1983 să fie îndeplinit integral. Este necesar să fie luate măsuri urgente pentru intensificarea pregătirii din timp a documentațiilor tehnice și de execuție, a- sigurarea utilajelor potrivit graficelor de montaj.Sarcini importante revin și u- nităților din transporturi și telecomunicații, care trebuie să ia măsuri pentru respectarea strictă a programelor de optimizare a transporturilor, utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor din dotare, economisirea combustibililor, carburanților și energiei electrice, extinderea tehnologiilor moderne de transport, a mecanizării operațiunilor de încărcare-descărca- re, reducerea accentuată a cheltuielilor țde transport, concomitent cu creșterea calității serviciilor prestate.Referitor la realizarea cu prioritate a produselor destinate exportului și restringerea importurilor la strictul necesar, în raport se arată că măsurile luate au determinat ca în primul semestru al acestui an să se realizeze o balanță comercială excedentară.Menționind că în unele ramuri ale economiei nivelul exportului s-a situat sub prevederile de plan, raportul subliniază că este necesar ca întreprinderile, centralele și ministerele să acționeze cu exigență, așa cum a indicat secretarul general al partidului, pentru crearea tuturor condițiilor care asigură realizarea cu prioritate a fondului de marfă destinat exportului, să amplifice acțiunile de prospectare a piețelor externe, să încheie din timp contracte pentru export, urmărind plasarea mărfurilor în condiții de eficientă sporită.Reliefînd importanța creșterii susținute a eficienței economice in toate ramurile economiei naționale, a aprofundării laturilor calitative ale întregii activități economico-sociale, raportul subliniază că prevederile de plan pe primele cinci luni la productivitatea muncii au fost depășite cu 1,4 la sută în industria republicană, cu 13 la sută în construcții și cu 3 la sută în transporturi. în continuare, pentru creșterea mai susținută a productivității muncii, trebuie să se acorde o atenție mult mai mare aplicării de noi tehnologii, creșterii gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, introducerii în fabricație a unor produse noi, cu consumuri reduse de manoperă, materiale și energie și cu performante tehnice ridicate.Sporirea continuă a eficienței economice impune reducerea sistematică a costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale, ca mijloc princi-
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PAVELMull stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Apreciez că actuala plenară a Comitetului Central al P.C.R., prin importanta deosebită a problemelor aflate pe ordinea sa de zi, prin măsurile care urmează să le adopte, deschide o nouă etapă în aplicarea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului cu privire la dezvoltarea economică și socială a patriei și creșterea nivelului de trai al întregului popor. ,Studiul documentelor supuse dezbaterii plenarei pune pregnant în evidență contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea lor, la stabilirea și înfăptuirea politicii partidului și statului privind creșterea continuă a for- 

pal de creștere a venitului național, sursă de asigurare a fondurilor necesare dezvoltării economico-sociale și ridicării nivelului de trai al întregului popor.Ținînd seama de sarcinile suplimentare stabilite prin programul special pentru reducerea costurilor și cheltuielilor materiale, adoptat de Conferința Națională, în centrul atenției tuturor organelor de conducere colectivă trebuie să stea permanent încadrarea strictă în nivelurile de cheltuieli planificate.Ministerul Finanțelor, băncile, toate organismele financiar-ban- care au obligația să manifeste mai multă răspundere pentru buna' gospodărire a resurselor, să întărească controlul folosirii mijloacelor materiale și financiare, să sprijine activ unitățile economice pentru reducerea cheltuielilor de producție și asigurarea rentabilității tuturor • produselor, a întregii activități economice.Pornind de la faptul că o condiție esențială a dezvoltării economiei noastre o constituie realizarea unor produse de un înalt nivel tehnic și calitativ, competitive pe piața externă, raportul arată că este de datoria conducerii ministerelor, centralelor și întreprinderilor ca problema calității produselor să fie analizată în întreaga sa complexitate, luîndu-se în considerare, pentru fiecare produs, toate caracteristicile tehnice, funcționale, de utilitate și economice, în vederea stabilirii de măsuri care să asigure ridicarea acestora la nivelul realizărilor pe plan mondial, prin îmbunătățirea execuției, sporirea fiabilității, reducerea greutății și gabaritelor, creșterea performanțelor tehnice și economice.Menționind că pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea producției și creșterea eficienței acesteia s-au asigurat resurse sporite pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oameni- . lor muncii, raportul subliniază că veniturile din retribuirea muncii au înregistrat, față de perioada corespunzătoare din 1982, o creștere de aproape 4 miliarde lei, iar vînzările de mărfuri prin comerțul socialist și prestările de servicii către populație s-au situat peste realizările semestrului I de anul trecut.S-a precizat că în vederea desfășurării corespunzătoare a aprovizionării populației este necesar să se ia măsuri mai ho- tărîte pentru asigurarea ritmică a mărfurilor destinate fondului pieței, în sortimentele și de calitatea prevăzute în contracte, să se urmărească cu toată răspunderea respectarea riguroasă a prevederilor programului de autoconducere și autoaprovizio- nare teritorială, să se asigure o repartizare echilibrată a fondului de marfă în teritoriu, îmbunătățirea radicală a întregii activități-de comerț și prestări de servicii către, populație.Creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate impune să acționăm cu hotărîre pentru aplicarea noului mecanism economicQ-financiar. Propria noastră experiență arată că îmbinarea autoconducerii și autogestiunii economice a întreprinderilor cu conducerea unitară a economiei pe baza-planului național unic asigură concentrarea eforturilor în direcțiile hotărîtoare ale progresului economico-social al țării.Trebuie arătat însă că, în unele întreprinderi, centrale, ministere, se mai acordă încă prioritate aspectelor cantitative in dauna celor calitative, se manifestă uneori fenomene de formalism și lipsă de operativitate în soluționarea problemelor de care depinde echilibrul execuției planului ; nu în toate unitățile, s-a înțeles, pe deplin, legătura) indisolubilă dintre rezultatele obținute în producție și constituirea resurselor pentru acordarea retribuției și a stimulentelor suplimentare.Bilanțul principalelor rezultate obținute în dezvoltarea eco- nomico-socială în primul semestru al acestui an — se arată in raport — analiza critică și autocritică a modului în care s-a lucrat pentru îndeplinirea prevederilor.de plan trebuie să conducă la mobilizarea tuturor factorilor, de la organele de conducere colectivă din întreprinderi și pînă la guvern, în vederea lichidării rapide a neajunsurilor și lipsurilor care se mai manifestă în activitatea economică, pentru recuperarea rămînerilor în urmă și înfăptuirea integrală a prevederilor planului pe anul 1983.în încheierea raportului se subliniază că guvernul, toate organele de conducere colectivă din economie nu vor precupeți nici un efort și vor acționa cu fermitate revoluționară- pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea cu succes a planului pe anul 1983, pentru pregătirea in cele mai bune condiții a planului pe anul 1984, ridicarea continuă a eficienței economice, a calității întregii activități, în concordanță deplină cu hotăririle Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.
ARONțelor de producție, gospodărirea judicioasă a tuturor resurselor materiale și financiare ale țării, sporirea mal rapidă a venitului național și ridicarea permanentă a nivelului de trai al întregului nostru popor.Vă. raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în primul semestru al anului județul Arad a reușit să realizeze planul la producția-marfă, nivelul acesteia fiind cu 13 la sută mai mare decit în aceeași perioadă a anului trecut. De a- semenea, aplicînd ferm noul mecanism economico-financiar, ridicind eficiența întregii activități industriale, ne-am încadrat în nivelul cheltuielilor materiale planificate pe această perioadă.Rezultatele obținute în șase luni nu sint de natură să na mulțumească, nu se situează la nivelul posibilităților pe care le 

avem și exigențelor formulate de dumneavoastră în repetate rinduri.Ne preocupăm, totodată, de valorificarea rezervelor existente în domeniul utilizării materiilor prime și ■ materialelor, e- nergiei, unde, prin măsurile luate, am înregistrat unele economii la metal, material lemnos și energie electrică, ceea ce a condus la încadrarea in nivelul planificat a cheltuielilor materiale.Acționăm, de asemenea, pentru recondiționarea pieselor și subansamblelor, asigurarea pieselor de schimb cu forțe proprii, fără a apela la importuri. Organizăm sistematic acțiuni de cooperare între unitățile economice ale județului în domeniul reparațiilor și recondiționărilor.în domeniul-investițiilor s-au pus în funcțiune o serie de noi capacități de producție și — așa cum ne-am angajat și la recenta consfătuire de lucru — depunem toate eforturile ca tot ce avem de realizat în acest an să se înfăptuiască în condiții bune.Am studiat cu deosebită atenție programul cu privire la perfecționarea sistemului de repartiție a veniturilor și creșterea retribuțiilor oamenilor muncii. Consider că, prin prevederile sale, acesta reflectă p.e deplin concepția secretarului general al partidului nostru, preocuparea sa constantă pentru creșterea nivelului de trai al tuturor categoriilor de oameni ai muncii, in concordanță cu nivelul atins de dezvoltarea economico-so- cială a țării. Perfecționarea sistemului de retribuire corespunde în totalitate cerințelor noului mecanism economico-financiar, principiului autogestiunii și autoconducerii muncitorești, contribuind la întărirea răspunderii în munca fiecăruia. Este o măsură firească și justă legarea veniturilor oamenilor muncii de aportul lor la creșterea productivității muncii.Comitetul județean, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii desfășoară o acțiune susținută pentru aplicarea sarcinilor trasate de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind dublarea productivității muncii pînă în anul 1985. Sarcinile de creștere a productivității muncii sînt pe deplin realizabile. Totodată, urmărim folosirea eficientă a forței de muncă, nrin creșterea calificării profesionale, extinderea policalificării. în prezent avem peste 10 000 muncitori capabili să execute două pină la trei meserii. Experiența acumulată în polideservirea celor peste 5 100 mașini ne demonstrează că avem și pe această linie rezerve însemnate, care in perioada următoare vor fi valorificate prin extinderea acestui sistem în toate unitățile unde avem aceste posibilități.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că în agricultură lucrările la • culturile-.<*' prășii- toare s-ău efectuat.în condiții de calitate superioară, respectîn- du-se tehnologiile prevăzute și densitățile stabilite. Ca urmare, aceste culturi, în special porumbul și sfecla de zahăr, se prezintă bine, avînd garanția obținerii unor producții sporite.în ce privește culturile cerealiere, orzul a fost recoltat în timpul stabilit, depășindu-se sarcinile prevăzute la producția totală, ceea ce a făcut posibilă livrarea suplimentară a 7 000 de tone la 'fondul de stat.O atenție deosebită acordăm
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MARIN ENACHEMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Așa cum ne-ați indicat, ne-am străduit in acest an să concentrăm forțele organizației județene de partid în direcția angajării mai puternice și responsabile a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în realizarea exemplară a planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. în lumina o- fientărilor și sarcinilor de excepțională însemnătate pe care le-ați trasat la Conferința Națională a partidului, la plenara din martie a Comitetului Central, precum și la consfătuirea de lucru și recentele forumuri ale democrației muncitorești, comitetul județean de partid și biroul său au acționat mai energic pe linia perfecționării stilului și metodelor de muncă folosite în conducerea activității economice și sociale. în centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, organizațiilor de masă și obștești au fost puse probleme de fond ale ritmicității producției, îmbunătățirii calității produselor, sporirii prin toate mijloacele a eficienței e- conomice.Au fost făcute analize temeinice în fiecare întreprindere privind stadiul realizării planului, s-au luat măsuri energice pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele, s-a cerut in mod hotărit cadrelor de conducere, tuturor activiștilor de partid să-și facă pe deplin datoria, să se afle in permanență în mijlocul oamenilor muncii pentru a găsi împreună cu ei soluțiile cele mai potrivite ce- rdte de îndeplinirea sarcinilor economice.O importanță hotărîtoare in intensificarea șl îmbunătățirea întregii noastre activități economice și sociale au avut-o a- precierile și indicațiile extrem de prețioase pe care ni le-ați dat, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitelor de lucru efectuate in județul nostru, sprijinul dumneavoastră direct și permanent de care ne-am bucurat în tot acest interval, pentru care vrem să vă exprimăm, și cu acest prilej, cele mai vii mulțumiri și profunda recunoștință a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Brașov.Raportăm că în industrie planul a fost îndeplinit și depășit lună de lună, obținîndu-se pe primul semestru o producție- marfă suplimentară de peste 600 milioane lei. Creșterea preocu- 

creșteriî potențialului productiv al pămintului, prin executarea unor ample lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare. In județul nostru, doar pe 10 la sută sint executate lucrări de irigații. De aceea, imediat după consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al partidului am revăzut programele și ne-am propus să extindem această suprafață încă din acest an cu 10 000 ' ha, in special prin amenajarea unor sisteme de irigații locale, urmînd să a- jungem la o suprafață de 60 000 ha irigații. Concomitent am elaborat și am trecut la înfăptuirea unul program complex de desecări și combatere a eroziunii solului. Astfel, sint prevăzute lucrări noi pentru înlăturarea excesului de umiditate din zona Nădlac-High, Vărsan și Cernei, precum și continuarea lucrărilor începute in anii anteriori, ceea ce va conduce la ameliorarea unor suprafețe de 300 000 ha.In ce privește situația din zootehnie, vă raportăm că, în urma unui complex de măsuri privind îmbunătățirea activității în domeniul reproducției, al asigurării efectivelor de matcă, îmbunătățirii activității sanitar-veterina- re, cît și înfăptuirii programului de modernizare, producția de lapte a crescut de la începutul anului pină in prezent cu 33 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Un mare număr de unități agricole își depășesc sarcinile de livrare la fondul de stat. In continuare depunem eforturi pentru realizarea livrărilor Ia fondul de stat și la carne, unde avem unele restanțe. Prin măsurile ’luate avem toate condițiile ca în următoarele luni să ne realizăm în întregime sarcinile ce le avem în acest domeniu. O atenție deosebită am pus pe furajarea rațională a animalelor, asigurînd cantitățile de furaje în volumul și structurile prevăzuțe. Pînă în 1984 vom asigura modernizarea, însămin- țarea și supraînsămînțarea tuturor pajiștilor, pe o suprafață de.peste 100 000 ha.Am luat cunoștință, cu deosebit interes și înaltă satisfacție, de informarea cu privire la în- tilnirea de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste europene. îmi exprim deosebita apreciere pentru consecvența și realismul ce caracterizează politica internațională a partidului și statului nostru, care și-au găsit o strălucită expresie și cu acest prilej, pentrd clarviziunea și fermitatea cu care conducătorul partidului și statului nostru militează în toate împrejurările pentru promovarea păcii, încrederii și colaborării constructive între popoare, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea neintîr- ziată- la dezarmare, pent' curmarea definitivă a politic" forță și dictat — idei ' partidului și poporului care datorită valorii tățri lor au fost <" Declarația comr Moscova.Comuniș'" cii arad'" te por și p' c-'
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pârii colectivelor de muncă pentru îmbunătățirea laturilor calitative ale activității economice a avut drept urmare depășirea prevederilor de plan cu peste 1 miliard lei la producția-marfă vîndută și încasată, 200 milioane lei la beneficii. Mobilizarea mai puternică a tuturor forțelor în direcția ridicării nivelului tehnic al producției, promovării tehnologiilor noi, reducerii consumurilor materiale și de energie a contribuit la realizarea productivității muncii în proporție de 103 la sută și la micșorarea cheltuielilor de producție cu 6 lei la mia de 1ei producție-marfă. Măsurile luate pentru concentrarea activității constructorilor pe cele mai importante obiective, pentru întărirea ordinii și disciplinei pe șantiere s-au soldat cu depășirea planului de investiții cu aproape 120 milioane lei la total și peste 45 milioane lei la con- strucții-montaj. Acordăm o a- tenție deosebită construcțiilor de locuințe, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reușind să realizăm Sarcinile pe șase luni și să dăm în folosință suplimentar peste 850 de apartamente.Cu toate eforturile depuse, rezultatele obținute la unii indicatori nu sint satisfăcătoare, nu reflectă potențialul tehnico-eco- nomic al județului Brașov. La producția fizică, de exemplu, deși planul a fost realizat și depășit la o serie de produse importante, cum sint tractoare, rulmenți, motoare electrice și cu ardere internă, echipamente hidraulice și pneumatice, utilaje tehnologice pentru industria chimică și a materialelor de construcții și refractare, uleiuri minerale, mobilier din lemn, țesături, s-au înregistrat și rămi- neri în urmă la unele produse. Biroul comitetului județean de partid a analizat cu întreprinderile și ministerele economice și cu cele de sinteză situația fiecărui produs cu restanțe, luîndu-se măsurile necesare pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, folosirea mai intensă a capacităților de producție, desfășurarea ritmică a producției, precum și pentru acoperirea cu contracte a planului. în ceea ce privește întreprinderea de autocamioane, așa cum ați indicat, mult stimate tovarășe secretar general, au fost asimilate și sînt în curs de- execuție șasiurile autopropulsate pentru combinele de porumb CP 6 și pentru celelalte produse prevăzute în profilul acestei mari uzine brașovene. 

, Ținînd seama de sarcinile mari și complexe ce revin județului nostru în a doua jumătate a acestui an și în perspectiva următorilor ani, acționăm pe un front larg, așa cum ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru a determina o creștere mai accentuată a productivității muncii și a asigura folosirea mai rațională a materiilor prime și a materialelor, în primul rînd a metalului, precum și a combustibililor, energiei, extinderea acțiunii de recuperare, recondiționare și refolosire a pieselor și subansamblelor, ridicarea performanțelor tehnico- economice și sporirea continuă a competitivității tuturor produselor realizate de industria bra- șoveană. 'Considerăm că măsurile cuprinse in proiectul programului privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și' autogestiunii, perfecționarea mecanismului financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuțiilor, document de o excepțională însemnătate aflat pe ordinea de zi a plenarei, ne vor ajuta să rezolvăm mai bine aceste probleme, să asigurăm realizarea unei noi calități și a unei eficiente sporite in întreaga activitate economică și socială.Comitetul județean de partid a acordat în acest an o atenție deosebită realizării sarcinilor din agricultură, programului de autoconducere și autoaprovizio- nare în profil teritorial. în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a crescut preocuparea organelor și a organizațiilor de partid, a unităților agricole pentru folosirea rațională, intensivă a fondului funciar, pentru respectarea disciplinei tehnologice și efectuarea unor lucrări de calitate, pentru îmbunătățirea radicală a activității djn zootehnie. Vă raportăm că printr-o mai largă mobilizare și o mai temeinică organizare a forțelor de muncă, lucrările de întreținere au fost efectuate la timp, inlă- turindu-se pericolul creat inițial de deficitul ^de umiditate din sol, de imburuienare și de apariția unor boli și dăunători, mai ales la cultura cartofului și a sfeclei ce zahăr. în prezent, toate culturile sînt curate, au r densitate corespunzătoare s’ stare de vegetație bună, ce ne dă faranția obține'' recolte superioare ani’La această oră, zului se efectue solele pe car la maturii

tova- 
.4. Nicolae

aeosebit în viața nostru, plenara de as- desfășoară lucrările în xtul unei intense activități atice interne și internaționale pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o desfășurați cu energie și fermitate revoluționară, spre binele poporului și al înfloririi națiunii noastre socialiste, pentru triumful păcii și colaborării intre popoare.Vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ca în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Brăila, însuflețiți de sentimentele de fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință cu care vă înconjoară pe dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, să primiți cele mai calde felicitări cu prilejul înminării îna'tei distincții conferite de Comitetul pentru Unitate Naționala pe întreaga Indie, nouă și eltcventă expresie a unanimei aprecieri de care vă bucurați pe toate meridianele globului pertru prodigioasa activitate pe care o desfășurați în mod coreecvent în fruntea partidului și statului nostru, pentru dezainare generală și pace.Raportez plenare, dumneavoastră personal că în spiritul hotărîrilor Conferind Naționale a partidului, Comietul județean de partid Brăia a întreprins un complex d: măsuri politice și organizatoice în vederea îndeplinirii rlmice a planului în profil terțorial, acțio- nind pentru folosiră la întreaga capacitate a utilajebr, instalațiilor și a forței de nuncă, sporirea continuă a iroductlvitățiț muncii, valorificana superioară a resurselor materiale și energetice, reducerea consumurilor specifice, creșterp eficienței economice în toatesectoarele de activitate.Ca urmare a acptor măsuri, pe primele cinci lini din acest an, planul la prolucția netă a fost îndeplinit in proporție de 101 la sută, la cheltuielile materiale se inregistează o economie de 2,7 Iei la 1 000 lei producție-marfă, iar productivitatea muncii, calculată ie baza producției nete, a fo.t realizată în proporție de 101,41a sută, cu o depășire de 571 le) pe o persoană. Pe primul senestru am îndeplinit planul (a producția- marfă, precum și sarcina suplimentară aferentă perioadei.In domeniul investițiilor, am acționat pe baa indicațiilor dumneavoastră, cțncentrînd forțele materiale ii umane pe obiectivele cu terhen de punere în funcțiune în țest an. La o- biectivele de recjndiționare celuloză chimică ehpa I și fabrica de celofibră di fost detașați, pentru lucrările te montaj, peste 400 de muncitjri calificați de la întreprinderile beneficiare și de la atelierele mecanice din unitățile municipului, formînd astfel brigăzi spniale de montaj și probe tehnologce. Pe această bază, planul de iivestiții pe primul semestru ț-a realizat în proporție de 1078 la sută, din care lă construcți-montaj 115 la sută ; la constru-ția de locuințe am depășit planii pe primul semestru cu 166 di apartamente, iar stadiile fizici realizate pină în prezent asigu’ă îndeplinirea

toate mijloacele pentru trecerea la recoltarea griului intr-un timp cît mai scurt și fără pierderi. Ținînd seama de deficiențele din anii trecuți cînd producția din zootehnie a avut de suferit de pe urma deficitului de furaje, au fost luate măsurile ca toate unitățile agricole de stat și cooperatiste să-și asigure necesarul le furaja la nivelul normelor nutritive stabilite prin Decretul 50 din 1982. Acțiunile întreprinse pentru dezvoltarea și modernizarea zootehniei au contribuit Ia creșterea efectivelor de animaie față de situația înregistrată la recensămîntul efectuat la începutul anului, cu peste 12 000 de bovine, cu 45 000 de porcine și cu 95 000 de ovine. A sporit, totodată, producția de lapte, care, față de primul semestru al anului trecut, este mai mare, dublindu-se producția pe cap de vacă furajată in ultimele două luni, deși nivelul atins este încă departe de posibilitățile județului.Programul supus dezbaterii și aprobării plenarei privind organizarea și folosirea întregii suprafețe agricole, realizarea lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului reflectă viziunea dumneavoastră profund științifică, preocuparea stăruitoare și înalta grijă pentru dezvoltarea acestei ramuri de bază a economiei noastre, pentru creșterea contribuției sale la sporirea venitului național și ridicarea continuă a bunăstării generațiilor actuale și viitoare ale națiunii noastre. Ne angajăm să ducem la îndeplinire toate sarcinile ce ne revin din acest program, lucrările prevăzute avind o importanță primordială pentru creșterea, conservarea și valorificarea potențialului productiv al terenului agricol din județul nostru.în încheiere, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întreaga adeziune și deplina aprobare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii brașoveni maghiari, ger- litica inter (jlihiî qî a bi
— români, față de po- •ă a parti-i

a LUNb^și depășirea sarcinilor planificate pe întregul an.Analizînd în spirit critic și autocritic activitatea noastră, arăt că rezultatele obținute pină in prezent nu sînt pe măsura potențialului tehnico-productiv do care dispunem.Biroul comitetului județeai de partid a stabilit măsuri ener gice pentru recuper; nerilor în urmă, conc atenția în mod deosr >.creșterii producției dîn vederea acoperi trade a planului de semestrul II, împre nisterele economice 'i derile de comerț r intensificat acțiunii' .t tare și urmărim zi! . fondului de mariAșa cum ne-ați indicat dumneavoastră, în agricultură, am întocmit și dezbătut cu toți lucrătorii planuri de măsuri teh- nico-organizatorice și programe speciale pentru fiecare sector de activitate.Vă raportez că au fost încheiate amenajările pentru extinderea irigațiilor pe o suprafață de 25 600 ha din cadrul sistemului Ialomița-Călmățui, cu 5 luni și jumătate înainte de termenul stabilit.înfățișînd aceste noi succese, oamenii muncii brăileni vă adresează din toată inima, mult stimate tovarășe secretar general, cele mai calde mulțumiri pentru preocuparea constantă ce o acordați dezvoltării continue a agriculturii județului nostru, dezvoltare care iși găsește o nouă și elocventă expresie în hotărîrea pe care ați luat-o recent, ca și județul Brăila să fi- cuprins în programul priorit de încheiere a lucrărilor de i> gații pe întreaga suprafață agri colă, încă in acest cincinal.Vă informez că în acest sen am întocmit programul pentr cele 128 mii hectare neamena jate in prezent și ne preocupăr de asigurarea documentațiile și a celorlalte condiții de reali zare la termen a acestor , lucrăr în ce privește desfășurare lucrărilor din campania agricol, de vară, informez plenara c am încheiat recoltatul orzul, pe întreaga suprafață, am ir ceput cu toate forțele recoltat' griului. De asemenea^ am ins; mînțat, în cultura a doua, i> tteaga suprafață după orz șl a ționăm pentru realizarea în t talitate a programului de îns mînțare a celor 87 400 ha.Toate acestea ne dau garant realizării cantităților planific, pentru export și a celor dea nate industriei și aproviziona populației.în spiritul orientărilor da de dumneavoastră, tovară secretar general, ne preocupa pentru traducerea în viață programelor speciale în dom niul sericiculturii și apicultur în piscicultură avem asigurs capacități de producție și s identificat încă 708 hecta pentru amenajări.Biroul Comitetului județe de partid a analizat cu to: răspunderea neajunsu,'1» greutățile cu care s-a Cunfrt tat agricultura județului acest an, cu condiții climat deosebite, stabilind măsuri vederea compensării nereaP rilor la unele culturi.Vă raportez, mult iubite stimate tovarășe secretar ge ral, că oamenii muncii dm ju țul Brăila au luat cunoștinț;' deplină satisfacție de hatâr Comitetului Politic Executiv Comitetului Central al part:
(Continuare în pag. a V-a
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a IV-a)lui privind majorarea retribuției tuturor categoriilor de personal muncitor din economie, și se angajează să depună eforturi sporite pentru aplicarea consecventă a pirghiilor noului mecanism economico-financiar, să

gospodărească cit mai judicios mijloacele materiale și financiare, să îndeplinească la un înalt nivel calitativ producția destinată exportului, creșterii continue a eficienței întregii activități economice, cale sigură ridicare a nivelului de trai. de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN RABMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate varăși,Plenara deosebită politică a gajat plenar în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Realizările remarcabile obținute și in acest an de poporul nostru evidențiază încă o dată caracterul realist, științific al programelor noastre de dezvoltare, care poartă amprenta gîn- dirii novatoare și a activității neobosite a secretarului general al partidului nostru. Doresc să subliniez și cu acest prilej că oamenii muncii din județul Co- vasna — români și maghiari — dau o înaltă apreciere contribuției de hotărîtoare însemnătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea și punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare susținută a României socialiste, exprimîndu-și adînca recunoștință pentru pilduitoarea sa activitate consacrată propășirii întregului nostru popor în patria sa liberă și suverană.Făeindu-mă ecoul gindurilor și s< atimentelor patriotice ale ce- ,„r care trăiesc și muncesc în județul Covasna, doresc să dau și eu o înaltă apreciere prodigioasei activități desfășurate la recenta întilnire de la Moscova de delegația tului nostru, tarul nostru

tovarășe, stimați to-noastră dobîndește o insemnătate in viața poporului nostru an-

partidului și stain frunte cu secre- general trnrarS»"’

■ I. —.«j ^enuuer, asigurarea forței de muncă necesare a- cestor sectoare, mai buna organizare a activității: de proiectare și concepție în VetteTeâ 'îmbunătățirii calității produselor, reducerea consumurilor materiale și recuperarea restanțelor in realizarea exportului.Am inventariat rezervele de ire dispunem, am analizat te- einic cauzele neajunsurilor in- oistrat» sj am stabilit măsuri fer- pri- pla- sută sută la
•ecînd cu toată . aplicarea lor. în i luni ale anului, st depășit cu 3,2 la cția netă, cu 0,4 Ia cția-marfă, cu 4,1voductivitatea piuncii iută la investiții, 1,4 la ■oducția-marfă vindută 

■i 1.tuielile de producție s-au înregistrat economii de a- proape 4 lei Ia total și 16 lei la cele materiale la 1 000 lei producție-marfă. S-au realizat peste prevederi 10 mii tone lignit și 1 400 tone brichete de cărbuni. Potrivit preliminărilor, vom încheia și primul semestru al anului cu rezultate similare. Informez plenara că, pornind de la programele adoptate de Conferința Națională a partidului cu privire la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, am acționat pentru intensificarea lucrărilor de descopertare și de extragere a lignitului.Am acționat cu toată fermitatea pentru imprimarea unul spi- ■it de ordine și disciplină, pen- ru realizarea unor produce la uvelul condițiilor tehnice de are dispunem. în ceea ce pri- ■ește sarcinile la export, unită- lle noastre le-au realizat, ono- ’ndu-și toate contractele în pe- oada celor șase luni,Ppa din preocupările noastre iritare a constituit-o și rea- fea programului de investi- punerea în funcțiune a o- tivelor la termenele stabili-

permanentă a ac- partid, a membri- comitetului jude-te. Prezenta tiviștilor de lor biroului țean pe șantiere, concentrarea forțelor mecanice și personalului muncitor la obiectivele prioritare au contribuit la intensificarea ritmului de execuție, la realizarea planului pe primul semestru, ceea ce garantează îndeplinirea sarcinilor pe intregul an 1983.Referitor la rezultatele înregistrate in producția agricolă, vă raportăm că oamenii muncii din acest important sector al economiei județului au depus și depun eforturi susținute pentru executarea la timp și Ia nivel calitativ superior a tuturor lucrărilor de sezon, cartofi, sfeclă de zahăr și porumb, stare'a de vegetație a culturilor prezintă garanția realizării sarcinilor de plan, chiar in condițiile climatice mai puțin favorabile din acest an. La cartofi, cultură care deține cea mai mare pondere în producția vegetală a județului, ne așteptăm la producții bune și toarte bune.Așa cum ați indicat, mult stimate tovarășe secretar general, în prezent se acționează în flecare localitate și unitate agricolă pentru strîngerea și depozitarea tuturor furajelor. în ce privește sectorul de creștere a animalelor, am acționat pentru organizarea pășunatului în taberele de vară, repartizînd activiștii de partid și de stat pentru efectuarea controalelor siste- ——ivind condițiile de a- oducție și utilizarea producției de masă um și evidența efec- spiritul Decretului de Stat cu privire a animalelor. In a- organizat mai bine reproducție la toa- animale.lentărilor stabilite mut 1" --laborarea cu car

La

teh- 
"> ar

Se impune, in primul rînd, să acționăm, să insistăm mei eficient pentru realizarea prevederilor din balanțele materiale ale planului, atît din țară, cît .și din import. în paralel însă, trebuie să acționăm mult mai ferm pentru încadrarea în normele de consum — element determinant in realizarea balanțelor materiale ale producției. Realizarea consumului specific planificat de cocs se impune ca o sarcină deosebită pentru noi. Conținutul de fier în minereu, calitatea cocsului, cantitatea de gaze în suflant sînt elemente importante care determină consumul specific de cocs. De asemenea, fă- cînd corecția care se impune, finind seama de’ nerealizarea acestor parametri, trebuie să arătăm fn mod autocritic și influența importantă pe care o au asupra consumului specific de cocs parametrii tehnologici, starea tehnică a furnalelor și recuperatoarelor, pregătirea materiilor prime, buna funcționare a aparaturii de conducere a acestor mari agregate.Raportăm plenarei, vă raportăm dumneavoastră, tovarășe secretar general, că am stabilit acțiuni concrete ca în acest an să realizăm integral planul de reparații capitale și modernizări din sectorul furnale și aglomerare. Am acționat pentru creșterea nivelului calitativ al cocsului și al aglomeratului. Aceste .măsuri se impun cu atît mai mult, cunoscînd faptul că în sectorul furnale-aglomerare se consumă 52 la sută din totalul cantității de energie pe care o consumă ramura. Aceeași importanță economică o are și încadrarea în nivelurile de consum, la energie electrică, pentru'producția de oțel eiectric, feroaliaje, producția de electrozi siderurgici — sectoare care absorb peste 31 la sută din energia electrică pe care o consumă metalurgia.Acordăm atenție deosebită pregătirii fierului vechi, reducerii pierderilor de căldură, a timpului de oprit neprogramat, bunei funcționări a instalațiilor de automatizare.In producția de feroaliaje și electrozi siderurgici, sortimente puternic energointensive, ne revine sarcina să acționăm mult mai ferm pentru rezolvarea problemelor vizind respectarea tehnologiilor și, mai ales, funcționarea în mod continuu, neîntrerupt, a instalațiilor.A doua grppă de sarcini deosebite vizează realizarea programului de asimilare a unor noi sortimente, a programului de diversificare a producției, in ve--ea reducerii importurilor și nonibilizării. pentru export -roduse de valoare me- ■Ucată. In acest an, -■le prezentate in riră, tovarășe ■“ ’? expozițiai a» > ■ ’ 225.de... , ’ 'five

de metal necesare autovehicule din
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sului de um ■ r>.prafețe insu tare..Sîntem pe depi. faptul că realizările • fi fost mai bune dacă s-ar fi muncit cu aceeaș, gență și responsabilitate,buie să spunem că nercalizări- le înregistrate în anumite sectoare sint determinate și de faptul că unele organizații de partid și consilii ale oamenilor muncii nu au dovedit suficientă fermitate in aplicarea noului mecanism economic, în imprimarea unui spirit de ordine și disciplină. Măsurile stabilite din inițiativa dv., mult stimate tovarășe secretar general, privind perfecționarea retribuirii muncii și repartiției veniturilor, care au fost supuse in dezbaterea plenarei, asigură o legare mai strinsă a cîștigurilor individuale de rezultatele producției, o participare mai responsabilă a fiecărui om al muncii la sporirea eficienței economice. Tocmai de aceea, aprob întru totul acest program, avind convingerea că acesta va asigura îmbunătățirea calității muncii la toate nivelurile și în toate domeniile.Exprimindu-mi acordul deplin cu documentele aflate in dezbaterea plenarei hoastre, do- ■ resc să vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că organele și organiza- . țlile de parlid din județul Covasna, toți oamenii muncii — români și maghiari — nu-și vor precupeți energia și .preocuparea pentru traducerea in viață a hotăririlor pe care le va adopta Comitetul nostru Central, că iși vor aduce și in continuare întreiga lor contribuție la înfăptuire! programelor a- doptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, la dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii, România socialistă.
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NECULAI AGACHInit stimate tovarășe secretar trai,jmați tovarăși,lanțul activității economice jemestrul I 1983 prezentat in irtul guvernului marchează, j cifre sintetice, efortul de- l de intregul popor pentru izarea sarcinilor de plan, linia ză noile succese obținute palea dezvoltării economico- sale a țării.palizind aceste rezultate în textul problemelor cornițe cu care se confruntă eco- âia mondială, se impune con- <lia că asemenea realizări sînt te, in concordanță cu efortul «tis, cu orientările generale i! partidului nostru, cu sarci- r trasate de secretarul general partidului, tovarășul blae Ceaușescu. în acest bi- lț metalurgia, ca ramură an- giată direct în înfăptuirea țu- tir programelor economiei, în- rstrează un nou salt in creș- t® potențialului de producție, îi creșterea rentabilității, in p.iciparea ramurii la creșterea vitulul național.această perioadă, valoarea piucției nete a crescut cu 8,3 Iartă, ca urmare, în principal, ' ducerii cheltuielilor totale,.'1 lei șl a cheltuielilor ma- tCțîe cu 8,4 lei la 1 000 lei pro- diie-marfă față de aceeași pe- rițlă a anului trecut. S-au in- ratrat creșteri importante Ia

șiunele sortimente deficitare strict necesare economiei. Producția de cocs a crescut cu 30 la sută, iar producția de prăjini de foraj și, în general, a materialelor pentru industria petrolieră a sporit cu 162 la sută, producția de cțeluri de rulmenți cu 9 la sută. Prezentind aceste citeva rezultate bune, se impune să arătăm, in mod autocritic, faptul că din analiza de ansamblu a realizărilor noastre pe a- ceastă perioada rezultă și unele neîmpliniri, care nu ne pot mulțumi.Deși in această perioadă am întimpinat o serie de dificultăți în asigurarea bazei materiale a producției, considerăm că, pornind de la baîa materială pe care am avut-o la dispoziție, puteam realiza unele lucruri mai bine și in special unii indicatori de eficiență puteau fi realizați pe o treaptă superioară.Raportez plenarei că aceste aspecte negative au fost analizate cu răspundere in organele • colectivelor de conducere ale ministerului, ale centralelor și intreprinderilor, stabilindu-se măsurile necesare.Pentru etapa următoare, sarcinile noastre sînt complexe și multiple. Din ansamblul acestor sarcini, vă rog să-mi permiteți să prezint in fața plenarei cîte- va asupra cărora considerăm că trebuie să insistăm în mod cu totul și cu totul deosebit

în ceea ce privește programul de irigații, desecări și ameliorări, ne exprimăm acordul cu prevederile pe ansamblu, cit și cu acelea pentru județul nostru. Avem de realizat în anul acesta 98 000 de ha la irigat, din care 10 000 de ha în sisteme locale. Asigurăm plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom mobiliza toate forțele județului nostru pentru realizarea acestui program de importanță deosebită pentru țară și pentru noi.Am luat cunoștință cu multă satisfacție de activitatea delegației noastre conduse de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu la întîlnirea de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste europene și îmi exprim totalul acord cu. poziția justă, înțeleaptă și consecventă a partidului nostru în problemele discutate, poziție pe care o vom susține cu toată convingerea și în toate împrejurările.în încheiere, exprim hotărirea * organizației de partid a județului Călărași, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii de a face tot ce depinde de noi pentru înfăptuirea întocmai a politicii interne și externe a partidului nostru, pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor de importanță deosebită pe care le va adopta plenara prezentă a mitetului Central.

sortimentelor producției de țara noastră.Raportăm, general, că în luna iulie vom pune in funcțiune noi capacități de prelucrare a suprafeței metalelor speciale, noi capacități de tratamente termice, ceea ce va asigura abordarea mai sigură a sarcinilor pentru semestrul II.A treia grupă de sarcini deosebite vizează programul de investiții, conform programelor a- probate. Acționăm pentru punerea în funcțiune a capacităților, pentru scăderea stocurilor de utilaje și în general pentru realizarea planului de investiții ia total și la construcții-montaj.în semestrul I, ca urmare a sarcinilor stabilite de dumneavoastră, tovarășe secretar general, stocul de utilaje nemontate a scăzut la jumătate și acționăm în continuare pentru reducerea acestuia și, bineînțeles, pentru punerea în funcțiune a capacităților prevăzute în plan. Considerăm că și în acest domeniu trebuie să acționăm mult mai insistent, atît pentru asigurarea tuturor utilajelor necesare, cit și pentru realizarea planului de investiții pe toate obiectivele, și în special pe obiectivele prioritare, Acționăm pentru punerea în funcțiune a capacităților de cocsificare de la Galați și Călărași, a laminorului de benzi nr. 2 de la Galați, a laminorului de 20 de țoii de la Roman, agregate deosebit de importante pentru economia națională.în paralel cu realizarea acestor sarcini, ne preocupăm, tovarășe secretar general, de aplicarea indicațiilor dumneavoastră, date în ultima ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vizînd creșterea productivității muncii, pe calea mecanizării, automatizării și robotizării unor procese tehnologice. Considerăm că acestea reprezintă pentru noi toți sarcini deosebite, iar pentru metalurgie o rezervă importantă de sporire a productivității muncii.Vă asigurăm că vom acționa în continuare cu insistență pentru realizarea tuturor sarcinilor,' pentru rezolvarea tuturor aspectelor negative prezentate în raportul guvernului, vizînd ramura hoastră atît in ceea ce privește exportul, consumurile și celelalte capitole ale activității noastre.Vom insista ca, Împreună cu celelalte ministere economice, cu organele de sinteză, să rezolvăm ia timp și mai eficient toate problemele, în așa fel incit sarcinile semestrului II să .poată fi abordate in condiții mai bune, înlăturînd deficiențele semnalate in semestrul I.Vă rog să-mi permiteți ca în încheiere să-mi exprim acordul total față de politica externă a partidului nostru, față de munca neobosită desfășurată de secretarul, nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru afirmarea în viața internațională a principiilor susținute de parti- 'ul nostru.Apreciem poziția partidului nostru la întîlnirea la nivel înalt de la Mtfscova, conținutul și principialitatea ideilor prezentate, exprimînd consecvența cu care acționează partidul nostru pentru rezolvarea problemelor complexe in viața internațională, pentru instaurarea unui climat de liniște și pace în întreaga lume.

tovarășe secretar tura, vă raportăm, tovarășe secretar general, că am recoltat orzul pe întreaga suprafață la cooperativele agricole de producție. Totodată, am realizat și depășit sarcina de livrare la fondul de stat. în ceea ce pri? vește recoltarea griului, pînă a- cum am recoltat 41 la sută din suprafața planificată.Din analizele făcute rezultă că, chiar în condițiile secetei și căldurilor foarte mari din primăvara aceștui an, producțiile puteau fi mult mai mari dacă am fi organizat mâi bine irigatul culturilor, dacă am fi administrat îngrășămintele în cantitățile și structura necesare tuturor plantelor în perioadele optime.O altă preocupare prioritară în agricultura județului o constituie realizarea sarcinilor de în- sămînțare a culturilor duble. Pină în prezent, aproape 40 000 de ha au fost însămînțate cu culturi duble, din care pentru porumb boabe circa 23 000 de hectare, în cea mai mare parte răsărit uniform, iar 8 000 de ha pentru legume, fasole și cartofi.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa în continuare cu toată răspunderea, cu fermitate, exigență pentru a îndeplini sarcinile ce ne revin in agricultura județului Călărași, atît în sectorul vegetal, cît și în cel animal.
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Mult stimate și iubite tovarășe secretar general,StimateStimațiPlenara analizeze rezultatele economice din prima jumătate a acestui an și să stabilească modalitățile optime de transpunere în practică a hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului în vederea înfăptuirii în bune condiții a obiectivelor prevăzute pentru acest an, se înscrie ca un moment marcant în viața politică a țării.Angajați plenar, alături de întregul nostru popor, in vasta operă patriotică de înfăptuire a documentelor programatice ale partidului nostru și a orientărilor stabilite de secretarul nostru general, inițiatorul modelului economic românesc de dezvoltare, oamenii muncii din construcțiile de mașini și-au a- dus și în perioada pe care o analizează acum plenara o contribuție de seamă la realizările economiei noastre naționale. A- ceastă contribuție s-a concretizat în depășirea nivelurilor planificate la principalii indicatori. Astfel, pe primul semestru, pro- ducția-marfă s-a realizat in proporție de 100,9 la sută, cu un plus de peste 700 de milioane de lei și o creștere de peste 11 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, iar la produc- ția-marfă vindută și încasată o depășire a planului de aproape un miliard de lei. Pe primele cinci luni ale anului, la producția netă s-a realizat o depășire de plan de circa 600 de milioane de lei, cu o creștere de peste 10 la sută față de perioada similară a anului trecut. îndeplinim, de asemenea, planul de investiții. Creșterile cantitative au fost însoțite in activitatea noastră de îmbunătățiri calitative. Am realizat în această perjoadă un număr de 190 de produse noi și modernizate, perfecționate din punct de vedere al parametrilor lor tehnico-funcționali, cuprinse în programele prioritare comune, elaborate sub coordonarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Preliminăm o economie suplimentară a costurilor totale de 2 lei la mia de lei producție- marfă, realizînd și depășind planul de beneficii. Pe primele cinci luni ale anului, nivelul planificat al productivității muncii a fost depășit cu 2,5 Ia Gradul de valorificare al talului a fost superior cu sută nivelului planificat,în această perioadă accentul prioritar a fost pus pe satisfacerea mai economiei naționale de mașini și.: utilaje, pe îndeplinirea,.prore gramelor aprobat&'de . Confe-l rința Națională a partidului. Față de aceeași perioadă a anului 1982, s-au realizat creșteri accentuate la o serie de sortimente fizice, la unități de pompare cu 60 la sută, utilaj geologic cu 25 la sută, utilaj minier cu 28 la sută, motoare termice mari — 16 la sută, mașini și utilaje pentru semănat — 16 la sută, iar la tractoare cu 9 la sută.Menționînd aceste realizări, sîntem, totodată, pe deplin con- știenți că realizările noastre ar fi putut fi mai bune dacă în toate întreprinderile și centralele noastre, la nivelul ministerului, s-ar fi manifestat preocupări mai intense pentru înfăptuirea integrală a producției fizice, pentru onorarea tuturor contractelor cu beneficiarii Interni și _________ ___ ________ _ externi, pentru eliminarea lip- tive ale secetei din iarna și pri- surilor și neajunsurilor, măvara acestui an, nemaifiind cunoscută această secetă de peste 100 de ani. Mii de hectare din cimpia Boianului n-au primit strop de apă timp de 7—8 luni. Irigarea acestor suprafețe și a altor zeci de mii de hectare din județul nostru este o problemă vitală. Pentru a rezolva această problemă capitală a agriculturii, prin grija conducerii partidului nostru, județului Olt i-au fost alocate fonduri pentru amenajarea unor noi suprafețe. Potrivit prevederilor, suprafața irigată va ajunge la 245 mii de hectare, deci mai mult de 70 la sută din cea agricolă a județului nostru, în legătură cu activitatea oamenilor muncii din agricultură, vă raportăm, mult . stimate tovarășe secretar general, că ei au acționat și acționează pentru terminarea în cel mult 3—4 zile bune de lucru a recoltatului griului. De asemenea, se însă- mințează culturile duble pe ultimele suprafețe. Dealtfel, pe 10 mii de hectare Însămînțate cu porumb cultură succesivă efectuat prima prașilă.Deși am avut o primăvară secetoasă, vă informăm că în acest an vom obține cea mai mare producție de porumb cunoscută vreodată în istoria județului Olt. Realizăm o producție sporită in condițiile cunoscute, întrucît am terminat campania de însămîn- țări în numai 6 zile și am efectuat la timp și prașile.Vă raportez, tar general, că sectorul zootehnic obținem cu 50 la sută mai mult lapte decit în aceeași perioadă a anului trecut. Am luat unele măsuri care să ducă la creșterea rapidă a producției de carne și de lapte. .Hotărîrea plenarei, indicațiile și sarcinile trasate de dumneavoastră. tovarășe secretar general, reprezintă pentru organizația de partid a județului Olt puncte de referință în vederea mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la înfăptuirea planului pe anul 1983, an hotăritor in realizarea prevederilor întregului cincinal. Vă asigurăm, mult Btimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort, vom acționa cu înalt spirit revoluționar și responsabilitate comunistă pentru a înfăptui hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, contribuind astfel la ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre socialiste.

tovarășe,tovarăși,noastră, menită să cu exigență partinică
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paritate a fost distribuit pe mai multe uzine. S-a inființat și a început să funcționeze cu bune rezultate centrala de utilaj minier, care asigură astfel coordonarea livrărilor mașinilor și utilajelor de mare complexitate din acest sector.Referitor la utilajele energetice, este de relevat că s-a analizat stadiul realizării viitoarelor capacități, stabilindu-se măsuri pentru impulsionarea livrărilor mari, mai ales a celor de echipament hidroenergetic. Acționăm, împreună cu beneficiarii noștri, pentru omologarea caza- nelor de aburi și de apă caldă, a cazanelor de ardere in strat divizat, care este apt pentru folosirea ligniiuliri cu putere calorifică joasă.Realizăm măsurile din programul privind termocentralele Rovinari și Turceni, pentru creșterea permanentă a fiabilității și disponibilității echipamentelor, asigurarea alimentării cu cărbune omogenizat și reducerea consumului de hidrocarburi prin noi sisteme de ardere în amestec cu gaz și cu păcură.în domeniul producerii de tur- boagregate completăm gama tipizată a acestora, în mod deosebit pentru sistemul energetic de recuperare și refolosire a căldurii rezultate din procesele tehnologice. Sîntem implicați direct în realizarea programului de irigații, construcția de mașini asigurind peste 98 la sută din volumul de utilaje și echipamente necesare în acest scop, majoritatea covîrșitoare a sistemelor de irigații fabrieîndu-se în țară.în realizarea echipamentului destinat agriculturii, anul 1983 marchează generalizarea sistemului de utilaje multifuncționale destinate lucrărilor agricole și fabricarea combinelor de mare capacitate și randament.In ceea ce privește industria alimentară, acționăm pentru asimilarea mai rapidă de noi linii tehnologice ce valorifică superior produsele agricole, vegetale și animale.Așa cum am mai spus-o, exportul rămine preocuparea noastră principală. în acest sens, concomitent cu asigurarea permanentă a fondului de marfă, am intensificat eforturile pentru contractarea integrală a producției de către unele centrale industriale și întreprinderi, ne preocupăm de asigurarea tuturor condițiilor materiale pentru respectarea obligațiilor contractuale.Am întocmit programe concrete de contractare pe fiecare centrală industrială și produs, extinzînd aria geografică a partenerilor, realizînd un număr mai mare de produse trimise Ia testare,.- mărind,--totodată, capacitățile - de producție destinatei realizării pieselor de schimb pentru produsele noastre exportate.în perioada care urmează, întreprinderile. centralele, ministerul vor acționa cu toată hotărirea pentru reducerea consumurilor și creșterea productivității muncii, pentru sporirea eficienței întregii noastre activități, pentru a asigura toate condițiile necesare înfăptuirii sarcinilor ce ne revin în acest an hotăritor al cincinalului.In paralel cu acțiunile ce se vor derula in următoarele șase luni, pregătim realizarea planului pe anul 1984, pornind de la un indice superior de utilizare a capacităților de producție. In această perioadă avem in vedere o serie de acțiuni imediate privind contractarea producției la intern și extern, p- lățirea corespunzătoare a fabrica iei în întreprinderi, ridicarea nivelului tehnic al produselor, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor.Vom promova in fiecare întreprindere programele de ridicare a calității, antrenînd mai intens institutele in transpunerea în viață a tuturor programelor aprobate de conducerea partidului privind promovarea exportului, ridicarea calității, creșterea productivității, reducerea tot mai pronunțată a consumurilor de materii prime și materiale, de energie și combus- ■ tibil.Exprimindu-mi deplinul acord față de documentele aflate în dezbaterea noastră, de politica internă și externă a partidului, strălucit promovată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, doresc să asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din construcțiile de mașini iși vor mobiliza întreaga pricepere și energie pentru îndeplinirea hotăririlor ce le va adopta plenara Comitetului Central, pentru a-și aduce întreaga lor contribuție Ia transpunerea în viață a obiectivelor ^stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central analizează astăzi probleme de importanță deosebită pentru înfăptuirea Planului național unic de dezvoltare a țării în anul 1983, pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XII- lea și Conferinței Naționale ale partidului privind creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii, al întregului nostru popor, pentru materializarea în a- cest domeniu a unui obiectiv hotăritor al dezvoltării economice a patriei, încheierea acțiunii de amenajare a irigațiilor pe întreaga suprafață care se pretează unor astfel de lucrări.Raportul guvernului, care a evidențiat rezultatele obținute în primul semestru al acestui an, subliniază realismul, caracterul profund științific și umanitar al politicii partidului și statului nostru, rolul hotăritor al secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in elaborarea și înfăptuirea ei., Fiind mesagerul comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județul Olt, permiteți-mi că, de la înalta tribună a plenarei, să exprim gindurile și sentimentele lor de aleasă prețuire și adîncă recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, care v-ați închinat viața și munca idealurilor supreme ale poporului nostru de progres, civilizație și libertății, omul de o- menie pe care omenirea vă poartă în cuget ca pe unul dintre cei mai înflăcărați apărători ai păcii, ai dreptății și justiției popoarelor. Recenta, distincție a- cordată de Comitetul pentru Unitatea Națională pe întreaga Indie, alături de înalte distincții și aprecieri primite de pe toate meridianele lumii, subliniază și mai pregnant personalitatea dumneavoastră de mare om politic, profund clarvăzător al fenomenelor internaționale, promotor al noii ordini economice și politice în lume.La intilnirea de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste au fost afirmate încă o dată poziția consecventă a partidului și statului nostru, principiile statornicite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, privind colaborarea intre popoare, încetarea cursei înarmărilor și asigurarea destinderii internaționale.Ce poate fi mai concludent, in acest sens, decit faptul că noi, astăzi, in Comitetul Central discutăm aplicarea măsurilor de ridicare a retribuției nominale, a cîștigurilor reale ale populației, in timp ce în multe locuri ale lumii recesiunea lasă urmări adinei in viața economică și politică a statelor, • care Încearcă ieșirea din criză pe spinarea muncitorilor, sporind în ritm ne- maiintîlnit numărul paralel cu reducerea cîștigurilor reale ale muncii.Referindu-mă la care organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii ale unităților economice din județul nostru au acționat pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe cele 6 luni din acest an, informez plenara că la produc- ția-marfă industrială planul a fost realizat in proporție de 103,6 la sută, cu o depășire de circa 320 milioane de lei, iar la producția netă în procent de 105.3 la sută, cu o depășire de 89 milioane lei. Realizăm, de asemenea, sarcinile la ceilalți indicatori, cum ar fi : la productivitatea muncii, la cheltuielile la 1 000 Iei producție-marfă, la investiții totale, cît și la construcții-montaj. La export, pe relații devize convertibile, realizăm și depășim planul.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că am luat măsurile necesare pentru depășirea planului pe fiecare lună și întreprindere, asigurind astfel toate condițiile ca pînă la finele anului să îndeplinim sarcinile date de dumneavoastră la consfătuirea de lucru. Sarcina de a realiza o producție suplimentară în acest an a fost discutată cu oamenii muncii din întreprinderi, ■ cu comitetele organizațiilor de partid și am ajuns la concluzia că, prin eforturi susținute, prin- tr-o muncă mai bine organizată, mergînd și ajutind colectivele oamenilor muncii, putem să realizăm ceea ce ne-am propus, deși județul nostru nu are o producție industrială mare. Am avut in vedere ca depășirile să

produse- asigura- produc- ți țoiului, destinate
se realizeze pe seama lor care au desfacere tă, acordind prioritate ției fizice, îndeosebi aluminiului, cît și celeiexportului. La țiței, de exemplu, ne-am realizat sarcinile de plan pe trimestrul al II-lea, sporind producția zilnică în medie cu 70 de tone față de cea realizată in primele trei luni ale anului. Măsurile care au fost luate ne dau garanția că în perioada care a mai rămas pînă la sfirșitul anului vom realiza în întregime sarcinile de plan pe anul 1983.Vă informăm, tovarășe secretar general, că la întreprinderea de produse cărbunoase capacitatea de 42 300 de tone va fi pusă în funcțiune începind cu luna iulie, iar capacitatea de 50 000 de tone va intra in funcțiune la termenul stabilit.Am acționat în sensul recuperării unor materii prime și materiale intrate în procesul de producție, dar rezultatele obținute în această direcție la uzina de aluminiu și întreprinderea de produse cărbunoase nu sînt în măsură să nc mulțumească. De aceea, solicităm institutelor de profil să studieze și să vină cu soluții pentru recuperarea în mai mare măsură a fluorului, a criolitei, a prafului de cocs de petrol, materii prime pe care în bună parte le importăm și unele le dăm pe coșurile de la uzină afară. Solicităm proiectanții să vină în mijlocul nostru, ca împreună să rezolvăm aceste probleme majore.In ceea ce privește programul de organizare și folosire a întregii suprafețe agricole, de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului în anii 1983—1985 și pină la sfirșitul deceniului al IX-lea, program elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului secretar ge- neral'J^icolae Ceaușescu, acesta reprezintă unul din elementele hotărîtoare ale revoluției în agricultură.Județul nostru a cunoscut cel mai puternic influențele nega-
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU BEIANMult iubite rășe secretar Ceaușescu,Vă rog să-mi permiteți ca, in numele comuniștilor organizației județene de partid, al tuturor locuitorilor județului Călărași, să-mi exprim și eu sentimentele de dragoste și mindrle patriotică pentru noua și semnificativa ilustrare a prețuirii de care vă bucurați, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe toate meridianele lumii, înalta distincție inmînată din partea Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie răsplătind neobosita dumneavoastră activitate in slujba aspirațiilor de pace, înțelegere și cooperare internațională.Originalitatea construcției socialiste în țara noastră, clarviziunea științifică și profundul realism al politicii economice a partidului se materializează în progresul mai dinamic al forțelor de producție, în dezvoltarea armonioasă, rațional echilibrată a celor două ramuri de bază ale economiei, industria și agricultura, in realizarea unei proporții judicioase intre sectoarele producătoare de mijloace de producție și cele de bunuri de consum.Acționind pentru Îndeplinirea integrală a planului în fiecare întreprindere, raportăm că în primele șase luni ale anului realizăm și depășim productia- marfă, precum și producția- marfă vindută și fncasată, înre- gistrind importante sporuri față de aceeași perioadă a trecut. Rezultatele mai obținute în acest an sînt rea măsurilor întreprinse ganizațiile de partid și liilc oamenilor muncii folosirea integrală a capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor și creșterea productivității muncii. Sintem pe deplin conștient» de faptul că prevederile de plan pe anul 1983 sint minimale, fiind mobilizați pentru folosirea tuturor rezervelor de care dispune economia județului.Acționind conform sarcinilor trasate de dumneavoastră la Plenara comună a Consiliului Național al oamenilor muncii din industrie și a Consiliului Național al Agriculturii din 27— 28 mal, am stabilit programe de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, a combustibilului și energiei pentru fiecare unitate economică a județului, pentru flecare loc de muncă.

și stimate tova- general Nicolae

anului bune urma- de or- consi- pentru

Organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii au luat măsuri pentru reducerea cu 50 la sută a consumurilor netehnologice de energie electrică și termică și cu 5 la sută a consumurilor tehnologice. S-au luat măsuri ferme la întreprinderea materialelor de construcții și Combinatul siderurgic din Călărași pentru diminuarea in eel mai scurt timp a cheltuielilor materiale la nivelul planificat și reducerea acestora in continuare astfel incit, pină la sfirșitul anului, să obținem o depășire a beneficiilor stabilite prin plan.Ne exprimăm convingerea, tovarășe secretar general, că importantele măsuri de sporire a veniturilor oamenilor muncii vor mobiliza intregul personal muncitor din întreprinderile județului nostru, în vederea gospodăririi cit mai judicioase a mijloacelor materiale și financiare, îndeplinirii planului pe întregul cincinal, sporirii exportului, ridicării calității produselor și a eficienței în întreaga noastră activitate.Avind în vedere orientările și sarcinile trasate de dumneavoastră privind realizarea obiectivelor de investiții in termenul planificat, iar acolo unde este posibil scurtarea acestor termene, biroul comitetului județean de partid a luat măsuri pentru asigurarea condițiilor de realizare a fiecărui obiectiv, de la proiectare pină la punerea în funcțiune. Volumul de investiții realizat pe primele 5 luni ale anului este mai mare cu 7,6 la sută la total investiții și cu 28 la sută la construcții-montaj, compara- . tiv cu aceeași perioadă a anului trecut.Vă raportez, tovarășe secretar general, că sîntem bine pregătiți pentru punerea rapidă în funcțiune a uzinei cocsochimi- ce, urmind să trecem cu toate forțele și la realizarea obiectivelor din etapa a doua de dezvoltare a Combinatului siderurgic de la Călărași.Realizarea necondiționată a planului la export reprezintă pentru toate colectivele de oameni ai muncți, pentru organizația județeană de partid un o- biectiv de primă importanță. în anul acesta avem de realizat un volum total de export cu 35 la sută mai mare decît anul trecut. Pentru realizarea acestor sarcini, vă încredințăm, tovarășe secretar general, că vom face tot ce depinde de noi pentru a executa în termen toate contractele încheiate cu partenerii externi.
în ceea ce privește agricul-

șomerilor, flagrantă a oamenilor
modul în

am

de calitate treitovarășe secre- anul acesta în

în acești ani ai cincinalului actual, care caracterizează obiectivele și direcțiile noii etape calitative pe care o parcurge în dezvoltarea sa susținută economia noastră națională, unitățile ministerului sînt angajate din plin in realizarea obiectivelor prioritare definite în documentele partidului nostru. Astfel, pornind de la necesitatea ca in anul 1985 producția de energie electrică trebuie asigurată în principal în termocentrale, am accelerat asimilarea unui mare număr de produse pentru sectoarele minier și energetic, astfel incit ponderea acestora reprezintă 25 la sută in totalul celor asimilate în ultimul an și jumătate. Deși pe ansamblu avem o depășire a planului in ceea ce privește producția de utilaje tehnologice, totuși înregistrăm unele restanțe a căror recuperare într-un termen cit mai scurt posibil se situează in centrul preocupărilor noastre. In ceea ce privește utilajul minier, accentul il punem pe asimilarea și livrarea integrală a complexelor mecanizate, a combinelor și mijloacelor de transport de mare capacitate. Am trecut la asimilarea în țară a producției hidraulice grele. Vîrful de solicitare de forță de muncă și ca-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

RADU BĂLANMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Militind cu răspundere comu- • nistă în spiritul indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al partidului din martie și la consfătuirea de lucru din 26--27 mai, organizația județeană de partid Hunedoara, colectivele de oameni ai muncii și-au concentrat eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în industrie, export, investiții, in agricultură, pentru ridicarea calitativă a întregii activități.Raportez plenarei că în primul semestru din acest an industria hunedoreană realizează o seamă de depășiri Ia producția fizică : Ia producția de e- nergie electrică am furnizat 80 mil. kWh peste plan, iar în luna iunie realizăm integral prevederile la producția de energie electrică’ pe bază de cărbune. 
Urmărind zilnic și acționind

. pentru buna pregătire și organizare a reparațiilor capitale la grupurile electrogene, am reușit să finalizăm lucrările la grupul nr. 1 de la termocentrala Mintia cu 25 zile mai devreme decît era stabilit. Totodată, s-au creat condiții pentru atacarea și terminarea reparațiilor la grupul nr. 4 pină Ia 15 septembrie, așa cum nfe-ați indicat dumneavoastră.Cu sprijinul conducerii partidului, al guvernului și ministerelor, prin soluționarea unor probleme organizatorice șl de bază materială, s-au intensificat ritmurile de lucru pe amenajarea hidroenergetică Rîul Mare — Retezat, reușind să se realizeze viteze sporite la săparea galeriei principale de a- ducțiune și la depunerile în baraj.In industria extractivă am depășit sarcinile semestriale de plan cu 5 000 tone de cărbune net, cu 12 000 tone fier în minereu-marfă, cu 70 tone la cupru, 50 tone la plumb, 65 tone
(Continuare in pag. a Vl-a)

225.de


PAGINA 6 SC1NTEIA - vineri 1 iulie 1983

LUCRĂRILE PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL

Plenara Comitetului Central 
al Organizației Democrației 

și Unității Socialiste

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a)zinc și la alte substanțe minerale utile.în vederea creșterii capacităților de producție, a sporirii gradului de mecanizare a lucrărilor miniere, am pus în funcțiune prima linie de prelucrare a cărbunelui pentru semicocs la preparația Petrila și este în probe mecanice linia a doua. Cu toate acestea, nu am reușit să determinăm realizarea planului producției de huilă specială pentru cocs și semicocs, acumulînd o restanță.Comitetul județean de partid a analizat permanent stadiul îndeplinirii planului la producția de cărbune și a organizat în- tilniri bilunare cu activul de partid din Valea Jiului și analize la fața locului -în fiecare unitate minieră, urmărind zilnic pe schimburi modul cum se îndeplinesc programele de producție. Deși majoritatea problemelor de asigurare tehnico-materială a Văii Jiului au fost soluționate, ne mai confruntăm cu unele aspecte privind livrarea unor mașini și utilaje cuprinse 'în programul de mecanizare.Ne bucurăm că programul de realizare a utilajelor pentru industria minieră, inclusiv complexele mecanizate pentru Valea Jiului, vor fi realizate, lucru ce va determina o imbunătățire substanțială a activității in Valea Jiului, și noi ne angajăm că vom recupera răminerile în urmă in perioada care a mai rămas pină la sfirșitul anului.Organizația județeană, organele și organizațiile de partid din unitățile siderurgice au pus un accent deosebit pe creșterea producției de cocs, oțel și laminate, diversificarea și ridicarea calității produselor, asimilarea de noi mărci de oțeluri aliate și înalt aliate destinate construcției de mașini, energeticii nucleare, aeronauticii, altor ramuri de virf ale economiei noastre naționale.Nerealizările pe care le înregistrăm la producția de cocs, de laminate sint urmarea nesolu- ționării la timp a problemelor privind funcționarea normală a agregatelor și utilajelor, neasi- gurarea personalului necesar cu pregătire corespunzătoare, persistența unor acte de indiscinli- nă tehnologică și de muncă, precum și a unor neajunsuri in a- provizionarea tehnico-materială.Informez plenara că preocupările noastre privind realizarea fbndului de marfă destinat exportului, încadrarea in calitatea solicitată de beneficiarii externi s-au materializat in onorarea integrală a obligațiilor pe primul semestru al anului la majoritatea produselor.Comitetul județean de partid urmărește îndeaproape modul de realizare a planului, perfecționarea activității din domeniul investițiilor, unde avem un plan de aproape 10 miliarde lei pe a- cest an. Alături de investițiile din energetică și minerit — la care m-am referit — vor fi date în folosință și altele, cum sint dezvoltarea Uzinei pentru utilaj minier din Petroșani, întreprinderea de fire artificiale „Vîscoza“ Lupeni, trei grupuri energetice și banda a doua de aglomerare la Combinatul siderurcic Călan, obiective'ale industriei alimentare în Valea Jiului și Deva. Au fost luate măsuri ferme pentru realizarea în întregime a planului de locuințe și pregătirea corespunzătoare a fronturilor de lucru pentru anul viitor pentru toate investițiile.Rezultate mai bune înregistrăm și in agricultura județului. Am încheiat recoltarea orzului și producția obținută pe județ este mai mare față de cea a anului trecut. Cultura griului se prezintă bine ; de asemenea, prășitoarele și legumele. Se lucrează mai bine și in zootehnie ; anul acesta ne asigurăm furajele în întregime. în continuare,, vom acționa mai stăruitor pentru creșterea producției agricole și sporirea contribuției județului la programul de autoaprovizio- nare.Avem posibilități să sporim rolul organizațiilor de partid pentru mobilizarea oamenilor de la sate, a cooperatorilor și a

oamenilor încadrați în industrie pentru a cultiva fiecare palmă de pămint în scopul creșterii producției cerealiere, al dezvoltării zootehniei și legumicul- turii.După cum se știe, la Plenara C.C. al partidului din martie 1983 am adoptat programul privind retribuirea muncii și repartiția veniturilor, care a fost ulterior supus dezbaterii publice și îmbunătățit pe baza propunerilor oamenilor muncii. Programul constituie o nouă dovadă de aplicare consecventă în viață a principiilor echității socialiste, le- gînd strins — așa cum este și firesc — retribuirea muncii și repartiția veniturilor de volumul efectiv de muncă prestată de fiecare formație de lucru sau întregul colectiv al unității.De ce să nu recunoaștem că în gîndirea .unora s-a cuibărit ideea că socialismul este un fel de sac al abundenței, din a cărui risipă generoasă vor primi cu toții cit au nevoie. Trebuie să înțeleagă fiecare că nu poate primi mai mult decît valoarea muncii prestate, că garantarea dreptului la muncă nu înseamnă și garantarea ciștigu- lui pentru cei ce nu-și îndeplinesc sarcinile. De asemenea, echitabil este ca cei care fac eforturi, care muncesc mai mult și mai bine să fie plătiți mai bine.Pornind de la faptul că in județul nostru se realizează, o mare parte din cărbunele, energia și produsele siderurgice ale țării, aplicarea programului privind perfecționarea sistemului de retribuire va stimula participarea mai responsabilă a tuturor oamenilor muncii în vederea realizării sarcinilor din aceste importante sectoare da activitate.Folosesc acest prilej pentru a exprima adeziunea comuniști-

lor, a oamenilor muncii la programul privind retribuirea și repartiția veniturilor, gratitudinea față de măsura de stabilire a noii majorări a retribuției începind cu septembrie 1983, de care vor beneficia o mare parte din oamenii muncii din județul nostru, aceasta contribuind Ia o mai intensă mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.Așa cum ne-ați indicat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în’ decembrie anul trecut, am întreprins măsuri mai ample în domeniul- utilizării întregii suprafețe agricole de care dispunem și îmbunătățirilor funciare.Oamenii muncii hunedoreni urmăresc cu deosebit interes desfășurarea evenimentelor in viața internațională, participarea țării noastre la soluționarea celor mai importante probleme cu care se confruntă omenirea, contribuția inestimabilă pe care o are iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe arena mondială. Distincțiile și titlurile acordate, aprecierile deosebite de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu pe toate meridianele globului ilustrează înțelepciunea și clarviziunea, grija și răspunderea pentru viitorul patriei noastre și al întregii omeniri.Aprobînd cu deosebită căldură politica externă a partidului și statului nostru, activitatea delegației conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta întîlnire de la Moscova, ne angajăm să facem totul ca și prin rezultatele obținute de oamenii muncii din județul nostru șă ne aducem contribuția la creșterea prestigiului României în lume, la afirmarea socialismului și păcii.
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

\ MARIA GHEORGHEMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Problematica atotcuprinzătoare supusă dezbaterii actualei plenare a Comitetului Central atestă încă o dată preocuparea permanentă, statornică, a conducerii partidului, personal a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru analizarea și soluționarea tuturor problemelor în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Doresc să informez plenara că în centrul activității Comitetului județean de partid Neamț, a organelor și organizațiilor de partid se află în permanență mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1983, an hotărîtor al actualului cincinal.Acționînd în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii pentru soluționarea operativă a problemelor, pentru aplicarea cu fermitate a autoconducerii muncitorești și autogestiunii e- conomico-financiare, am reușit ca in primul semestru din acest an, ca urmare a aplicării sarcinilor trasate de dumneavoastră la consfătuirea de lucru din luna mai, să recuperăm unele nerealizări din perioadele anterioare, îndeplinind planul la producția-marfă pe semestrul I, la producția netă, asigurind un ritm corespunzător pentru creșterea productivității muncii prin realizarea peste plan a unor produse fizice solicitate de eco-- nomia națională.Pe linia introducerii progresului tehnic, am concentrat toate forțele tehnice și ale cercetării pentru introducerea mai' rapidă a modernizării- tehnologiilor, cit și realizarea unor produse noi și reproiectate care însumează o valoare de peste 800 milioane lei. în ceea ce privește planul de investiții, vă raportez,'tovarășe secretar general, că pină la sfirșitul semestrului I punem

in funcțiune 6 capacități productive restante din perioadele anterioare și am îndeplinit integral planul de construcții de locuințe. Deși în această perioadă în majoritatea unităților economice s-a desfășurat o activitate politico-organizatorică intensă, care a condus la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, totuși, analizînd în spirit critic, trebuie să recunoaștem că nu ne putem declara mulțumiți cu realizările obținute, activitatea . economică neridicîndu-se peste tot la nivelul exigențelor formulate de secretarul general al partidului.în agricultură, pe baza programelor adoptate și prin măsurile luate în condițiile climatice mai puțin favorabile ale acestui an agricol, s-a putut asigura structura culturilor stabilite, fapt ce va conduce .la realizarea producțiilor necesare acoperirii cerințelor proprii de consum, a aprovizionării industriei cu materii prime și alte nevoi ale economiei. Cu toate că ploile din ultima perioadă au îngreunat unele lucrări, am reușit să stringem în bune condiții orzul, avînd posibilitatea de a realiza fondul de stat și sîntem pregătiți pentru a trece cu toate forțele Ia recoltarea griului, la întreținerea corespunzătoare a culturilor, care se prezintă foarte bine, și asigurăm plenara că vom obține producții sporite față de anul 1982. Pentru asigurarea furajelor, problemă care ne preocupă în mod deosebit, am luat măsuri și urmărim îndeaproape recoltarea și depozitarea unor, cantități mai mari de fin și siloz, reușind ca pe cele 6 luni să realizăm 75 la sută la fin, 61 Ia sută la siloz și peste 2 000 de tone frunzar. Ca urmare a dezvoltării bazei de niaterii și a acțiunilor întreprinse, doresc să informez plenara că livrările Ia fondul de stat pe semestrul I le-am realizat cu o depășire de -peste 100 tone față de plan. De asemenea, față de aceeași perioadă a anului trecut, livrările la fondul de stat sint mai

mari cu aproape 2 400 tone carne, 37 500 hi lapte de vacă și peste 3 000 hl lapte de oaie. Deși rezultatele sint mai bune comparativ cu cele din anul trecut, nu ne declarăm mulțumiți, deoarece acestea s-au ridicat sub posibilitățile existente în județul nostru și sîntem hotărîți ca în continuare să creștem efectivul de bovine și ovine, să asigurăm producțiile corespunzătoare pentru realizarea fondului de stat.In lumina sarcinilor reieșite Ia consfătuirea de lucru de la Comitetul Central din luna mai, în toate organele și organizațiile de partid am adoptat programe speciale de măsuri care să asigure îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan pe anul 1983 și posibilitatea realizării unei producții suplimentare de peste 300 milioane lei. Am adoptat, de asemenea, pe baza analizelor făcute cu conducerea ministerelor și a centralelor industriale, o serie de măsuri ce vizează mai buna organizare a producției și a muncii, utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție, întreținerea și efectuarea la timp a reparațiilor și reviziilor, reducerea consumurilor, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, sporirea accentuată a productivității muncii, care să conducă la creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Toate acestea se vor înfăptui prin creșterea răspunderii personale, angajarea responsabilă a fiecăruia la locul de muncă, mi- litind in permanență pentru introducerea unui spirit de exigență și combativitate revoluționară.în ceea ce privește programul de creștere a retribuțiilor oamenilor muncii supus dezbaterii plenarei, sîntem convinși că va conduce la aplicarea fermă a principiului socialist de retribuire după cantitatea și calitatea muncii că va da noi dimensiuni inițiativei individuale și colective, răspunderii tuturor oamenilor muncii in aplicarea fermă a principiilor autoconducerii! muncitorești, desfășurîndit-și activitatea pe principiile economice ale eficienței și rentabilității.Pe baza sarcinilor ce ne revin din această plenară, vom milita permanent pentru îmbunătățirea programelor speciale Întocmite în fiecare unitate economică care să conducă la sporirea mai, accentuată a productivității muncii și la asigurarea fondurilor proprii de dezvoltare și cointeresare materială,. pârtiei- pînd cu’ 6 cotă mai mare lâ formarea resurselor' necesare dezvoltării generale a societății.Referitor la programul analizat in cadrul plenarei privind organizarea și folosirea întregii suprafețe agricole, de realizare a lucrărilor de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului, și în cadrul județului nostru acționăm cu fermitate pentru realizarea sarcinilor stabilite. în acest sens, am luat măsuri pentru extinderea suprafețelor amenajate pentru irigat, realizînd pină in prezent o suprafață totală de 15 000 de hectare, iar in următorii doi ani din actualul cincinal vom crește suprafața cu încă 3 500 de hectare. In vederea eliminării excesului de umiditate ce afectează aproape 37 000 de hectare folosim creditele acordate de stat, fondurile proprii ale cooperativelor agricole de producție și contribuția') in muncă a populației de la sate, realizind această lucrare pe10 581 hectare prevăzute pentru această perioadă. Studiile efectuate în continuare în județul nostru evidențiază posibilitatea depășirii prevederilor din acest cincinal la acțiunile de combatere a eroziunii solului cu încă 14 000 de hectare și eliminarea excesului de umiditate la incă11 000 de hectare.Doresc să vă asigur, în încheiere, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația de partid a județului Neamț, toți oamenii muncii vor acționa cu fermitate pentru valorificarea superioară . a rezervelor existente, în așa fel incit să pe îndeplinim în mod exemplar sarcinile din actualul cincinal.

Joi a avut loc Plenara Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste.Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele probleme :1. — Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal ;2. — Programul național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pă- mîntului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului ;3. — Contribuția consiliilor F.D.U.S., a organizațiilor de masă și obștești componente la unirea eforturilor, a energiei și inițiativei tuturor oamenilor muncii, în vederea înfăptuirii exemplare a planului și programelor de dezvoltare economico- socială a țării ;4. — Raport cu privire la organizarea și desfășurarea adunărilor organizațiilor democrației și unității socialiste pentru dare de seamă și alegeri.în cuvintul lor, participanții la dezbateri — oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități — au subliniat realismul acestor documente, elaborate din inițiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, faptul că ele corespund pe deplin nevoilor și i posibilităților țării, aflindu-se în concordanță cu obiectivele actualului plan cincinal, cu hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind dezvoltarea echilibrată a economiei naționale, creșterea continuă a eficienței și calității întregii activități economice.Exprimind totala adeziune
t V
PROGRAMUL X

15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea 

în învățămintul superior teh
nic. Chimie. (îndrumări me
todice)

15.25 Rezultatele tragerii Loto
15.30 Emisiune în limba germană
17.25 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
17.35 Orașe canadiene. Emisiune 

realizată cu prilejul Zilei na
ționale a Canadei. Documen
tar '

17.30 10(11 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20.35 Cîntece pe adresa dv.

față de noile programe, cei care au luat cuvintul au înfățișat pe larg sarcinile specifice ce revin organizațiilor democrației și unității socialiste în mobilizarea tuturor forțelor și energiilor creatoare ale întregului nostru popor pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor acestor documente ce constituie părți integrante ale concepției generale care stă la baza Programului partidului, a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională privind dezvoltarea in continuare a industriei și agriculturii, creșterea puterii economice a țării, ridicarea nivelului de trai al poporului.Vorbitorii s-au angajat să acționeze mai ferm pentru creșterea contribuției O.D.U.S., a membrilor acestora la realizarea sarcinilor cuprinse în programele de dezvoltare economi- co-socială în profil teritorial și de aprovizionare, buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, intensificarea muncii politice și cultural-educative de masă, realizarea programelor de interes obștesc.în cadrul ședinței au fost dezbătute, de asemenea, concluziile desprinse in urma desfășurării adunărilor pentru dări de seamă și alegeri, acțiune deosebit de importantă, care a avut ca rezultat creșterea capacității politice și organizatorice a Organizației Democrației și Unității Socialiste, sporirea influenței sale in rîndul oamenilor muncii de Ia orașe și sate.Plenara a adresat tuturor membrilor O.D.U.S. chemarea patriotică de a acționa în toate domeniile, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru infăptuirea exemplară a prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a patriei, a programelor elaborate în vederea realizării hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în încheiere au fost adoptate in unanimitate programele supuse dezbaterii.
20,58 Cadran mondial
21,15 Film artistic : „Maiorul". Pre

mieră pe tară. Cu : Horward' 
Ruble. Nick Tate. Regia : Da
vid Baker

22,00 Revista literar-artlstică TV
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 8
15,00 Telex
15,05 Film artistic : „Femeia necu

noscută"
17,10 Blocnotes bucureștean — in

formații utilitare
17.20 Stadion — emisiune de actua

litate sportivă
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Dezbateri culturale. Cartea de 

reportaj' la edituri bucurești,-
. ne .

20,45 Generația deceniului -IK
21,00 Stagiunea estivală
22,30 TelejurnalDE LA ADAS

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viată pentru luna iu
nie 1983 au ieșit următoarele com
binații de litere :

1. N.X.W.; 2. K.H.Q.; 3. Q.W.E.; 
4. S.T.J.; 5. S.U.R. 6. G.C.L.; 7
G.X.Y; 8. E.T.W.

Toți asigurații cărora le-au ieșit

una sau mai multe din aceste 
combinații de litere înscrise în po
lițele lor,' urmează să se adreseze 
unităților ADAS pentru a li se 
stabili drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amorti
zare este necesar ca asigurații să 
achite primele de asigurare la ter
menele stabilite.

LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- toare la tragerea la sorți lunară din 30 iunie 1983u □ 2 •S g s S =5 2 Z <£•Q Seria obligaț
iunii

Număr
ul cu

rent al obli gațiuni
i

Valoare
a 

cîștigul
ui

1 85553 112 50 0001 22299 119 50 OOO1 27224 122 50 0001 04854 149 40 0001 21489 130 40 0001 74158 87 40 0001 71801 05- - 35 0001 86313 149 35 0001 73453 131 35 000 '1 79608 100 35 0001 23918 120 30 0001 70439 36 30 0001 81492 24 30 0001 55946 30 300001 85106 10— 30 0001 49510 23 25 0001 90878 37 25 OOCT1 66803 36 25 0001 07313 93 25 0001 17515 122 25 0001 57388 91 25. 0001 34277 91 20 0001 25799 143 20 0001 63492 139 20 0001 76647 120 20 0001 19462 100 20 0001 39347 .45 20 0001

Termin
ația 

-j
seriei 

g
obligaț

iunilor
 o? 84 20 000

100 647 99 5 000100 ■813 118 3 000100 850 24 3 000too 026 150 3 0001 000 79 22 1 0001 000 58 132 1 0001 006 18 150 8001 000 02 21 8001 000 41 91 8001 000 11 126 8001 000 05 104 8001 000 31 74 8001 000 49 131 8001 000 60 13 8001 ooo 48 66 8001 000 82 142 8001 000 10 110 fcoo13 428 TOTAL : 13 050 000Ciștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea ciști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite ciști- gătoare. \Plata ciștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse intre 81—150, la confruntarea cu lista oficială primul zero de la serie nu se ia in considerare.

vremea
Timpul probabil pentru 

intervalul 1 iulie ora 21 — 
4 iulie ora 21. în țară: Vre
mea va fi în general insta
bilă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter 
de averse, însoțite de des
cărcări electrice, mai frec
vente în sudul și estul ță
rii. Izolat, cantitățile de apă 
vor putea depăși 20 de litri 
pe metrul pătrat, în 24 de 
ore. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu inten
sificări locale din sectorul 
estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele ma
xime între 18 și 28 de gra
de, local mai ridicate. în 
București: Vremea va fi 
în general instabilă, cu ce
rul temporar noros. Vor 
cădea ploi sub formă de 
averse, însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul va su
fla slab pînă Ia moderat, 
cu intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 și 16 
grade, iar cele maxime în
tre 23 și 26 de grade. (Oti- 
lia Diaconu, meteorolog de 
serviciu).

cinema

Tovarășului DRAGOSLAV MARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, vă adresez, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea sarcinii de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată, în realizarea obiectivelor stabilite de cel de-al XII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia pentru edificarea societății socialiste în Iugoslavia vecină și prietenă.îmi exprim convingerea că relațiile de strinsă prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se vor dezvolta continuu, spre binele poporului român și popoarelor iugoslave, în interesul cauzei socialismului, destinderii, înțelegerii și cooperării internaționale, al securității și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia zilei mele oficiale de naștere. Urările dumneavoastră de bine mi-au făcut multă plăcere.
ELISABETA A ll-A

Sosirea in Capitala a ministrului relațiilor externe 
al Republicii HondurasJoi a sosit într-o vizită oficială in țara noastră ministrul relațiilor externe al Republicii Honduras, Edgar Paz Barnica.La sosire, pe aeroportul Oțo- peni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.

In cursul după-amiezii au început convorbirile între miniștrii de externe ai României și Hondurasului referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări în domenii de interes comun, precum și în legătură cu principalele probleme ale actualității politice internaționale.(Agerpres)
Cronica zileiLa Academia „Ștefan Gheorghiu" a avut loc o adunare festivă prilejuită de încțieirea studiilor de către absolvenții Institutului pentru pregătirea cadrelor in problemele conducerii social-politice promoția 1983.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se exprimă conducătorului încercat și iubit al partidului și poporului nostru cele mai profunde sentimente de stimă și aleasă prețuire, recunoștință și vii mulțumiri pentru condițiile'' excepționale create in1 Vederea pregătirii și formării fdr ca activiști de partid-yi-de stat, ca mi- litapCi' /revoluționari, devotați Arflp și suflet partidului și poporului.La baza întregii noastre pregătiri, se arată in telegramă, au Stat excepționala dumneavoastră operă teoretică și ideologică, documentele programatice și Vă- loioasa experiență a partidului nostru, indicațiile prețioase pe care le-ați dat privind profilul activistului de partid, pilda dumneavoastră vie de competență și pasiune revoluționară, de apărător dirz al intereselor și valorilor naționale, de promotor consecvent al idealurilor nobile ale socialismului, ale păcii și prieteniei între popoare. Sîntem conștienți că istoricele realizări obținute de poporul nostru in propășirea economică și socială, in ridicarea pe o treaptă nouă, superioară a calității muncii și a vieții sint nemijlocit legate de gindirea dumneavoastră cutezătoare, de prodigioasa și neobosita activitate practică ce o desfășurați in fruntea partidului și statului nostru.Ne reîntoarcem la locurile noastre de muncă, se spune în telegramă, călăuziți de hotărîrile de însemnătate istorică adoptate de cel de-al XII-lea Congres, de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1982, ex- primindu-ne angajamentul de a nu ne precupeți eforturile pentru realizarea programelor stabilite.Cu deosebită dragoste și devotament pentru partid, pentru scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România — vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că scopul nostru suprem este slujirea fără preget a partidului și poporului. Vom pune in slujba acestui țel întreaga noastră energie și capacitate de muncă, vom acționa pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne vor fi încredințate în domeniile și la locurile unde partidul are nevoie de noi .

Cu prilejul Zilei naționale a Canadei, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc, joi seara, „Gala filmului canadian".Rolul filmului în cadrul relațiilor de colaborare culturală romano-cariadiene a făcut o- biectul aldcuțiunilor rostite de regizorul Adrian.Petringenaru și Peter McLaren Roberts, ambasadorul Canadei la București.Au luat parte reprezentanți'-' Consiliului Culturii și JRAu (iei Socialiste, Ministerului A. cerilor Externe, Irstltutului român pentru^ relațiile culturale cu străjnMatei, Asociației cineaștilor, un numeros public.. Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Universitatea cultural-științi-i ficâ din Capitală și-a închis, joi, cursurile anului de invăță- mint 1982—1983 printr-o festivitate, desfășurată la Opera Ro- . mână.I^upă cum sublinia acad. Remus Răduleț, rectorul universității; în alocuțiunea rostită cu acest prilej, în anul de învăță-! mint încheiat au fost organizate circa 380 de cursuri de cultură generală și profesională, o bun. parte dintre acestea avind caracter de noutate. Astfel, celor peste 14 000 de cursanți ai universități, le-au fost oferite noi cursuri ș' cicluri tematice privind is'.bri națională și universală, nt care pot fi menționate ce.- gate de trecutul mișcării mi torești, de istoria Bucureștiumi sau activitatea unor remarcabili domnitori și voievozi din Țările Române. De o largă audiență in rindul cursanților s-au bucurat, de asemenea, cursurile legate de personalitatea omului în filozofie și literatură, de aspecte ale dezvoltării literaturii noastre clasice și contemporane — evoluția romanului clasic românesc de astăzi, limba română in capodopere ș.a. Un loc distinct in programa celei mai mari instituții de învățămînt popular din țară l-au ocupat, cursurile de cultură profesională cu lucrări practice și tehnico-aplicative. La sediul universității sau direct la locul de muncă, în întreprinderi și instituții, au fost predate cursuri noi din domeniul autoconducerii și autogestiunii unităților economice, altele vizind cercetări de marketing, căi și metode de optimizare a tehnologiilor în industria materialelor de construcții, limbaje de programare, metode și tehnici de conducere a unităților economice ș.a.în cadrul festivității de închidere a cursurilor universității bucureștene a fost prezentat spectacolul cu opera „Frei- schiitz" de Weber, in interpretarea colectivului artistic al Operei Române.

• Revanșa : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Cuibul Salamandrelor : 
CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Program de desene ani
mate :, DOINA (16 35 38) — 
9; 10,45; 12,15.
© Vrăjitorul din Oz : DOI
NA — 13,45; 17,45.
• Pintea : DOINA (16 35 38)
— 15,30; 19,30, DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45 ; 18; 20.
• Viraj periculos : BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30;
17,45; 20.
• Sfirșitul nopții : LIRA 
(317171) — 16; 18,15; 20,30.
• Anna celor 1 000 de zile:
COSMOS (27 54 95) - 9,30;
12; 16; 19.
© Mult mai de preț e iubi
rea : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Tatăl reginei : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30.
© Omul și umbra : PACEA
— 19,30.
© Brigada diverse în alertă: 
MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
© Martorul de pe „Cap 
Arcona*4 : PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Incredibilele aventuri ale 
unor italieni în Rusia : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la.gră
dină — 21.

© Dragostea mea cu Jakub: 
UNION (1319 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Descendență directă : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 20,15.
© Fata care vinde flori : 
GRIVITA (17 08 58) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
© Vraciul : DRUMUL SA- 
Rtl (31 28 13) — 15; 17,30; 20, 
POPULAR (35 15 17) — 10; 
13; 16; 19.
© Șatra : GIULEȘTI
(17 55 46) — 13,30; 15,45; 18;
20,15, AURORA '35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
© Dosarul „Lina de aur“ : 
FLACAra (20 33 40) — 15,30; 
17,30; 19,30.
© Adio, dar rămîn cu tine: 
PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; .13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA (47 46 75) — 9 ;
I. 1,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
© Cei trei mușchetari : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) - 9 ;
II, 15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Un comando pentru apa 
grea : STUDIO (59 53 15) — 
10; 13; 16; 19.
© Mașina timpului : CA
PITOL (16 19 17) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la
grădină — 21.
© Madona păgînă : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15;
17,15; 19,30.
© împușcat în spate : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30;
17,30; 19,30, FEROVIAR
(50 51 40), la grădină — 21. 
© Aventură în Arabia : 
VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,
MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
© Un american la Paris : 
MELODIA (12 06 88) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,' 
CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20.
© Iubire fără soare : VOL

GA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, SALA 
MICĂ A PALATULUI — 
17,15; 20, ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45;
20,-la grădină — 21.
© Yeti, omul zăpezilor : 
SALA MARE A PALATU
LUI — 17,15; 20.
© Aleargă după mine ca să 
te prind : GRĂDINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, 
sala mică) : Idolul și Ion 
Anapoda —' 19,30.
© Filarmonica „George 
Enescu“ (15 68 75, Ateneul 
Român) : Deschiderea sta
giunii estivale. Concert sim
fonic. Dirijor : Paul Strauss 
—• S.U.A. Solist : Dan Gri- 
gore — 19.
© Opera Română (13 18 57) : 
Demoazela Măriuța (pre
mieră). La piață — 18.
© Teatrul Mic (14 70 81, Ia 
Teatrul de vară Herăstrău): 
Nebuna din Chaillot — 20. 
© Teatrul Foarte Mic 
(14 09 05): Baladă cotidiană 
— 20.
© Teatrul ,,C.L Nottara" 
(59 31 03, sala Magheru) : 
Calandria — 19,30, (sala
Studio) : Sentimente și naf-, 
talină — 19.
© Teatrul Giulești (14 72 34, 
sala Majestic) : A cincea 
lebădă - 19,30.
© Teatrul satiric-muzical 
,,C., TănaseM (Grădina Boe
ma, 15 56 78) : Fotbal la 
Boema — 19,30, (sala Sa
voy) : Vacanță la București 
— 19,30.
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Zile decisive, de puternică mobilizare a forțelor pentru a urgenta la maximum

RECOLTAREA CEREALELOR Șl iNSÂMÎNfAREA CULTURILOR DUBLE
IALOMIȚA

Secerișul griului avansează prin folosirea 
fiecărei ore bune de lucruPloile căzute in unele zone din județul-ialomița, destul de reduse cantitativ, au întrerupt totuși secerișul griului într-un șir de întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole. Dar aceasta numai pentru scurt timp. Combinerii și ceilalți mecanizatori, specialiștii nu au părăsit cimptrl și, imediat ce lanurile s-au zvîntat, secerișul griului a fost reluat cu toate forțele. Așa s-a procedat în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Slobozia, Țăn- dărei, Cosîmbești, Balaciu și Urzi- ceni, unde miercuri, la numai două ore după încetarea ploii, combinele au intrat din nou în lanuri. Ca urmare, miercuri și joi, folosindu-se din plin fiecare oră bună de lucru in cîmp, au fost recoltate' pe ansamblul județului 4 800 și, respectiv, 5 600 hectrire. în felul acesta, pînă joi seara, griul a fost strîns, în județul Ialomița, de pe 36 500 hectare, ceea ce reprezintă peste 51 la sută din suprafața cultivată. Cele mai mari suprafețe au fost recoltate în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Slobozia, unde sînt create toate condițiile ca astăzi, vineri, 1 iulie, această lucrare să fie încheiată.

TULCEA
.........- -- -r---------

“'-'orele strălucea, dar nu peste tot 
• "binele erau in lanuri

m..
■ ie în ■ ’ ora 21, cinase în acest mod, . nale acestei sdptămin. . <j tea unităților agricole î realizat vitezele zilnice planii» ;. Ca atare, secerișul griului a nsat, recolta liind strînsă pînă Icuri seara de pe 20 840 hectare, i ce reprezinți 30 la sută din rafața cultivată ih acest an.eși In cea mai mare parte a ju- ilui a plouat, miercuri, 29 iunie, lucrat la seceriș in majoritatea si?-, • agroindustriale. La numaia oprirea ploii, în coope

y CvEȘTI DIN ȚARĂ

De aici, combinele vor fi trimise în alte unități agricole care au de strîns griul de pe suprafețe mai mari. Recoltarea griului se află intr-un stadiu avansat și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Bordu- șanf, Țăndărei, Fetești și Gura Ia- lomiței, unde în două zile bune de lucru secerișul va fi încheiatîn toate unitățile agricole ialomi- țene se pune un accent deosebit pe corelarea recoltării cu transportul griului la bazele de recepție, pe e- liberarea de paie a terenurilor și pregătirea suprafețelor, în vederea însămințării operative a culturilor duble. Prin organizarea muncii în două schimburi la eliberarea și pregătirea suprafețelor destinate culturilor succesive, pînă în prezent au 1‘ost semănate aproape 40 000 hectare din cele TI 000 hectare planificate. Cele mal mari suprafețe au fost însămînțate cu porumb pentru boabe — 28 600 hectare, din cele 49 000 hectare prevăzute prin plan — și cu legume : 4 800 hectare, din cele 5 600 planificate.
Mihai V1SOIU corespondentul „Scinteii"

rativa agricolă Luncavița, din consiliul agroindustrial Isaccea, cele 14 'hine se aflau în lanurile de griu, 
„în aceasta dimineață, cu 'nul era închis și se pre- — ne spunea Ștefan 'tetele cooperati- tenele au in- 

cînd a'’ta

tui,liului, ... ? >lucrat la Su- cooperativa agrn.^ abia se oprise. Gheo.„ inginerul-șef al unității, u. o combină să vadă dacă se poate era. „A ’plouat puțin — ne spune inginerul. Prima brazdă arată Că spicele se bat bine. Și am hotărît ca 

toate cele 3 combine să înceapă lucrul. Dacă vrem să nu pierdem nimic din recoltă, nu trebuie să așteptăm ca lanurile să se răscoacă".Seara tirziu, de la tovarășul Petre Iorga, președintele consiliului agroindustrial îsaccea, am aflat bilanțul acestei zile : in „ferestrele" dintre ploi griul a fost strîns de pe 200 hectare, suprafața recoltată ajungind la aproape 50 la sută din cea cultivată.Sînt doar citeva exemple, din multe altele, care dovedesc că, acolo unde organizarea muncii este bună, secerișul se desfășoară fără întrerupere, în orice condiții. Astfel, miercuri, cu toate că a plouat, unitățile agricole din consiliile agroindustriale Isaccea, Casimcea și Mahmudia au recoltat suprafețe mari de grîu, .care reprezintă aproape jumătate din viteza zilnică planificată. Numai că, în timp ce în aceste consilii agroindustriale s-au recoltat între 45—50 la sută din suprafețele cultivate, cu mult peste media județului, în consiliul agroindustrial Babadag suprafața de pe care a fost strîns griul reprezintă doar 16 la sută din aceea cultivată, iar în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Baia — 21 la sută.Decalajele mari existente între consiliile agroindustriale nu pot fi
ARAD

Oricit de judicioase, măsurile sînt bune 
i numai atunci cind se aplicăDintr-un început facem precizarea că în unitățile agricole din județul Arad stadiul însămințării celei de-a doua culturi este nesatisfăcător. Pînă în prezent au fost însămînțate doar 26 256 hectare, din care aproximativ 17 000 hectare cu porumb boabe, 3 000 hectare cu plante furajere, 1 300 hectare cu fasole, peste 4 500 hectare cu legume etc. Desigur, suprafețele amintite sînt însemnate, însă ele sînt eu mult sub nivelul celor planificate. Este suficient să arătăm că numai suprafața destinată culturii duble de porumb pentru boabe este de 60 400 hectare, dar pînă în prezent nu ș-a semănat nici măcar o treime din suprafața respectivă.Cum se explică aceste întîrzieri ? a fi" obiectivi, nu putem face de faptul că ploile din creat agricultorilor executarea lu- , ‘ă. deci șl

Piu, . pe supra..

expli- roindus- »re recol- rie repre- iu fost se- Ce motive inducere din iliile agroin- .ma, de exem- itrîns paiele de de mari — nu 

puse pe seama ploilor, care de fapt au căzut doar miercuri. Cauza principală o constituie slaba organizare a muncii. • Așa cum am văzut pe teren, chiar în condiții mai grele se poate recolta. Dar în consiliile agroindustriale rămase în Urmă, miercuri combinele nu au lucrat. La ora amiezii, cind soarele strălucea, combinele se aflau „parcate" în taberele de vară din unitățile agricole ale consiliului agroindustrial Babadag, iar mecanizatorii plecaseră acasă. S-au pierdut astfel citeva ore bune de lucru la seceriș.Semnalăm, în încheiere, o situație întilnită în consiliul agroindustrial Macin. Aici organizarea muncii la seceriș este bună. Totuși, ritmurile de lucru stabilite nu pot fi realizate. Motivul? Combinele C-14, sosite recent în unități, mai mult stau decit lucrează. „La majoritatea dintre ele se defectează transmisia la heder — ne spunea Ștefan Paraschiv, directorul S.M.A. Greci. Din această cauză nu putem realiza viteza planificată la recoltare. Solicităm uzinei „Semănătoarea" să acorde cu mai mare operativitate asistența tehnică necesară în perioada de garanție".
Neculai AM1HULESEI corespondentul „Scinteii”

s-a semănat decît jumătate din terenurile eliberate ? Desigur, orice motivație devine de prisos : există front de lucru, semințele s-au asigurat peste tot, fără nici o excepție, la întregul necesar. Lipsește doar preocuparea pentru buna organizare și executare a lucrărilor în ritm intens, fără decalaje între ele.Ce este absolut necesar pentru recuperarea întîrzierilor ? După cum ni s-a spus la direcția agricolă județeană, a fost întocmit un program de măsuri care vizează creșterea ritmului zilnic de lucru, fiindcă pînă în prezent nu s-au semănat mai mult de 3 000 hectare pe zi, în timp ce viteza zilnică ar fi trebuit să a- jungă la 8 500 hectare. Intre altele, s-au luat măsuri pentru urgentarea lucrărilor de eliberare a terenului, fiind mobilizate toate forțele, toate mijloacele disponibile. în ce privește pregătirea terenului, această lucrare se efectuează ziua și noaptea, cu mijloace care permit o productivitate sporită — discuri mari în cuplaj -”uri-îsă,-eor--i . ..țu puternicele tractoare A-l 800. O testat* ‘ altă măsura are în vedere folosirea iizâtba’ la maxîmuin a celor 1 040 de utilajepentru semănatul direct în miriște.Din cîte se poate observa, există un program cuprinzător de măsuri. Dar oricît de judicioase sînt măsurile stabilite, problemele nu se rezolvă de la sine. Iată de ce a devenit necesar ca în fiecare consiliu agroindustrial, în fiecare unitate a- gricolă în parte să se asigure mobilizarea intensă a forțelor pentru atingerea vitezei zilnice de lucru,

astfel îneît sarcinile care stau -în fața județului — peste 85 000 hectare trebuie să fie însămînțate în această perioadă cu culturi duble — să fie realizate integral și cit
SIBIU

Unde munca e bine organizată, 
se ciștigă timp prețios la semănatFaptul că județul Sibiu, situat în zona a treia, are de însămînțat într-un răstimp foarte scurt nu mai puțin de 13 000 hectare cu culturi duble — porumb, legume și furaje — a determinat comandamentul județean al agriculturii să întreprindă ample măsuri pentru ca recoltarea orzUlUÎ’ 'S'ăl se încheie în timpul cet mai scurt, spre a se crea front de lucru la semănat. Referindu-se la aceste măsuri, tovarășul Ion Vraciu, director general adjunct al direcției agricole județene, ne-a precizat : „Un accent deosebit punem pe organizarea muncii de așa manieră incit transportul produselor din cîmp și eliberarea dc paie a terenurilor să se facă în aceeași zi cu recoltarea. Este o măsură respectată în mai toate unitățile agricole, dar rezultate bune se obțin cu deosebire în cele din cadrul consiliilor agro
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mai curînd posibil, pentru a se obține producțiile prevăzute.
Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scinteii"

industriale Mediaș, Miercurea, Roșia, Axente Sever. Agnita și Sibiu, care a doua zi după recoltare trec la insămînțareă culturilor duble".în unitățile consiliului agroindustrial Sibiu, unde se lucrează zi-lit- mină la seceriș, arat și semănat — cu hotărîrea . „de a fi primul consiliu agroindustrial din județ .care încheie recoltarea orzului", cum ne spunea tovarășul Mihqi Frank, președintele consiliului, am avut prilejul să ne convingem și de faptul că, printr-o preocupare sporită pentru buna organizare a muncii la strîngerea și transportul paielor din cîmp, se ciștigă timp prețios. Cooperativele agricole Cristian, Tălma- ciu și Sibiu au înființat echipe speciale de cooperatori care, pe tot timpul recoltării orzului, au lucrat la eliberarea de paie a terenului și la transportul acestora în bazele fu

rajere. Aceasta a permis eliberarea terenului cu două-trei zile mai devreme și trecerea dc îndată la pregătirea terenului și semănatul culturilor duble. Bine este organizată munca și la C.A.P. Șelimbăr, cea mai mare unitate cultivatoare de orz din județ. - Aici, odată cu secerișul, producția este transportată direct la baza de recepție. Toate. echipele de cooperatori, repartizate la strîngerea și transportul baloților de paie din cimp lucrează în două schimburi și în schimburi prelungite, avînd la dispoziție un important număr de atelaje.Din discuțiile purtate în cursul raidului cu factori de răspundere din aceste unități a reieșit că, pentru ; a se asigura transportul operativ. în același ritm cu recoltarea, al produselor la bazele de recepție ar fi util să fie foiosițo nu numai autocamioanele și tractoarele închiriate de ■ la I.T.A. și S.M.A., ci și mijloace-; ,1c de. transport.jițflate în dotarea u:-, ni'tăților agricole. Dar acestea din urină nu pot fi utilizate în nici o cooperativă agricolă, întrucît nu dispun de cantitățile necesare de combustibil. O redistribuire a cantităților disponibile de motorină ar contribui la sporirea capacității zilnice de transport, la creșterea vitezei de recoltare și, implicit, la eliberarea mai rapidă a terenurilor ce trebuie să fie semănate cu culturi duble.
Nicolae BRUJAN corespondentul „Scinteii"

cursul acestui an, colectivul prinderii dc montaj și service •u automatizări și teleeomunica-• I.M.S.A.T.) din București trebuie iregistreze pe șantierele sale. >arativ cu anul trecut, o creștere oductivității muncii cu peste sută. Creștere care urmează să flecte direct în scurtarea durate- irevăzute la lucrările de montaj tomatizări pe care le execută. Nu n trece cu vederea pgste com- tatea și dificultățile unei ase- sa sarcini. Muncitorii a specia- intrepinnderii pot fi întâlniți, desfășurindu-și activitatea, practic pe toate marile platforme de investiții ale actualului cdncinal — din industria chimică, industria minieră, metalurgie și industria maierialelar de construcții, din numeroase alte ramuri economice. Altfel spus, in fața constructorilor din această unitate stau sarcini cu totul deosebite privind nu numai încadrarea în graficele și termenele de execuție stablite. dar și legate de nivelul calitatit al lucrărilor. Intr-adevăr, ei siat aceia care, finalizînd activitatea celorlalți constructori, uirnează să „dea viată" echipamentelor și instalaților din cadrul noilor obiective de investiții, purtind în cel mai înalt grad răspunderea pentru funcționarea ireproșabilă a fiecărui aparat, pentru calitatea înaltă a fiecărui montaj și traseu realizat.Despre modul cum au reușt, pînă jacum. să-și onoreze această dublă sarcină vorbesc de la sine cee două distiheții — Ordinul Muncii tlasa a IlI-a, obținute consecutiv h anii 1981 și 1982 pentru rezultatele înregistrate in întrecerea socialistă. Succese izolate ? Nicidecum. Conso- lidind tradiția acestor rezultate notabile. in primele cinci luni ale acestui an. montorii de la I.M.S.AT. au reușit să Ie adauge alte realizări de valoare, depășind substanțial, alături de ceilalți indicatori ai planului, și sarcina de creștere a productivității muncii. Dealtfel, după cinci luni din acest an, întreprinderea bucu* reșteană se situează pe locul II în întrecerea socialistă. în asemenea condiții este, așadar, pe cit de firească, pe atit de actuală întrebarea : cum își pregătesc $i îți brgantzează montorii activitatea, ce hietode de lucru folosesc pe șantiere ?: — înainte de orice alte elemente de specialitate, sînt dator cu citeva precizări, ne-a pus in temă tovarășul 
GHEORGHE CIORUTA, directorul unității. Acest salt calitativ din activitatea colectivului nostru, confirmat de rezultatele obținute și distincțiile primite, a avut loc In condițiile lărgirii puternice a ariei noastre de acțiune. Ca atare, în decurs de numai fițiva ani. personalul muncitor al Întreprinderii s-a triplat, apărfnd probleme inerente cu acomodarea „din mers" a noilor angajați la exi

gențele muncii pe șantiere. Pe de altă parte, nu poate fi omis nici profilul mai special al întreprinderii, care pe. lingă „tradiționalele" lucrări de construcții-montaj este chemată să asigure și o activitate de „service" la noile unități intrate în producție. Pe scurt, in foarte multe cazuri, participăm direct la eforturile consacrate punerii în funcțiune și atingerii parametrilor proiectați, iar, în plusj executăm, acolo unde sintem solicitați, lucrări. de reparații și modernizări sau sprijinim , numeroși beneficiari să școlarizeze și să pregătească personalul care va exploata noile instalații. Exemple de acest tel ? Numeroase, iar printre cele mai
Durate de execuție

dar și calitate înaltă a lucrărilor
Din experiența întreprinderii de montaj și service pentru automatizări 

și telecomunicații — București

recente menționez lucrările de modernizare făcute pe platformele petrochimice din Pitești, Midia-Năvo- darl și Borzești, în bazinele miniere Rovinari, Motru și Horezu. La toate aceste lucrări, pe lingă respectarea termenelor angajate și a nivelului lor calitativ, un accent deosebit a fost pus pe Înlocuirea masivă a importurilor.Evident. profilul întreprinderii noastre. de montaj și de service în același timp, cu două rinduri de indicatori de plan, diferențiat! intre ci ți urmăriți separat, ridică în mod incontestabil o serie de probleme. în primul Find dc organizare.Iată de ce organizarea atentă și minuțioasă a lucrărilor, pregătirea lor pină in cele mai mici amănunte, constituie, fără îndoială, o preocupare prioritară a muncitorilor bucu- reșteni. „punctul lor forte". Nu este lipsit de interes să arătăm că eforturile depuse în acest scop sînt favorizate de însăși structura organizatorică și stilul de muncă adoptate in Cadrul centralei de resort, Centrala industrială pentru echipamente de telecomunicații și automatizări, care are -in subordinea sa institutul de proiectare. întreprinderile furnizoare de specialitate, precum și pe montorii de la întreprinderea de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații. în acest mod sint asigurate o concepție unitară a 

proiectării și execuției, o permanentă Colaborare și o strînsă corelare a eforturilor depuse în diferitele etape de realizare a lucrărilor, cu consecințe pozitive directe asupra scurtării termenelor de realizare, asupra creșterii productivității muncii, a calității lucrărilor și. fapt foarte important, a economisirii de materiale și eliminării importurilor. De pildă, la lucrările executate in cadrul noilor obiective miniere din bazinele Rovinari și Motru a fost obținută prin utilizarea aluminiului o economie • de cabluri din cupru de peste 40 km.Vizitînd șantierul întreprinderii de fibre artificiale din Suceava, al

Combinatului de îngrășăminte chimice din Slobozia sau oricare altul unde acționează montorii întreprinderii bucureștene. se poate lesne observa că orice lucrare, indiferent de gradul ei de complexitate, fie că e vorba de montajul unui dulap dc automatizare, fie de implantatul unui simplu bolț în perete, este realizată pe baza unei fișe tehnologice de execuție. Un amănunt deloc lipsit de importanță. Dimpotrivă, el atestă grija deosebită acordată pregătirii execuției lucrărilor, preocuparea stăruitoare pentru gindirea acesteia din punct de vedere tehnologic, adică pentru adoptarea unor soluții și metode de lucru cu randament sporit.— In acest scop, s-a impus necesitatea dezvoltării unui puternic sector de concepție propriu, in care își desfășoară munca 120 de specialiști, ne-a precizat tovarășul Moise Bu- garin, director tehnic. Aceștia sînt repartizați in trei ateliere, primul destinat lucrărilor de construcții metalice, al doilea — proiectării matrițelor și tehnologiilor pentru produsele pe care le realizăm, iar ultimul — destinat stabilirii tehnologiilor de montaj al elementelor de automatizare și electrice.— Cum acționează, efectiv, pro- iectanțil întreprinderii ?— Nici o lucrare nu este începută înainte de .a se face o așa-zisă adap
tare la teren. Datorită lungimii șj ra

mificațiilor traseelor lor. la montajul cablurilor și conductelor, apar aproape întotdeauna probleme care țin de particularitățile amplasamentului respectiv. Din acest motiv, echipe de proiectanți. specializați pe categorii de lucrări — chimie, minierii. cazane etc. — se deplasează pe șantierele noilor obiective și studiază condițiile concrete existente la fața locului. Rezultatele sînt pe măsura efortului depus, deoarece acolo, pe șantier, se „nasc", ca să spun așa. idei valoroase, se conturează soluții eficiente de reducere a consumurilor de materiale sau a duratelor de execuție. De pildă, prin modificările făcute direct pe șantier. în primul 

semestru al acestui an s-a obținut, la noile instalații aflate în construcția pe platforma petrochimică de la Midia-Năvodari. o economie cifrată la o jumătate de milion lei. în legătură cu acest subiect, m-aș opri și asupra unui, aspect nedorit. Noi nu sintem proiectanții lucrărilor, ci realizatorii lor. Aceasta nu înseamnă însă că trebuie să ne limităm la postura de simpli executanți, dimpotrivă. avem dreptul și chiar datoria să propunem, acolo unde este posibil, soluții noi, moderne, superioare din punct de vedere al eficienței. Or, din păcate, în anumite situații întîmpinăm o neașteptată rezistență din partea proicctanților de specialitate, înclinați parcă să meargă pe aceleași căi bătătorite.— Mai concret ?— Este vorba de dificultățile pe care ni le ridică Institutul de cercetare și proiectare pentru industria minieră din Craiova. In acțiunea de mare interes economic vizind înlocuirea cuprului cu aluminiul la cablurile -de alimentare cu energie e- lectrică, proiectanții ne reproșează că soluțiile propuse de specialiștii noștri nu oferă siguranță în exploatare, iar în cazul unui scurtcircuit există riscul să cadă cărbunele de pe benzile transportoare. In loc de a respinge aprioric o soluție menită să determine o certă eficiență economică consider că ar fi mult mai bine dacă proiectanții în cauză ar 

căuta soluții care să împiedice orice' eveniment neplăcut.Probletnele legate de creșterea productivității muncii, de dublarea acesteia pină la sfîrșitul acestui cincinal sin>t abordate și din alte unghiuri de vedere. Organizarea temeinică a șantierelor proprii este unul dintre ele. Fără a intra in detalii, montorii bucureșteni acordă un interes metodic extinderii industrializării și tipizării produselor folosite, transportului lor direct din ateliere la locul de montaj, eliminării oricăror lucrări de confecționare a construcțiilor metalice și a operațiilor de sudură la punctele de lucru.— Această orientare a impus creșterea accentuată și diversificarea producției proprii — console și elemente de asamblare de diferite tipuri, jgheaburi, scări mecano etc., ne-a spus tovarășul Njcolae Roșea, secretarul de partid al Întreprinderii, în acest scop, au fost luate măsuri ferme pentru folosirea cit mai rațională a spatiilor din atelierele noastre. Printr-o serie de reamenajări interioare, au fost reintroduse in circuitul productiv peste 3 006 metri pătrați. in care realizăm, practic, tot ceea ce avem nevoie pe șantierele rxiastre. De asemenea. în depozite, caracterizate în general printr-un mare număr de manipulări si un consum nerațional de forță de muncă, am introdus motostivuitoare, transportoare reacționate electric, o ordine menite să contribuie. în mod hotărît, la reducerea severă a personalului neproductiv și creșterea productivității muncii.Desigur, sintem departe de a epuiza aria largă de preocupări ale colectivului întreprinderii de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații. subordonate îmbunătățirii permanente a calității lucrărilor și sporirii randamentului în muncă X pe șantiere. Ne oprim în acest punct, nu fără a menționa că. datorită rezultatelor obținute, montorii hucu- reșteni au fost solicitați să participe la executarea unui mare număr de lucrări peste hotare — în Iordania, Siria. Irak. Filipine, Pakistan, Egipt, U.R.S.S., R..S. Cehoslovacă și în alte țări. O cifră este extrem dc grăitoare : planul de export al întreprinderii este. în acest an., de 2,8 ori mai mare decît în anul trecut. Și o altă cifră la fel de elocventă : după primul semestru, nivelul realizărilor este cu 50 la sută mai mare, comparativ cu aceeași perioadă a anului 1982. Sînt argumente care, dincolo de orice alt comentariu’, pun în evidență înalta competență profesională, hărnicia și spiritul de răspundere ale unui colectiv de constructori, hotă- riți să dea întreaga măsură a posibilităților de care disoun. Adică, și în acest an, să se situeze pe un loc de frunte in întrecerea socialistă.
Cristian ANTONESCU

PETRIL/k :

20 000 de tone cărbune 
peste prevederiHarnicii mineri de la întreprinderea minieră Petrila înscriu zi de zi pe graficele întrecerii socialiste noi și însemnate succese în muncă, situîndu-se printre fruntașii din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Acționind pentru continua perfecționare a muncii, extinderea noii metode de lucru cu tavan artificial de rezistență și creșterea randamentelor pe fiecare post în cărbune, minerii de la Petrila raportează realizarea in acest ăn, peste prevederile de plan la zi, a 20 000 tone cărbune. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scinteii").

IAȘI :

Livrări suplimentare 
la exportColectivele de muncă din 10 întreprinderi și unități economice din județul Iași raportează că au îndeplinit înainte de termen planul la export pe șase luni ale anului. Ca urmate, pină la sfirșitul lunii, acestea vor mai produce și livra partenerilor externi o producție suplimentară în valoare de peste 30 milioane lei. Printre unitățile fruntașe in realizarea producției la export se află întreprinderea dc utilaje, piese de schimb și reparații și întreprinderea mecanică „Bucium". (Manole Corcaci, corespondentul „Scinteii").

VASLUI :

Ritmic, produse 
de bună calitateAcordînd o atenție deosebită înnoirii și modernizării producției, realizării și livrării ritmice la termenele stabilite a produselor de cea mai bună calitate solicitate de parteneri din peste 80 de țări ale lumii, colectivele de oameni ai muncii din zece reprezentatiye unități industriale din județ, între care întreprinderea de rulmenți Bîrlad, întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui, „Moldotex" și altele, au raportat îndeplinirea înainte de termen a prevederilor de plan la export pe primul semestru al anului. în a- ceastă perioadă, destoinicele colective vasluiene au livrat suplimentar la export rulmenți, produse electrotehnice și electronice, aparate de măsură și control și altele in valoare de peste 11 milioane lei. (Petru Necula, corespondentul „Scinteii").

PORȚILE DE FIER I : 

în plus —
100 milioane kWh 
energie electricăȘi după primul semestru din acest an, colectivul întreprinderii „Elec- trocentrale" Porțile de Fier se menține pe primul loc pe județ în realizarea și depășirea prevederilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în acest interval de timp, hidrocentrala de pe Dunăre a pulsat in.plus in sistemul energetic național 100 milioane kWh energie electrică. Totodată, la,consumul propriu s-a înregistrat pînă acum o economie de 1,3 milioane kWh. (Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scinteii").

DEVA :

Suplimentar, 
80 milioane kWh 
energie electricăEnergeticienii de la termocentrala Mintia-Deva, continuind seria rezultatelor bune ce le obțin in producție de mai mulți ani. raportează producerea suplimentară în luna iunie a 35 milioane kWh energie electrică și realizarea planului la energia pe bază de cărbune. De subliniat că, de la începutul anului și pină în prezent, s-au furnizat in sistemul energetic național peste prevederi mai mult de 80 milioane kWh energic electrică. (Sabin Cerbu. corespondentul „Scinteii").

BACĂU :

Șiretul pe o nouă albieEveniment deosebit pe șantierul hidrocentralei Galbeni, de pe Șiret: constructorii au realizat in deVans cea de-a doua deviere a apelor pe noul făgaș, definitiv, creat prin corpul barajului. Succesul precede acumularea apelor și punerea în funcțiune a hidrocentralei. în spatele barajului cu șapte stăvllare se va aduna un rezervor de circa 80 milioane mc de apă. Noua hidrocentrală, echipată cu utilaje românești, va avea o capacitate instalată de 30 MW.Prin regularizarea Șiretului pe această porțiune au fost scoase, de sub efectul inundațiilor peste 10 000 ha și s-au creat totodată condiții irigării unei însemnate suprafețe de teren. (Gh. Baltă, corespondentul „Scinteii").
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ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI

Excelenței Sale
> Domnului EDWARD RICHARD SCHREYER
< Guvernatorul general al Canadei .> RIDEAU HALL OȚTAWAC Celebrarea Zilei naționale a Canadei îmi oferă plăcuta ocazie să vă adre-> sez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele . mai bune urări pentru prosperitatea și progresul poporului canadian prieten,pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.% Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă exprima convingerea că , bunele relații de cooperare stabilite între țările noastre se vor dezvolta și in viitor, în interesul popoarelor noastre, al păcii, colaborării și înțelegerii ș Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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TELEGRAMACu prilejul Zilei naționale a Căna- ( dei, tovarășul Constantin Dăscălescu, ■ prim-ministru al guvernului, a tri mis o telegramă de felicitare primului ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau.
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AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Șl ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

belgrad. Tovarășul Dragoslav Markovici 
a fost ales președinte al Prezidiului 

C.C. al U.C.I
OLANDA „Spunem NU instalării de rachete nucleare pe teritoriul țării"

HAGA 30 (Agerpres). — Consi
liul comunal din localitatea olan
deză Woensdrecht a adoptat o re
zoluție in care respinge planurile 
de amplasare pe teritoriul Olandei 
a rachetelor nucleare americane de 
croazieră. Hotărirea consiliului sur
vine după ce guvernul olandez a 
făcut cunoscut că zona respectivă 
a fost aleasă ca loc' posibil de am-

plasare a rachetelor nucleare ame
ricane.

Conducerile organizațiilor anti
războinice din Olanda au primit cu 
indignare hotărirea anunțată de gu
vern — se arată la Haga — și au 
făcut cunoscut că vor iniția, la sfir- 
șitul acestei săptămâni, mari de
monstrații de protest in apropie- 

.rea bazei de la Woensdrecht. In-

tr-o declarație dată publicității, 
Comitetul unit al organizațiilor 
„Opriți bomba cu neutroni !“ — 
„Opriți cursa înarmărilor" scoate in 
evidență pericolele unei asemenea 
măsuri, care — in opinia autorilor 
documentului — marchează începu
tul pregătirilor în vederea ampla
sării de rachete nucleare america
ne cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Olandei.

BELGRAD 30 (Agerpres). — în ședința de joi a Prezidiului C.C. al U.C.I., Dragoslav Markovici a fost ales președinte al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, cu un mandat de un an — transmite agenția Ta- niug.
Alegerea a avut loc în conformitate cu Statutul U.C.I. și regulamentul de funcționare a Prezidiului C.C. al U.C.I.Dragoslav Markovici îi succede lui Mitia Ribicici, ales președinte al Prezidiului C.C. al U.C.I. la cel de-ai XII-lea Congres al partidului.

Manifestări consacrate României

Canada este denumită adesea „țara contrastelor". între extremitățile teritoriului său, scăldat de a- pele oceanelor Atlantic, Pacific și Arctic, și care depășește ca dimensiuni un întreg continent, își dau parcă întîlnire toate formele de relief și vegetație. De-a lungul vremurilor, pe pămîntul acestei țări, care sărbătorește astăzi 116 ani de existență, au venit să se așeze reprezentanți a nu mai puțin de 60 de popoare, care au întregit prin obiceiurile și tradițiile lor tabloul multicolor și variat al Canadei. Identificindu-se cu noua lor patrie, oamenii aceștia s-au obișnuit să trăiască în spații sub- populate (practic, densitatea pe kilometrul pătrat se ridică la doi locuitori), s-au călit în lupta cu natura vitregă, muncind cu hărnicie și talent pentru punerea în valoare a imenselor bogății ale patrimoniului național.Cunoscută în trecut drept un „imperiu al lemnului", Canada prezintă astăzi imaginea unei țări cu o economie modernă, cele două principale, provincii ale sale, Ontario și Quebec — unde, datorită condițiilor climatice favorabile, este concentrată 80 la sută din populație — oferind o imagine vie a acestei dezvoltări. In zona orașelor Toronto și Montreal sînt concentrate circa 9 000 de uzine și fabrici, aparținînd industriilor metalurgică, celulozei și hirtiei, de au

tomobile, petrolieră etc. în același timp, grație agriculturii sale intensive, Canada este unul din principalii furnizori de cereale de pe piața mondială.Cu toate că se află situate Ia mari distanțe geografice, România și Canada au stabilit și dezvoltă relații de prietenie și colaborare, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, stimei și respectului reciproc. Pentru cursul ascendent al relațiilor româno-canadiene sint semnificative creșterea în ultimii ani a schimburilor comerciale, precum și intensificarea cooperării economice, pe plan tehnico-științi- fic și în alte domenii de activitate, în mod deosebit cuvenindu-se menționată colaborarea pe tărîmul folosirii in scopuri pașnice a energiei nucleare.O importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări au adus-o intîlnirile și convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și guvernatorul general al Canadei, Edward Schreyer, intre șeful statului român și primul ministru al Canadei, Pierre- Elliott Trudeau. Aceste contacte la înalt nivel au pus în evidență e- xistența unor premise deosebit de favorabile pentru amplificarea și diversificarea în continuare a colaborării româno-canadiene, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii internaționale.

S.U.A.:WASHINGTON 30 (Agerpres). - In fața sediului din New York al Națiunilor Unite a apărut o veritabilă tabără, formată din corturi, în care trăiesc, în aceste zile, membrele orga nizației „Femeile împotriva
„Cerem pace pentru copiii noștri!"Pentagonului” ce protestează în acest fel împotriva cursei înarmărilor. in ciuda ploilor torențiale care se abat in prezent Yorkului, membrele stau de veghe în asupra New organizației jurul taberei

purtind panouri cu lozinci ca „NU — războiului I”, „Cerem pace pentru copiii noștri !”, „Pe pămîntul Europei nu există loc pentru noi rachete nucleare I".
GRECIA: în favoarea creării unei zone denuciearizate în Balcani

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCU BURUNDI

Excelenței Sale
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Republicii Burundi BUJUMBURALa aniversarea Zilei naționale a Republicii Burundi vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului burundez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre partidele și țările noastre vor continuă să se dezvolte în spiritul Tratatului de prietenie și cooperare pe care l-am semnat împreună, spre binele popoarelor român și burundez, al politicii de pace, independență națională, înțelegere și colaborare în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Republica Burundi, care sărbătorește astăzi cea de-a' 21-a a- nîversare a proclamării independenței este una dintre mai mici țări ale tinentului african prafața : 27 834 kmp ; populația : locuitori), ramură a naționale o agricultura, care furnizează, datorită întinselor culturi de cafea, 80 la sută din devizele obținute din export.în anii care au trecut de la proclamarea independenței, ca urmare a adoptării unor programe de dezvoltare, tinărul stat cut importanți înainte pe calea dării înapoierii nomice moștenite din

sale, cele con- (su-3 700 000Pnincipala economiei constituie

a fă-pași lichi- eco-

A avut loc re- agrară, au fost cooperative exploatarea ca- s-a trecut la
trecut, forma create pentru felei,crearea unei industrii proprii, capabilă să prelucreze importantele bogății ale solului și subsolului. Astfel, la Bujumbura a fost creată o platformă industrială, iar în- tr-o zonă situată la 20 km de capitală a intrat recent în funcțiune cea , mai mare centrală electrică realizată pînă acum în Burundi.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu tinerele state africane. România socialistă urmărește cu interes și simpatie succesele ob- . ținute de poporul burundez pe calea fău-

ririi unei vieți noi și a consolidării independenței. între țara noastră și Burundi s-au statornicit relații prietenești bazate pe stimă și încredere reciprocă, care cunosc un curs ascendent. O contribuție de cea mai mare importanță la ridicarea lor pe o treaptă superioară au a- dus-o convorbirile desfășurate în anul 1979 la Bujumbura între președinții Nicolae Ceaușescu și Jean- Baptiste Bagaza, convorbiri care au deschis rodnice perspective conlucrării ro- mâno-burundeze pe cele mai diverse planuri, corespunzător intereselor reciproce, cît și cauzei colaborării internaționale.
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A

REPUBLICII RUANDEZE

Excelenței Sale
General-maior JUVENAL HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruandeze KIGALICu prilejul aniversării proclamării independenței de stat calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului ruandez succese pe calea dezvoltării economice și sociale independente.îmi exprim convingerea că raporturile prietenești existente între România și Ruanda se vor întări-, tot mai mult în folosul popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.
vă ,adresez prieten noi

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 1 iulie se împlinesc 21 'de ani de la proclamarea independenței de stat a Republicii Ruandeze.Situată în ceptrul Africii, intr-o zonă a munților și podișurilor inalte. Ruanda este o țară cu o mare den- • sitate a populației. Pe o suprafață de 26 333 kmp trăiesc aproximativ 4 200 000 locuitori, care se ocupă in proporție de 95 la sută cu agricultura. Se cultivă cereale, manioc. ceai și mai ales cafea.în ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse pentru lichidarea subdezvoltării și valorificarea în folosul propriu a resurselor naturale, țara a reali-

zat o serie de progrese evidente pe linia făuririi unei economii viabile. Ele au dus la sporirea producției a- gricole și la apariția mai multor obiective industriale. Planul de cinci ani 1982—1986prevede construirea la Kigali a unei topitorii de ferowolfram și a unei oțelării, realizarea unor .fabrici de materiale de' construcții, valorificarea verselor -surse nergie ș.a. De nea, se are în dezvoltarea înagriculturii se acoperi
di- de e- aseme- vedere contl-nuare a pentru a necesarul de produse alimentare din resurse interne.Animat de senti-

mente de profundă solidaritate față de popoarele africane, poporul român urmărește cu interes eforturile depuse de poporul ruandez pentru făurirea unei vieți noi, libere și prospere. între Republica Socialistă România și Republica Ruandeză s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs ascendent. Acordul comercial pe termen lung, semnat în anul 1981, prevede creșterea volumului schimburilor comerciale, creînd un cadru adecvat dezvoltării colaborării e- conomice între cele două țări, corespunzător intereselor reciproce.

Intre localitățile grecești I.angada (unde se află un depozit american de arme atomice) și Salonic s-a desfășurat un marș al păcii cu participarea a peste 15 000 de persoane. In încheierea acestei manifestații populare a avut loc un miting in piața Aristotel din Salonic, in cadrul căruia demonstranții au cerut renunțarea la amplasarea noilor rachete nucleare in Europa, crearea unei zone denuciearizate in Balcani și desființarea bazelor , americane de pe teritoriul Greciei
■

AGENȚIILE DE PRESA 
W -• pe scurt

MANIFESTAȚIE. Potrivit unor informații reluate de agenția A.C.T.C., peste 200 de studenți ai Institutului de limbi străine din Seul au luat parte la o manifestație împotriva dictaturii, pentru democrație in Coreea de Sud. Poliția a intervenit, operind arestări in rîndul manifestanțjlor.

că producția industrială a Italiei in primul trimestru din 1983 este mai mică cu 7,1 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

de localități cu o populație de peste 
300 000 de persoane suferă din cauza ,', 
unei lipse acute de apă. în 52 din^,' [ 
tre acestea du fost introduse I 
restricții la consumul de apă. /'■INFLAȚIA ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE. Rata medi1-. anuală de creștere a inflației p)e ansamblul ,țărilor Pieței comune, se situa în I luna mai a.c. la 8,6 la sută, anunță ' o statistică a C.E.E. dată publicității joi. în luna mai, prețurile la j bunurile de au urcat cu larg consum in C.E.E.0,7 Ia sută.

Lf

PRODUCȚIA INDUSTRIALA A ITALIEI, în cursul lunii martie, a scăzut cu 7,4 la sută in raport cu nivelul atins in aceeași lună a anului precedent, relevă un raport al Institutului central de statistică din Roma. Raportul constată, totodată,

ȘEDINȚA. La Geneva a avut loc, la 30 iunie, o nouă ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la pegocierile privind limitarea armamentelor nucleare in Europa, relatează agenția T.A.S.S.
SECETA IN SPANIA. Seceta în

registrată in unele regiuni din Spa
nia afectează noi zone, s-a anunțat 
la Madrid. în prezent, in țară, 175

ZBORUL STAȚIEI ORBITALE 
„SALIUT-7". La bordul stației 
orbitale „Saliut-7“, cosmonauții so
vietici au consacrat ziua de 30 iu
nie. repunerii în funcțiune a insta
lațiilor și aparatelor, verificării sisr 
ternului de orientare în spațiu și a 
stării hublourilor — relatează agen
ția T.A.S.S. Cei doi cosmonauți. se 
simt bine.

Armele nucleare

COPENHAGA 30 (Agerpres). — 
în cadrul programului de schim
buri culturale între România și Da
nemarca, în marea sală de expoziții 
a primăriei din Copenhaga a avut 
loc deschiderea expoziției româ
nești de tapiserie și mică sculptură.

Manifestarea a fost inaugurată de 
viceprimarul municipiului Copen
haga, Hans Tastrup Hansen, care 
a elogiat stilul modern și calitatea 
lucrărilor, frumusețea artei și cul
turii poporului roman, din care s-au 
inspirat generații 
torul a subliniat 
importanța unor astfel de acțiuni 
in procesul unei 
între cele două popoare, a dezvol
tării relațiilor bilaterale pe diverse 
planuri dintre România și Dane
marca, evidențiind, totodată, legătu
rile prietenești dintre conducerile 
municipiilor București și Copenhaga.

La deschidere au fost prezenți re-

prezentanți ai ministerelor de ex
terne, culturii, învățămintului, ai 
unor instituții economice și cultu
rale centrale, șefi ai misiunilor di
plomatice, personalități din dome
niul artei și culturii, un numeros 
public. Au fost prezenți ambasado
rul României in Danemarca, Stana 
Drăgoi, alți membri ai ambasadei. 
Expoziția s-a bucurat de un foarte 
frumos succes.

de artiști. Vorbi- 
în mod deosebit

bune cunoașteri

OTTAWA 30 (Agerpres). — La 
centrul interșcolar „John Campbell." 
din orașul canadian Windsor a avut 
loc Festivalul internațional de fol
clor și turism, in cadrul căruia a 
fost organizată o seară culturală ro
mânească.

Au fost prezentate scurt-metraje 
românești, o expoziție de artizanat 
intitulată „Satul românesc", audiții 
de muzică populară românească etc.

Sesiunea U.N.C.T.A.D. VI și-a prelungit 
lucrările cu o ziBELGRAD 30 (Agerpres). — La propunerea președintelui celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț' și Dezvoltare, Lazar Moisqv, secretar federal, pentru afaceri externe al R. S. F.

Iugoslavia. încheierea sesiunii, programată pentru joi noaptea, a >st aminată cu.o zi, pentru a se * mite noi eforturi in negocierea zultatelor finale. ,
„Ratele înalte ale dobînzilor au consecinț 

negative pentru întreaga lume“ 
Declarația fostului cancelar federal vest-qermanBONN 30 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit la Hamburg, fostul cancelar federal vest-german Helmut Schmidt a subliniat că ratele inalte ale dobînzilor practicate de băncile americane au „consecințe pentru în- treaga lume". Numai cmsM'.’O'Mt’TȘT ' vor recunoaște reșpnl'sabilitatea ce le revine în arelill economiei mondiale și. ' face tot ceea ce esteposibir pentru reducerea ratelor do- ^bmzilor va putea fi depășită perioada de recesiune — a apreciat el. .Nivelul dobînzilor practicate în . S.U.A. este cel mai înalt de la' războiul civil american — a subliniat Schmidt, adăugind că deficitul bugetar s-a agravat ca urmare a sporirii

t-german ,de către administrație a cfeiVț'"' militare. sCIUDAD QF-KTeXICO 30 (Ages prmA.^—J&sșcdintele Mexicului, Mi. . ■''guel de la ’ Madrid Hurtado, s-a pronunțat impotrira măsurilor coercitive luate de țările industrializate împotriva produselor de export ale statelor în curs de dezvoltare — transmite agenția I.P.S. „Politica proteci- ționistă a țărilor industrializate '—:a spus șeful statului mexican — iju numai că afectează redresarea eco- noțnică a statelor in curs de dezvoltare, dar afectează chiar și principiile dreptății" șt echității internaționale".

V/

ORIENTUL MIJLOCIU, ------------------------------------------  y 
® Convorbiri libcinezo-americane • Raportul Comisiei guver
namentale de anchetă privind comportarea forțelor isdte- 

liene în Cisiordania și Gaza ■ ■ i * guvernamentala israeliană de ane - tă cu privire la comportarea fo f lor israeliene in Cisiordania și j i ' se afirmă că poliția și armata liene s-au făcut vinovate de >i grave împotriva locuitorilor palestinieni din aceste teritorii. După cum relatează France Presse — care ci- j tează extrase din raport publicate de ziarul „Hahretz" — serviciile de securitate israeliene au dat dovadă de „neglijență deliberată", de „lipsă de coordonare" și de „tergiversări inexplicabile" în examinarea numeroaselor plîngeri formulate de palestinieni împotriva trupelor de ocupație, „unele dosare fiind clasate fără a fi fost măcar deschise". Au existat numeroase cazuri — se arată in raport — cind israelienii au recurs la amenințări pentru a-i obliga pe palestinieni să le vindă terenuri in Cisiordania și Gaza. Documentul — care, in principiu, trebuie să fie înaintat spre dezbatere Knessethului — constată că numeroși militari israelieni, convocați de poliție să elucideze cazurile în care erau implicați, au refuzat categoric să coopereze cu anchetatorii.

BEIRUT 30 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a conferit, la Beirut, cu Philip Habib, trimisul președintelui Ronald Reagan in Orientul Mijlociu, în legătură cu problema retragerii forțelor străine din Liban, s-a anunțat oficial în capitala libaneză.TEL AVIV 30 (Agerpres). — Intr-un raport elaborat de o Comisie
o gravă amenințare

la adresa mediului ambiant, a vieții însăși
CONSTATĂRILE UNUI STUDIU-AVERTISMENT AL INSTITUTULUI DE CERCETĂRI 

PENTRU PACE DE LA STOCKHOLM

Intr-un număr recent al publicației „Forum du developpement", Arthur 
H. Westing, profesor de ecologie la Colegiul Hampshire din S.U.A. și 
director de proiect la Institutul internațional de cercetări pentru pace din 
Stockholm (S.I.P.R.I.), înfățișează rezultatele unui studiu efectuat sub egida 
institutului privind gravele consecințe ale inarmărilor, in special ale înar
mărilor nucleare, asupra mediului„în urmă cu mai bine de 10 ani, la Conferința Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător, statele membre ale O.N.U. se angajau, așa cum prevede paragraful 25 al Documentului final adoptat atunci, să fie adoptate măsuri pentru ca „omul 

și mediul său să fie ocrotit de conse
cințele pe care le-ar antrena utiliza
rea armelor nucleare sau a altor mij
loace de distrugere in masă" și sublinia că „țările să conlucreze pentru a 
încheia în cel mai scurt timp uit 
acord privind eliminarea și distruge
rea acestor arme".în intervalul scurs, omenirea a asistat insă neputincioasă Ia amplificarea deteriorării mediului ambiant, proces accelerat de escaladarea cursei inarmărilor, in primul rind de experimentarea și producerea de noi arme nucleare. Reducerea potențialului celor trei principale resurse naturale regenerabile — pădurile, pășunile, pescuitul.— alături de diminuarea globală a suprafețelor arabile și agricole, dispariția îngrijorătoare a unor specii, care antrenează o scădere constantă a diversității biologice — sint apreciate a avea drept una din principalele cauze politica de înarmări. ■Protejarea mediului este incompatibilă cu dezvoltarea și expansiunea activității cu caracter militar. în- tr-adevăr, în ultimul deceniu, cheltuielile militare au crescut de la 535 miliarde dolari la circa 645 .miliarde (în dolari echivalați 1980) în 1982, o sumă uriașă (între timp, suma a devenit și mai fabuloasă, 700—750 miliarde dolari’ — N.R.). Raportate la produsul național brut, pe ansamblul lumii, alocațiile militare reprezintă 5—6 la sută. Avind în vedere statisticile, se poate afirma că bugetele militare corespund procentajelor de epuizare relativă a resurselor naturale, contribuind, totodată, in aceeași proporție, la sporirea accentuată a cantității de poluanți.

înconjurător, a vieții însăși.Cu alte cuvinte, cursa înarmărilor se dovedește — și din acest punct de vedere — o enormă risipă, un generator al deteriorării condițiilor naturale. în fapt, mai mulți factori concură la amplificarea incidenței

amenințarea unui război nuclear s-a accentuat continuu. Un eventual conflict nuclear va avea, pe termen scurt și lung, consecințe din cele mai teribile asupra mediului înconjurător. Efectele termice și radioactive provocate de un atac atomic pe scară mare sint cunoscute de mai mulți ani. însă cercetări recente au dezvăluit și alte urmări. Spre exemplu, difuzarea in stratosfera joasă a unor mari cantități de oxid de azot emanat în urma exploziilor nucleare aeriene, ca și rarefierea ozonului vor
 /

® Politica de înarmări, crearea de noi arme nucleare — 
factor de accelerare a deteriorării mediului • Industria de 
război, cea mai mare „devoratoare" a resurselor planetei 
@ Consecințele inimaginabile ale unui eventual conflict 
nuclear • Abolirea armamentelor atomice — prioritatea 

absolută a întregii umanități

activității distructive a cursei înarmărilor asupra mediului ambiant. în primul rind, se impune a sublinia că anumite rfesurse naturale rare — cuprul, plumbul, germaniul și in mod special titanul — sînt folosite pe scară largă în sectorul militar, utilizîn- du-se tehnologii deosebit de poluante, ce afectează Apoi, numeroasele niri aflate în curs de alte importante ar putea fi soluționate probleme grave, perturbihd, totodată, mediul înconjurător.Fără îndoială, cel mai important factor poluant îl reprezintă experiențele militare cu noi arme nucleare, ca și posibilitatea recurgerii la bombe atomice. Este o adevărată tragedie că lumea n-a încetat în perioada ultimilor 10 ani a se îndepărta și mai mult de obiectivul dezarmării nucleare. Mai mult, armamentul atomic se constituie în partea esențială a arsenalelor militare, înregistrîndu-se o sporire continuă a numărului focoaselor nucleare, cu o formidabilă putere de distrugere. Ca urmare a unui asemenea curs,

starea mediului, războaie și cioc- lipsesc popoarele mijloace cu care

facilita pătrunderea în procente deosebit de periculoase a radiației ultraviolete (in special particulele denumite „UV-B") in atmosferă. Aceste radiații ar ucide sau răni orice ființă și ar dezechilibra grav ecosistemele naturale.Un război nuclear în biosferă, atmosferă, stratosfera, cosmos ar cauza daune pe termen îndepărtat, atît din cele ce se cunosc, cît și altele necunoscute, de o manieră nu cu-

mulativă, ci în creșteri asemănătoare unei progresii geometrice. /Lumea așteaptă ca guvernele, în spiritul mișcărilor populare antirăzboinice, care au luat o mare amploare, să renunțe la toate armele, în special la armele nucleare. Numai atunci cind această amenințare va fi eliminată vom putea fi siguri de existența unei speranțe reale in protejarea mediului, de care depinde in ultimă instanță nu numai bunăstarea și dezvoltarea continuă a tuturor popoarelor, dar și supraviețuirea speciei umane. Iată de ce oamenii de pretutindeni trebuie să se opună utilizării sau amenințării cu folosirea armelor atomice. Bombele și rachetele nucleare reprezintă pur și simplu cel mai mare pericol pentru om și tnediul său și nu trebuie folosite pentru a atinge indiferent ce scop. Fără îndoială, abolirea armelor nucleare rămine prioritatea absolută a întregii umanități. Toate statele trebuie să convină asupra unui „îngheț" nuclear, pentru a utiliza* o expresie deja consacrată, pentru încetarea desfășurării, punerii la punct sau a experimentării de noi arme și vectori nucleari, ca un preludiu la diminuarea armamentelor de acest ttip.In acest sens, obiectivul dezarmării nucleare trebuie să constituie in mod permanent preocuparea unei tot mai vaste mișcări a opiniei publice pentru a răsturna actualele tendințe care pun în pericol existența mediului, fără de care nu poate fi asigurată vi a țai*.•
Fără îndoială, constatările studiului amintit sînt mai muît decît grăi

toare asupra primejdiilor care ar amenința omenirea în cazul unei con
flagrații nucleare. Studiul nu și-a propus să abordeze aspectul consecin
țelor și pe plan medico-sanitar, dar, așa cum se arăta recent intr-un raport 
al Organizației Mondiale a Sănătății (vezi „Scînteia" nr. 12702), un război in care s-ar recurge masiv la arme nucleare ar provoca chiar în prima sa fată 2,3 miliarde de victime. Asemenea date și cifre, care sînt aduse tot 
mai frecvent in atenția opiniei publice internaționale, vin să pună încă o 
dată în evidență justețea și realismul poziției României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia singura modalitate de apărare împotriva amenințării unui holocaust nuclear o constituie scoaterea in afara legii a armelor atomice, interzicerea fabricării lor, distrugerea celor existente. Numai și numai pe această cale va putea fi omenirea ferită de o 
catastrofă fără precedent, vor putea fi protejate mediul natural de viață 
și tot ceea ce a făurit geniul uman pe această planetă.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ» La BERLIN, Erich Honecker, secretar generat al C.C. dl P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Javier Perez de Cuellar, secretarei general al O.N.U., aflat într-o vizită oficială în R.D.G., au procedat la un schimb de păreri asupra problemelor legate de preîntâmpinarea unei catas- tiofe nucleare, oprirea cursei înarmărilor, reluarea și consolidarea destinderii și asigurarea securității internaționale, precum și asupra activității O.N.U. in această direcție • Primul ministru al Norvegiei, Kaare Willoch, a conferit la OSLO cu vicepreședintele S.U.A., George Bush. Au fost examinate probleme ale! relațiilor dintre cele două țări, precum și aspecte ale actualității internaționale, îndeosebi problema eurorachetelor © Intîlni- rea de la DELHI dintre Indira Gandhi, primul ministru a! Indiei, și George Shultz, secretarul de stat al S.U.A., aflat in capitala indiană în cadrul unui turneu în unele țări din Asia, a. prilejuit un schimb de vederi în legătură cu relațiile dintre cele două țări, precum și în legătură cu situația economică și politică internațională • Vicepremierul sirian Abdel Kader Kaddoura, aflat în vizită la ANKARA, a transmis președintelui Turciei, generalul Kenan Evren, un mesaj din partea lui Hafez Al Assad, președintele Siriei. (Agerpres)
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