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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Marți, 15 noiembrie, s-au în
cheiat lucrările Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, desfășurate sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii Radu Bălan, 
Ion Radu, Paraschiv Benescu, 
loan Foriș, Vasile Bârbulescu, 
Maria Ghițulicâ, Vasile Bărbuleț, 
Vasile Sechel, Ion Spâtârelu, 
Ștefan Rab, loan Avram, 
Gheorghe Caranfil, Bogdan 
Băluță, Ion Stoian, Lina Ciobanu, 
Ion Teșu, Gheorghe Pană.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvin

tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu deplină a- 
probare și profundă satisfacție, 
fiind subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu puternice și însuflețite 
aplauze.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere activității neobosite a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, re- 
levind realismul, clarviziunea, 
răspunderea comunistă, spiritul 
înnoitor, revoluționar, cu care se
cretarul general al partidului a- 
bordează și soluționează proble

mele majore ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țârii, ale ridi
cării bunăstării, materiale și spi
rituale, a întregului popor.

Plenara a evidențiat rolul 
esențial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea și în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, in stimularea energiilor și 
forțelor creatoare ale națiunii, in 
mobilizarea tuturor resurselor na
ționale pentru atingerea obiecti
vului fundamental trasat de Con
gresul al Xll-lea pentru actualul 
cincinal - trecerea României la 
un nou stadiu de dezvoltare, rea- 
lizarea unei noi calități a muncii 
și vieții în toate domeniile.

In acest cadru, a fost reliefată 

contribuția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea importantelor pla
nuri și programe dezbătute și a- 
probate de plenară, evidențiin- 
du-se că ele sint in deplină con
cordanță cu hotăririle Congresu
lui al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului și asigură 
înaintarea fermă a țării pe calea 
progresului și civilizației socia
liste.

1. Plenara o dezbătut și apro
bat proiectul PLANULUI NAȚIO
NAL UNIC DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALA A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PE 
ANUL 1984.

In cadrul dezbaterilor s-a sub
liniat că prevederile de plan pe 

anul viitor orientează întreaga 
activitate economico-socială in 
direcția creșterii continue a for
țelor de producție, dezvoltării 
bazei proprii de materii prime și 
a agriculturii, îmbunătățirii nive
lului tehnic și calitativ ol produ
selor și sporirii gradului de valo
rificare a materiilor prime. O 
deosebită atenție este acordată 
utilizării cu eficiență maximă o 
fondurilor de investiții, reducerii 
consumurilor materiale și extin
derii resurselor refolosibile, spo
ririi accentuate a productivității 
muncii, diminuării cheltuielilor 
materiale, dezvoltării susținute a 
exporturilor și raționalizării im
porturilor.

(Continuare în pag. a Vll-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central al 
partidului a adoptat, în unanimi
tate, Planul național unic de dez
voltare economico-socială pe 1984, 
precum și unele programe de mă
suri de mare însemnătate pentru 
perfecționarea întregii activități și 
înfăptuirea neabătută a hotărîri- 
lor Congresului al Xll-lea și ale 
Conferinței Naționale privind fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

Pe baza rezultatelor din cele 10 
luni ale acestui an, se poate apre
cia că planul pe 1983, în industrie, 
se va îndeplini în bune condiții, 
realizîndu-se un ritm de creștere 
a producției industriale de circa 5 
la sută. S-au obținut, de asemenea, 
unele rezultate pozitive în ce pri
vește indicatorii economici, despre 
care s-a vorbit aici și s-a men
ționat în raportul prezentat — și, 
de aceea, nu mă voi opri asupra 
lor.

In agricultură, în condițiile se
cetei din acest an, am obținut, pe 
ansamblu, o producție satisfăcă
toare, deși nu pe măsura posibili
tăților pe care le avem.

S-au dezvoltat, de asemenea, și 
celelalte sectoare de activitate. Se 
poate spune că cercetarea științifi
că a avut, în acest an, un rol foar
te important în perfecționarea ac
tivității și în marile realizări pe 
care le-ain obținut.

Avînd în vedere rezultatele pe 
1983, putem spune că, aplicînd 
ferm hotăririle Conferinței Națio
nale, am reușit să depășim unele 
greutăți care s-au manifestat în 
primii doi ani ai acestui cincinal 
și să obținem, pe ansamblu, reali
zări importante în întreaga dez
voltare economico-socială, creîn- 
du-se astfel baza necesară înde
plinirii în bune condiții a planu
lui cincinal 1981—1985.

Pe această bază am putut trece 
ți la adoptarea măsurilor privind 
creșterea în continuare a nivelului 
de trai al tuturor oamenilor mun
cii, demonstrind încă o dată că 
ridicarea bunăstării întregului 
popor este nemijlocit legată de în
făptuirea neabătută a programelor 
de dezvoltare economico-socială, 
de creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele, de asigurarea spo
ririi continue a venitului național 
— baza sigură a dezvoltării gene
rale a patriei și ă ridicării bună
stării generale a poporului.

Putem, deci, spune că, prin re
zultatele de pînă acum, avem toate 
condițiile să realizăm hotăririle 
Conferinței Naționale privind dez
voltarea economico-socială în acest 
cincinal și să înfăptuim astfel pre
vederile Congresului al Xll-lea al 
partidului privind realizarea unei 
noi calități a muncii, trecerea la 
un nou stadiu de dezvoltare a pa
triei noastre.

Dragi tovarăși,
După cum ați putut constata din 

materialele studiate, planul pe 
1984 prevede o creștere importan
ta a producției industriale, agrico
le și a tuturor celorlalte sectoare 
ale economiei noastre. în unele 
ramuri sint prevăzute ritmuri de 
creștere de peste 10 la sută. Tova
rășii din unele județe au arătat 
aici că vor avea ritmuri de 12—13 
și chiar de 14 la sută, atît în ce 
privește producția industrială, cît 
și alți indicatori de bază ai pla
nului.

Trebuie să spunem că prevede
rile planului pe 1984 se întemeiază 
pe existența bazei materiale și 
tehnice, a forței umane de care 
dispunem, că aceste ritmuri sînt 
pe deplin în concordanță cu reali
tățile și forța economiei noastre 
naționale.

în același timp, va trebui să 
avem în vedere că, în 1981—1982 
și chiar în 1983, cu tot ritmul bun 
de creștere, totuși dezvoltarea ge
nerală a fost sub posibilitățile și 
prevederile planului. Acum este 
necesar să acționăm cu toată ho- 
tărîrea pentru ca, în 1984 și în 
1985, să recuperăm în cea mai 
mare parte rămînerea în urmă din 
primii ani ai cincinalului. Am 
acumulat puternice mijloace teh- 
nico-materiale, avem un puternic 
potențial științific, s-a ridicat ni
velul yle ealițjcare a oamenilor 
muncii, dispunem, deci, de tot ce 
este necesar. Acum trebuie să 
transformăm cantitatea într-o ca
litate superioară. Dealtfel, încă la 
Congresul al Xll-lea s-a pus pe 
primul plan realizarea acestui 
obiectiv.

în același timp, la întocmirea 
planului pe 1984 s-a avut în vedere 
și înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea privind dezvol
tarea forțelor de producție în toate 
județele, repartizarea mai justă pe 
teritoriu a industriei, a celorlalte 
ramuri, precum și dezvoltarea în 
mod corespunzător a agriculturii. 
Față de primii trei ani, s-au adus 
unele îmbunătățiri și s-au prevă
zut măsurile necesare în cîteva ju
dețe care au rămas ceva mai în 
urmă în prima parte a cincinalu
lui, pentru a se asigura, în toate 
județele, realizarea, în linii gene
rale, a prevederilor privind dez
voltarea forțelor de producție.

Dacă, din punct de vedere al In
dustriei, lucrurile s-au rezolvat 
prin plan, ai? dori să atrag atenția 
asupra faptului că," în afară de in
dustrie, sînt rămîneri în urmă și 
în ce privește mica industrie. 
Avem un număr destul de. mare 
de județe care stau foarte slab cu 
mica industrie și căreia trebuie 
să i se acorde o atenție mai mare, 
în același timp, fiecare județ va 
trebui să ia toate măsurile nece

sare, în conformitate cu prevede
rile de plan, pentru a lichida ră
mînerea în urmă și a asigura dez
voltarea corespunzătoare a servi
ciilor, în raport cu cerințele oa
menilor muncii, ale populației. De 
asemenea, trebuie spus că sînt ju
dețe care au depășit prevederile 
din cincinal privind producția 
agricolă ; dar avem, din păcate, și 
județe — și nu puține — care sînt 
sub prevederile cincinalului. Atrag 
atenția că fiecare județ va trebui 
să ia toate măsurile pentru a reali
za cel puțin prevederile ce-i revin 
din cincinal. Ținind seama că, 
chiar la întocmirea cincinalului, 
pentru unele județe nu s-a lucrat 
cu destulă exigență, trebuie să spu
nem că există încă mari rezerve 
și trebuie să obținem o dezvoltare 
mai puternică, atît prin folosirea 
rațională a suprafețelor existente, 
cît și prin culturile duble, care 
oferă fiecărui județ posibilități 
foarte mari în această privință.

Deci, am avut în vedere ca pla
nul pe 1984 și, în continuare, pe 
1985 să asigure înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-lea în 
ce privește dezvoltarea teritorială a 
forțelor de producție — condiția 
esențială pentru creșterea gradului 
general de civilizație, pentru în
făptuirea programului de autocon- 
ducere și autoaprovizionare.

Se poate spune că în plan sînt 
prevăzute toate mijloacele necesa
re pentru realizarea prevederilor 
sale, pornindu-se de la normele de 
consum energetic și material sta
bilite, precum și de la realizarea 
în mod ritmic a producției în toate 
sectoarele de activitate. După cum 
vă este cunoscut. în acest an am 
adoptat o serie de măsuri privind 
reducerea consumurilor materiale, 
stabilirea de noi norme de consu
muri, de noi standarde, apropiin- 
du-le cît mai mult de nivelul mon
dial. S-a demonstrat că unele din 
ele au putut fi depășite chiar în

acest an, că avem mari rezerve și 
posibilități ' să reducem foarte se
rios, pe această cale, consumurile 
și să asigurăm, de fapt, o bună a- 
provizionare materială.

In 1984 trebuie să depunem efor
turi pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a programului energetic 
și de materii prime. Ne confrun
tăm și acum cu unele greutăți în 
ce privește energia, pe de o parte 
datorită faptului că în centralele 
hidroelectrice, din cauza lipsei de 
apă, avem un minus de circa 
13<W--1 500 de MW zilnic. In al 
doilea rind, întîmpinăm unele 
greutăți datorită faptului că nu fo
losim în mod corespunzător termo
centralele pe cărbune, din cauza 
nerealizării la timp a reparațiilor 
capitale, precum și a proastei în
trețineri a acestora. Dacă centrale
le pe cărbune ar lucra cu numai 
70 la sută din capacitatea construi
tă, nu am avea nici un fel de pro
bleme cu energia — chiar în con
dițiile lipsei de apă. Am discutat 
această problemă cu prunii secre
tari din județele care au principa
lele centrale pe cărbune. Am luat, 
de asemenea, o serie de măsuri în 
domeniul minier, pentru a asigura 
livrarea cărbunelui la caloriile sta
bilite — și, cel puțin în ultima săp- 
tămînă, acest lucru se realizează, 
chiar cu o depășire la unele cen
trale. Totuși, avem un număr mare 
de centrale care nu funcționează. 
Rog comitetele județene ca, îm
preună cu Ministerul Energiei 
Electrice, cu celelalte organe cen
trale, să ia măsurile necesare 
pentru a termina rapid toate 
reparațiile, pentru a urmări 
zilnic șl a concentra forțele 
în vederea funcționării normale *;i 
la capacitatea stabilită a centrale
lor pe cărbune. A trebuit să facem 
eforturi foarte mari, să apelăm la 
importuri suplimentare de păcură 
pentru a putea asigura energia ne
cesară bupei desfășurări a întregii 
activități. Dar nu putem merge mai

departe în felul acesta, tovarăși ! 
Nu avem nici capacități pe păcură, 
pentru că n-am mai construit, de
oarece întregul accent l-am pus pe 
energia pe bază de cărbune. 
Vreau să fie bine înțeles și de 
mineri că trebuie să dăm cărbu
nele necesar și la timp, dar 
și de cei din domeniul ener
getic că se impune să luăm toa
te măsurile pentru ca centralele pe 
cărbune să funcționeze cum tre
buie.

Am obținut unele rezultate în 
dezvoltarea bazei 4e.materii P£in}e- 
Deja, anul viitor acoperim în în
tregime necesarul de plumb și zinc 
din producția internă. Crește pon
derea cuprului din țară și avem 
perspectiva ca, în următorii 3 ani 
cel mult, să acoperim și în această 
privință în întregime necesarul. 
Avem posibilități să realizăm acest 
lucru și la ailte minereuri. Trebuie 
însă să ne ocupăm mai bine de ac
tivitatea minieră, să realizăm pro
gramul de investiții în domeniul 
minier, precum și toate măsurile 
de mecanizare și tot ceea ce este 
stabilit, spre a asigura realizarea 
hotărîrilor Congresului, ale Confe
rinței Naționale privind atît asigu
rarea independenței energetice, cît 
și obținerea într-o mai mare mă
sură a materiilor prime din țară.

Avem anumite rezultate bune în 
recuperarea și refoiosirea materia
lelor,, a pieselor și subansâmbleldr.. 
Sînt sectoare — așa cum am mai 
menționat — care pot fi asigurate 
cu 50 și chiar peste 50 la sută din 
necesarul de materii . prime prin 
recuperări și prin refoiosirea ma
terialelor. Este deja o pondere 
foarte importantă, tovarăși ! Avem 
posibilitatea și trebuie să acționăm 
mai rapid pentru recuperarea, re- 
condiționarea . și refoiosirea piese
lor și subansamblelor care, in 
unele locuri, trebuie să ajungă 
ping la 50 la sută — ceea ce în
seamnă, de asemenea, o bună sur
să de.aprovizionare. Toate acestea

au și un rol important în reduce
rea generală a costurilor, pentru 
că materialele recuperabile intră 
în producție cu costuri mai mici 
decît materiile prime din import 
sau chiar ale celor produse în țară. 
Și subansamblele și piesele intră, 
de asemenea, în producție cu cos
turi pînă la 50 la sută mai mici. 
Deci toate acestea conduc și la re
ducerea cheltuielilor materiale, a." 
costurilor — și arată de ce am pre
văzut ca, în 1984, să mergem la_o 
reducere ■foarte hotărîtă a costuri
lor și a cheltuielilor materiale.' 
Subliniez aceasta, pentru că am 
rămas cu impresia că unii tovarăși 
au pus în așa fel problema îneît 
au dorit să arate că sînt prea mari 
cerințele de reducere a cheltuieli
lor materiale. Nu, tovarăși ! Avem 
încă posibilități și mai mari. Dacă 
noi am redus consumurile materi
ale la unele produse cu 30—35, iar 
la cîteva chiar cu 40 la sută, dacă 
introducem în mod corespunzător 
recuperarea materialelor, recondi- 
ționarea pieselor și subansamble
lor, precum și alte măsuri de eco
nomie, apoi vom constata — și, de 
fapt, aceasta trebuie să fie conclu
zia — că ceea ce am stabilit pen
tru 1984 nu reprezintă încă ceea 
ce trebuie și putem să realizăm. 
Avem în continuare rezerve în a- 
ceastă privință.

Este deci necesar ca, pornind 
de la toate acestea, să acționăm 
'cu fermitate pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor, a hotă
rîrilor privind problemele energiei, 
materiilor prime, reducerea consu
murilor materiale și energetice — 
considerînd ca minime cele stabi
lite prin plan și în programe în 
ce privește reducerea consumurilor 
și acționind, în continuare, pentru 
a identifica noi posibilități de mic
șorare a lor.

Y Planul și celelalte programe pun 
un accent deosebit pe ridicarea Ca
lității producției, pe îmbunătățirea 
nivelului tehnic și valorificarea su
perioară a materiilor prime. Pro
gramul dezbătut.și aprobat în una
nimitate de plenară în privința 
aceasta trebuie considerat ca unul 
din cele mai importante programe 
privind înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea. realizarea unei 
noi calități, în toate,domeniile de 
activitate. ‘ '

Dispunem de o industrie moder
nă, dotată cu utilaje și mașini de 
mare tehnicitate. Am investit mult, 
am luat și credite pentru aceasta ; 
acum este necesar să producem la 
un nivel calitativ și tehnic cel pu
țin egal cu ceea ce se realizează 
pe plan mondial.

Programul pe care l-am adoptat 
cu puțin înainte prevede toate 
aceste măsuri. Ne-am propus chiar 
să avem ip vedere ca, permanent, 
la cîteva procente din producția 
noastră, să fim chiar înainte, să 
realizăm produse mai bune decît 
pe plan mondial. Numai așa ne pu
tem înscrie în competiția și în 
lupta pentru o nouă revoluție teh- 
nico-științifică ! Numai așa putem 
să fim- permanent competitivi pe 
plan mondial 1 Acest program tre
buie înțeles ca o orientare genera
lă, urmind ca, permanent, el să fie 
îmbunătățit. în fiecare an să-i 
aducem corecturile necesare in 
sensul perfecționării lui, punind 
sarcini tot mai mari, superioare, 
pentru că numai așa societatea 
noastră socialistă își va demonstra 
forța și capacitatea de a ține pasul 
cu tot ce este mai modern în 
lume. Numai așa vom demonstra 
torța și capacitatea oamenilor 
muncii — în calitate de proprietari, 
de producători și beneficiari, de 
stăpîni ai țării — de a ști să gospo
dărească, să conducă mai bine de
cît capitaliștii. Și trebuie să facem 
acest lucru !

Planul acordă, de asemenea, o 
atenție deosebită problemelor pro
ductivității muncii. Am adoptat, cu 
puțin timp înainte, un program 
special în privința aceasta. Și aici 
avem rezerve foarte mari. Avem 
dotarea tehnică corespunzătoare, 
avem o clasă muncitoare care a 
căpătat deja o experiență cores
punzătoare ; avem ingineri, teh
nicieni în stare să asigure o orga
nizare modernă a producției și a 
muncii, o creștere puternică a pro
ductivității muncii.

Este, cred, bine înțeles, de fie
care dintre noi — și trebuie să fia 
și pentru întregul nostru popor — 
că productivitatea muncii consti
tuie, de asemenea, o latură hotărî- 
toare pentru realizarea Programu
lui partidului, pentru edificarea 
unei societăți socialiste superioare, 
pentru trecerea la făurirea comu
nismului ! Ritmurile prevăzute 
pentru 1984 trebuie considerate ca 
minime. în general, prevederile 
programului pînă în 1935 și 1990 
trebuie socotite ca minime. în fie
care an va trebui să acționăm pen
tru a găsi noi căi și posibilități de 
perfecționare a activității, de creș
tere tot mai puternică a producti
vității muncii. Programul, într-ade- 
văr, prevede ca abia în 1990 să a- 
jungem, în această privință, unele 
țări dezvoltate. Am luat, desigur, 
în calcul o anumită creștere a 
productivității muncii și în aceste 
state. După părerea mea, tovarășii 
care au lucrat la program au fost 
prea indulgenți față de ceea ce 
trebuie să facem noi. Ei au sub
apreciat dezvoltarea productivității 
muncii în alte țări, luînd un ritm 
mic. Or, este bine cunoscut că în 
toată lumea problema productivi
tății muncii preocupă nu numai pe 
conducătorii de firme, ci și pe. Con
ducătorii de stat. De fapt, toți con
ducătorii statelor dezvoltate acțio
nează și subliniază permanent că 
trebuie să se obțină o creștere mai 
puternică a productivității muncii, 
Iată de ce trebuie să avem în ve
dere că prevederile pe care le 
avem sînt minime , și că . riscăm să 
continuăm să rămînem în urmă. 
De aceea, fără a propune acum mo
dificări în program sau în preve
derile pe 1984, doresc să subliniez 
că acestea trebuie considerate ca 
minime și că, în fiecare an, trebuie 
să acțipnăm pentru îmbunătățirea 
lor. De fapt, toate aceste măsuri 
sînt în concordantă cu directivele 
Congresului al XH-lea, ale Confe
rinței Naționale și au drept scop să 
asigure înfăptuirea în viață .a ho
tărîrilor organelor .supreme ale 
partidului nostru.

Se impune, de asemenea, să â- 
cordam mai multă atenție creșterii 
eficienței'’“economiee în toate sec
toarele de activitate. Aceasta pre
supune să acționăm cu mult mai 
multă fermitate în direcția reduce
rii cheltuielilor materiale și de pro
ducție. Programele stabilite merg 
în această direcție. Dar sînt și alte 
posibilități și căi prin care se chel
tuiesc sume uriașe, se risipesc mij
loace '‘materiale importante — ,>1 
cărora trebuie să le punem capăt. 
Este necesar ca toate consiliile oa
menilor muncii, conducerile minis
terelor, adunările generale, orga
nele financiare să acționeze cu în
treaga răspundere pentru a asigura 
o creștere mult mai puternică a 
eficienței economice, a rentabili
tății tuturor sectoarelor.

Toate aceste probleme sint esen
țiale pentru a asigura înfăptuirea 
în bune condiții a planului pe 
1984—1985, a planului cincinal, 
pentru înfăptuirea prevederilor 
Congresului al Xll-lea și ale Con
ferinței Naționale, pentru ridicarea
(Continuare in pag. a IH-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

RADU
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceausescu.
Stimați tovarăși,
Asemenea tuturor participan- 

ților la plenară, vă rog să-mi 
permiteți să apreciez importanța 
deosebită a problemelor supuse 
dezbaterii Comitetului Central și 
să-mi exprim convingerea că 
hotăririîe ce se vor adopta vor 
contribui la înfăptuirea neabătu
tă a politicii partidului privind 
continua dezvoltare economico- 
socială a țării.

Acordăm o înaltă apreciere 
contribuției dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea proiec
tului de plan pe 1984, clarviziu
nea si profundul spirit analitic 
imprimînd documentelor ce Îs 
dezbatem astăzi un real caracter 
științific prin corelarea necesi
tăților economiei naționale . cu 
potențialul tehnic și uman, cu 
resursele existente, precum și cu 
complexa problematică a econo
miei mondiale.

Județul Hunedoara, cu pondere 
însemnată in producția și consu
mul țării de materii prime, ener
gie și combustibil, este chemat 
să-și aducă o contribuție puter
nică la înfăptuirea sarcinilor de 
plan, a prevederilor din progra
mele speciale pe care le dezba
tem astăzi. Ne revin pa anul 
1984 sarcini de mare însemnătate 
pentru producerea a peste 8,7 
milioane tone cărbune net pre
parat, 7,2 miliarde kWh energie 
electrică, 3,1 milioane tone fontă 
brută, aproape 4 milioane tone 
oțel, 2,8 milioane tone laminate 
finite, 25 mii tone de utilaje 
miniere, precum și alte multe 
produse.

Valoarea producției-marfă in
dustrială va fi mai mare in 1984, 
decit în 1983, cu peste 3 miliar
de lei, spor ce va trebui să-l 
obținem, cu deosebire, în mine
rit, siderurgie, în unitățile de 
construcții de mașini, de mate
riale de construcții și industrie 
ușoară, unde dispunem de capa
cități de producție corespunză
toare.

Efortul județului nostru pentru 
creșterea exportului se materia
lizează prin sarcinile cuprinse în 
planul pe anul viitor, care sînt 
sporite față de anul curent.

In investiții avem de realizat 
lucrări în valoare de 9,7 miliarde 
lei, cu precădere în unitățile 
energetice și miniere, unde se 
materializează prevederile pro
gramului energetic și de asigu
rare cu materii prime. Aceste 
importante sarcini economice, 
materializarea lor impun per
fecționarea, în continuare, a 
conducerii activității productive 
din intreprinderile noastre, apli
carea cu mai mare fermitate a 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogeștiunii, perfec
ționarea mecanismului economi- 
co-financiar, generalizarea , în 
cele mai bune condiții a acordă- ' 
lui global.

Comitetul județean de partid 
acționează în prezent pentru 
asigurarea condițiilor care să 
conducă la realizarea integrală 
a sarcinilor asumate în toate 
sectoarele de activitate. în in
dustrie, acțiunile noastre sint 
orientate spre realizarea, pînă la 
finele anului curent, a unor ni
veluri la producția fizică, astfel 
incit să ne permită să preluăm, 
în mod corespunzător, sarcinile 
pe anul 1984.

Raportez plenarei, dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că am depășit 
pianul pe 10 luni la unele pro
duse de bază, cum sînt : mine
reu de fier, plumb, zinc și cu
pru in concentrate, fontă brută, 
laminate grele, utilaje tehnolo
gice pentru lucrări miniere, 
produse prelucrate din mase 
plastice, precum și la alte pro
duse.

In Valea Jiului, producția de 
cărbune este în creștere și pre
liminăm in anul curent un spor 
de un milion de tone cărbune 
brut, în comparație cu nivelul 
atins în anul 1982, ceea ce 
conduce Ia o aprovizionare din 
ce în ce mai bună a unităților 
energetice și siderurgice cu 
huilă.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că a 
început să producă primul com
plex de mare capacitate de la 
mina Lupeni, realizat din ini-* 
țiativa dumneavoastră, de către 
industria românească construc
toare de mașini miniere.

Sintem hotăriți să aplicăm in 
viață prețioasele dumneavoastră 
indicații date cu ocazia vizitei 
de lucru din luna septembrie 
anul trecut și să asigurăm ca
pacitățile de producție, ca și 
forța de muncă necesare reali
zării sarcinilor ce ne revin De 
anul 1984 în domeniul producției 
de huilă.

Vom conlucra, în continuare, 
cu producătorii de utilaje și ma
șini miniere, cu cei care produc 
materiale și piese de schimb ne
cesare în subteran, pentru res
pectarea termenelor de livrare, 
intrucit am avut greutăți din a- 
cest punct de vedere, și mai ales 
in ceea ce privește dotare^ cu 
complexe, combine de abataj și 
transportoare, aprovizionarea cu 
cabluri de tracțiune și electrice, 
bandă de transport, furtunuri de 
înaltă presiune și alte produse. 
Insistăm pentru o deplasare per
manentă in unitățile miniere a 
specialiștilor din unitățile de 
producție și cercetare, pentru 
supravegherea funcționării uti
lajelor. pentru îmbunătățirea 
lor continuă.

Acțiunile ce le-am întreprins, 
la indicațiile dumneavoastră, 
pentru dirijarea spre lucrările 
direct productive a personalului 
auxiliar, atît de la suprafață, cit 
și din subteran, au condus la 
asigurarea forței de muncă ne
cesare frontului de lucru. Ne 
revine ca sarcină, in continuare, 
să creăm toate condițiile pentru_ 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a muncitorilor, capabili 
să folosească cu pricepere ma
șinile și utilajele din dotare. 
Sînt cuprinși, in prezent, în 
cursuri de calificare aproape 
1 800 de oameni, din care 730 
pentru meseria de mineri, 400 
mecanici de mașini și utilaje, 300 
de electricieni.

Pentru asigurarea producției 
de cărbune cocsificabil vor fi 
intensificate lucrările de deschi-

BĂLAN
dere a noilor cîmpuri miniere, 
se va insista, in același timp, 
pentru sporirea producțjei pe 
vechile capacități.

în siderurgie, biroul comite
tului județean de partid, îm
preună cu organele și organiza
țiile de partid ,și consiliile oa
menilor muncii de la cele două 
combinate, sint preocupate de 
aplicarea în viață a hotărîrilor 
partidului, a indicațiilor date de 
dumneavoastră, referitoare la 
asigurarea economiei, in mai 
bune condiții, cu fontă, cu 
oțeluri de calitate superioară și 
în gamă diversificată.

Planul pe 1984 la produsele si
derurgice reflectă aceste ce
rințe. La Hunedoara, atît in oțe- 
lării, cît și la laminoare, sint in 
curs de execuție lucrări de in
vestiții și _de modernizări, care 
să asigure realizarea integrală a 
producției prevăzute de oțeluri 
aliate și inoxidabile, inclusiv 
pentru rulmenți și organe de 
asamblare, și să creeze și dispo
nibilități pentru export.

La Călan ne confruntăm încă 
cu probleme deosebite, privind 
atingerea parametrilor proiec
tați, astfel că am rămas datori 
economiei naționale cu peste 60 
de mii de tone fontă cenușie, 
creînd astfel greutăți parteneri
lor noștri din țară.

In timpul ce a mai rămas pînă 
Ia finele anului curent vom 
continua, împreună cu centrala 
și ministerul de resort. ■ acțiu
nile de sprijinire a acestui com
binat, pentru funcționarea nor
mală a furnalelor noi, alimen
tarea ritmică cu materii prime 
și prevenirea întreruperilor in 
funcționare la instalațiile care 
deservesc furnalele respective, 
în scopul creșterii producției de 
fontă cenușie.

In activitatea de export asi
gurăm conducerea partidului că 
vom realiza integral fondul de 
marfă destinat pieței externe, 
pe acest an, precum și toate 
condițiile de realizare a sarcini
lor pe anul 1984. Intrucit dispu
nem de capacități de producție, 
de materie primă și forță de 
muncă, solicităm pentru anul 
1984 un sprijin mai eficient din 
partea ministerelor și unităților 
specializate de comerț exterior, 
pentru contractarea întregului 
volum prevăzut în plan. Mențio
nez că în acest an nu am putut 
realiza la export cantitățile im
portante de laminate, țesături, 
materiale de construcții, datorită 
întirzierii in încheierea contrac
telor externe, precum și in asi
gurarea unor condiții comerciale 
pentru derularea mărfurilor fa
bricate.

Realizarea integrală a sarcini
lor de producție și export pe 
anul 1-984 este condiționată și 
de materializarea programului 
de investiții. Comitetul jude
țean de partid insisță pentru 
accelerarea execuției lucrărilor 
pe șantierele respective 4ți cu 
deosebire la obiectivele și capa
citățile de producție de care de
pinde înfăptuirea programului 
energetic și de asigurare cu ma
terii prime.

informez plenara că au început 
probele tehnologice la Rotațiile 
din Brad-Getești. fiind astfel in 
măsură să incepem punerea în 
exploatare a noilor zăcăminte 
de minereuri complexe de la 
Eoranda Hondor și Valea Morii 
Brad. De asemenea, au început 
lucrările pentru deschiderea și 
punerea în exploatare a noilor 
mine de la Valea de Brad și 
Lupeni Sud, asigurind pe aceas
tă cale sporirea producției de 
cărbune în Valea Jiului.

Pentru valorificarea potenția
lului hidroenergetic al județului, 
al țârii, acționăm la amena
jarea din Retezat, în vederea 
accelerării lucrărilor, atit in 
amonte, cît și în aval pe Riul 
Mare, precum și pentru con
struirea de microhidrocentrale.

Am luat cunoștință de preve
derile programelor privind Îm
bunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor. redu
cerea consumurilor de materii 
prime și de energie, creșterea 
mai accentuată a productivită
ții muncii.

Măsurile stabilite prin aceste 
programe sînt de o deosebită 
însemnătate pentru activitatea 
ce o depune comitetul județean 
de partid in scopul îmbunătăți
rii eficienței economice din uni
tățile industriale, de construcții 
și transporturi.

Sarcini deosebit de importan
te revin în această privință mi
nerilor din Valea Jiului pentru 
reducerea conținutului de steril 
și cenușă și îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras, precum 
și siderurgiștilor, care trebuie 
să crească producția de oțeluri 
superioare și să satisfacă. în 
întregime, cerințele economiei 
noastre naționale, să creeze 
disponibilități pentru export.

Apreciez că prevederile pro
iectului actului normativ, prin 
care se aprobă măsurile de nor
mare a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie, vor contribui la înfăp
tuirea hotărîrilor partidului de 
reducere mai accentuată a chel
tuielilor materiale și de scădere 
a ponderii acestora în valoarea 
produselor.

Vom acționa pentru respecta
rea măsurilor stabilite în acest 
domeniu, intensificind și mai 
mult preocuparea pentru intro
ducerea în intreprinderi a pro
gresului tehnic.

Pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului, de creștere mai accentua
tă a productivității muncii, or
ganele și organizațiile de partid 
vor întreprinde largi acțiuni 
pentru creșterea productivității 
muncii în toate unitățile econo
mice, atit în anul 1984 cît și in 
anii viitori. Prin programele 
speciale întocmite se creează 
condiții pentru îmbunătățirea 
organizării producției si a mun
cii, modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, extinderea meca
nizării operațiilor de muncă și 
folosirea cit *mai completă a ca
pacităților de producție.

Permiteți-mi să apreciez ca 
deosebit de importante măsuri
le stabilite în Programul pen
tru aplicarea principiilor de 
autoconducere și autoaprovi- 
zionare, pentru asigurarea u- 
hei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroăli- 

mentare și bunuri industriale 
de consum.

In activitatea ce o desfășoară 
organizațiile de partid, consi
liile populare din județul nos
tru se călăuzesc după hotărî- 
rile partidului, după prevede
rile legilor referitoare la apli
carea cu fermitate in viață a 
principiilor autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, 
în acest an am reușit să unim 
mai bine eforturile oamenilor 
muncii din agricultură, ale lo
cuitorilor satelor și orașelor, în 
scopul valorificării tot mai de- 
plăne a potențialului existent 
pentru sporirea producției a- 
gricole, dezvoltarea zootehniei 
in vederea asigurării unei mai 
bune aprovizionări a popu
lației.

Vom acționa cu mare răs
pundere pentru o folosire mai 
rațională a pămintului, în ve
derea înfăptuirii prevederilor 
din programul de asigurare a 
unor recolte sigure și stabile. 
Deși efectele secetei s-au sim
țit și in județul nostru, prin 
lucrări de calitate am reușit să 
diminuăm influența ei, astfel 
că am livrat la fondul de stat 
cantitățile planificate de griu, 
orz și porumb.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION RADU

Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Proiectul planului național 

unic de dezvoltare a României 
in anul viitor, proiectele celor
lalte documente aflate pe ordi
nea de zi a plenarei Comite
tului Central al partidului sta
bilesc noi și importante ritmuri 
de creștere economico-socială 
care cu atît mai mult în con
dițiile unei conjuncturi econo- 
mico-financiare nefavorabile Ia 
nivel mondial ilustrează preg
nant continuarea politicii știin
țifice a partidului nostru de a 
găsi căi si soluții pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul' al XII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

Ele constituie o dovadă eloc
ventă a preocupărilor statornice 
ale conducerii partidului și sta
tului in direcție asigurării as
censiunii economiei românești, 
ridicării permanente a nivelului 
de viată si civilizație al între
gului popor.

Folosesc acest important mo
ment politic pentru a releva a- 
portul inestimabil al secretarului 
general al partidului, mult iubi
tul și stimatul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cea mai proeminentă personali
tate politică cunoscută în istoria, 
tării, pentru orientarea realistă 
si clarvăzătoare a prevederilor 
planului pe anul viitor, aduci n- 
du-i, totodată, mulțumirile noas
tre fierbinți pentru grija 
nețărmurită manifestată față 
de transformarea patriei noas
tre intr-un stat cu o personali
tate tot mai distinctă în concer
tul statelor lumii, cu un rol tot 
mai activ în soluționarea pro
blemelor vitale ale vieții infor

maționale, pentru creșterea con
tinuă a bunăstării celor ce mun
cesc.

în spiritul exigentelor si 
orientărilor novatoare, revolu
ționare date de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, orga
nele si organizațiile de partid, 
comuniștii și toți oamenii mun
cii din județul Dolj, asemenea 
Întregii tari, sint angajați cu 
toate forțele pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a sarcinilor 
cc ne revin in acest an. condiție 
hotăritoare pentru înfăptuirea 
prevederilor planului pe anul 
1984. Vă raportez, stimate tova
rășe secretar general, că pe an
samblul Industriei județului, cu 
toate greutățile generate de a- 
provizionarea tehnico-materia- 
lă, avind sprijinul permanent al 
conducerii partidului, al minis
terelor. principalii indicatori pe 
cele 10 luni din acest an au fost 
îndepliniți, obținindu-se supli
mentar o producție-marfă de 
jaeste 331 milioane lei, 345 mi
lioane lei la producția netă, 
am depășit productivitatea mun
cii cu 1.3 la sută, benefi
ciile eu 117 milioane lei. in 
condițiile reducerii cu 13 lei 
a cheltuielilor materiale la 
1 000 lei producție-marfă. Oame
nii muncii din județul nostru au 
livrat suplimentar economiei na
ționale peste 460 milioane kWh 
energie electrică pe bază de căr
bune. aparataj electric de înal
tă tensiune, tractoare, amoniac 
de sinteză, confecții-textile si 
alte produse.

în agricultură, deși nu am be
neficiat de condiții climaterice 
favorabile, seceta prelungită di- 
minuînd serios recoltele, prin 
măsurile energice întreprinse de 
organul județean de partid, la 
indicația dumneavoastră, tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. am reușit să obți
nem aproape 1 milion tone ce
reale. 60 000 tone floarea-soare- 
lui. 9 000 de tone orez, peste 
320 000 tone sfeclă de zahăr. în
semnate cantități de legume, 
fructe, struguri si altemroduse 
agroalimentare.

Analizind rezultatele obținute 
în lumina cerințelor dumnea
voastră. vă raportez. în spirit 
autocritic, că acestea nu se ri
dică la nivelul posibilităților, 
economia Doljului răminind in 
restantă cu însemnate cantități 
de produse fizice, atit pentru 
piața internă, cît și pentru ex
port. Nici in agricultură rezul
tatele obținute nu ne satisfac. 
Deși am luat o serie de măsuri 
pentru atenuarea efectelor sece
tei. prin asigurarea funcționării 
la capacitatea integrală a siste
melor de irigații și mobilizarea 
tuturor lucrătorilor la întreține
rea culturilor, producțiile medii 
obținute se situează sub nivelul 
sarcinilor. în zootehnie, dome
niu căruia i-am acordat o aten
ție aparte, am reușit să punem 
la dispoziția economiei naționa
le 44 800 tone carne, 540 000 hl 
lapte, realizări care, deși supe
rioare anului trecut, sînt mult 
sub posibilitățile județului și 
sarcinile pe care le avem.

Avind în vedere aceste nerea- 
lizări atit în industrie, cît si 
in agricultură, sintem hotărîti 
ca în perioada ce a mai rămas

Pentru prima dată în acest 
an acoperim din resurse pro
prii necesarul de consum la 
cartofi, fructe, legume, timpurii. 
Insistăm pentru imbunătățirea 
aprovizionării populației cu 
produse ale gospodăriilor a- 
nexe, care le-am organizat in 
majoritatea localităților și în
treprinderilor.

Sintem conștienți că mai a- 
vem incă multe rezerve neva
lorificate, cum ar fi : sporirea 
aportului gospodăriilor popu
lației și a unor unități socia
liste la înfăptuirea programului 
de autoconducere și autoapro- 
vizionare. Am convingerea că, 
printr-o mai bună gospodărire 
a fondului de marfă, vom asi
gura o aprovizionare corespun
zătoare a populației județului.

Asigur conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că întreaga forță și capacitate a 
organizației județene de partid, 
a tuturor oamenilor muncii hu- 
nedoreni este îndreptată spre 
înfăptuirea sarcinilor izvorîte 
din hotăririîe Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, precum și â 
hotărîrilor ce se vor adopta la 
prezenta plenară.

oină la finele anului să acțio
nam și mai energic pentru rea
lizarea planului pe Întregul an, 
a tuturor contractelor la export, 
livrarea la fondul de stat a cît 
mai multe produse agricole.

In anul 1984. potrivit preve
derilor de plan, județul Dolj va 
cunoaște noi ritmuri de creștere 
economico-socială. Producția in
dustrială va spori cu peste 50 
la sută fată de acest an, în 
special pe seama creșterii pro
ductivității muncii, precum și 
prin alocarea unor însemnate 
fonduri de investiții care vor 
asigura punerea în funcțiune a 
noi capacități productive, dez
voltarea si modernizarea Celor 
existente, extinderea mecaniză
rii și automatizării, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, 
diversificarea și înnoirea pro
ducției. O sarcină de înaltă răs
pundere comunistă pe care o 
vom trata cu întreaga responsa
bilitate constă in onorarea 
exemplară a planului la export, 
volumul acestuia urmînd să a- 
jungă la peste 250 milioane do
lari si 223 milioane ruble. în 
agricultură, sarcinile sînt, de ase
menea, deosebit de mobilizatoa
re. Anul viitor Doljul trebuie să 
obțină 1,7 milioane tone cereale, 
105 000 tone floarea-soarelui, 
680 000 tone sfeclă de zahăr, 
378 000 tone legume. 262 000 tone 
de struguri și fructe, peste 1.8 
milioane hl lapte. însemnate 
cantități de carne și ouă. alte 

•produse. Nu mai puțin impor
tante sirtt prevederile referitoa
re la ridicarea nivelului de trai. 
In anul viitor oamenii muncii 
din județul nostru vot- beneficia 
de 4 600 de apartamente, desfa
cerile de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist se vor 
cifra .la aproape 8 miliarde lei, 
iar volumul prestărilor de ser
vicii pentru populație va creste 
cu 11 la sută. Vom acorda, în 
continuare, o atenție deosebită 
îndeplinirii programului de 
autoconducere si autoaorovizio- 
nare.

Pe baza măsurilor luate, vă 
raportez, tovarășe secretar gene
ral. că. deși sporite, sarcinile pe 
care le avem in anul 1984 au 
condiții pentru a fi realizate in
tegral. Pregătirile necesare sir.t 
in plină desfășurare. în prezent 
acționăm pentru punerea in 
funcțiune a capacităților de pro
ducție noi. pentru înfăptuirea 
măsurilor necesare desfășurării 
corespunzătoare a activității încă 
din primele zile ale anului vii
tor. pentru a executa în conditHi 
de bună calitate toate lucrările 
din agricultură, bază trainică a 
producțiilor viitoare.

Programele naționale privind 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii si perfectio
narea Organizării si normării 
muncii. îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de ma
terii prime și de energie, valo
rificarea superioară a acestora 
in perioada 1983—1984 și pînă 
în 1990, elaborate în indisolu
bilă legătură cu obiectivele 
de dezvoltare ale economiei 
naționale pe baza progra- 
melor-directivă aprobate de 
cel de-al XII-lea Congres 
și Conferința Națională ale 
partidului, cu contribuția direc
tă si sub îndrumarea nemijlo
cită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pun un accent deo
sebit pe factorul tehnic, pe or
ganizarea superioară a fluxuri
lor tehnologice și a proceselor 
de muncă, ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire profesio
nală a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, perfecționa
rea mecanismului de asimilare 
in producție a rezultatelor cer
cetării științifice. In consens cu 
prevederile programului națio
nal. în județul nostru producti
vitatea muncii va crește în 1985 
față de 1982 cu 66 la sută, a- 
sigurîndu-se, pe această cale, 
obținerea unei producții supli
mentare de 12 miliarde lei.

Raportez plenarei că în unită
țile economice, la nivelul jude
țului au fost elaborate și fun
damentate programele speciale 
privind creșterea mai accentua
tă a productivității muncii, îm
bunătățirea nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, reduce
rea consumurilor de materii 
prime și materiale, de combus
tibil și energie, menite să pună 
in valoare la un nivel superior 
toate resursele existente în eco
nomia județului. Subliniez, tot
odată. că am reușit să fun
damentăm în totalitate sarcina 
planificată de creștere a pro
ductivității muncii pentru pe
rioada 1984—1985 în sectorul de 
construcții-montaj.

Potrivit prevederilor planu
lui cincinal de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologi
că și de introducere a pro
gresului tehnic in profil te
ritorial. elaborat și avind spri
jinul permanent al Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, gradul de înnoire și 
modernizare a producției in pe
rioada 1981—83 a fost realizat și 
depășit, urmîiid ca pînă în 1985 

produsele noi și modernizate să 
reprezinte 63 la sută din volu
mul producției-marfă industria
le. Am luat măsuri ca cerceta
rea științifică să-și aducă o 
contribuție substanțială la în
făptuirea programelor elabora
te. să răspundă la rezolvarea 
problemelor deosebit de impor
tante legate de producerea unor 
noi materiale și tehnologii, de 
asimilarea produselor, mașini
lor si utilajelor ce încă se mai 
aduc din import.

In încheiere, doresc să-mi ex
prim deplina adeziune la pre
vederile proiectului Planului 
național unic și Bugetului de 
stat pe anul 1984, la celelalte

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PARASCHIV BENESCU

Mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, N»

Stimați tovarăși,
Plenara de astăzi a Comitetu

lui Central dezbate probleme da 
o iinportanță vitală pentru pro
gresul multilateral al economiei 
românești in vederea înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială și al Bugetului de stat 
pe anul 1984, programele supuse 
dezbaterii — documente de ma
ximă însemnătate, elaborate sub 
Îndrumarea directă și cu contri
buția dumneavoastră esențială, 
mult stimate tovarășe secretar 
general — asigură concentrarea 
eforturilor și energiilor crea
toare ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor, spre dezvol
tarea dinamică, intensivă a eco
nomiei naționale, spre ridicarea 
neîntreruptă a nivelului de trai, 
material și spiritual.

Aplicarea noilor reglementări 
privind perfecționarea sistemu
lui de retribuire a muncii, ge
neralizarea acordului global și 
majorarea retribuției, măsuri 
care au avut un puternic ecou 
in rindul oamenilor muncii, sti- 
mulînd spiritul de inițiativă și 
responsabilitate pentru realiza
rea producției fizice, a exportu
lui și creșterea eficienței întregii 
activități, au creat o premisă 
importantă pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor care ne 
revin.

Realizările obținute de oa
menii muncii din județul Galați, 
sub îndrumarea și conducerea 
organelor1 și organizațiilor de 
partid, constituie o bază sigură 
pentru înfăptuirea nivelurilor 
superioare stabilite pentru anul 
1984.

în 10 luni din acest an reali
zăm o producție-marfă supli
mentară de peste 600 milioane 
lei. Utilizînd mai bine capacită
țile de producție și valorificând 
resursele materiale și potenția
lul uman de care dispunem, 
promovind cu consecvență au- 
toconducerea muncitorească și 
autogestiunea, am obținut o pro
ducție notă de aproape 7 mi
liarde lei, cu 266 milioane lei 
peste prevederile planului.

Valorificarea mărfurilor livra
te la export reprezintă 4,2 mi
liarde lei, cu aproape 15 Ia sută 
rrtai mult decit în anul trecut, 
din care peste 76 la sută devize 
convertibile.

S-a realizat un volum de acu
mulări bănești de peste 2 mi
liarde lei, iar cheltuielile la 1 000 
lei producție-marfă au fost re
duse cu 4,8 lei față de plan.

Prin mai buna gospodărire a 
resurselor țnateriale, accelerarea 
viteze; de rotație a mijloacelor 
circulante, s-au economisit cre
dite de 1,2 miliarde lei.

. Am realizat investiții de a- 
proape 6 miliarde lei și am pus 
în funcțiune 25 capacități noi, 
preocupările noastre fiind orien
tate spre accelerarea ritmului 
de execuție și finalizarea unor 
importante obiective de produc
ție, în special pe platforma 
combinatului siderurgic. Au 
fost date în folosință 3 256 apar
tamente, cu o depășire de 13 la 
sută a planului.

La combinatul siderurgic s-a 
pus un accent deosebit pe îm
bunătățirea scoaterii de metal, 
care a ajuns la 84,3 la sută, pre
cum și pe ridicarea parametri
lor calitativi ai unor noi mărci 
de oțel pentru autoturisme, cen
trale nucleare, cisterne de amo
niac și industria electrotehnică.

întilnirile de lucru și dezbate
rile pe care le-am avut cu oțe- 
larii de pe platforma combina
tului ne-au permis să stabilim 
măsuri pentru diminuarea pier
derilor din oțel lichid.

Ne-am concentrat, totodată, 
forțele la uzina cocsochimică, 
pentru funcționarea în bune 
Condiții a bateriilor de cocsi
ficare și sporirea indicilor de 
utilizare a capacităților, astfel 
jncît in anul viitor să acoperim 
peste 88 la sută din necesarul de 
cocs din producția proprie.

In construcția de nave. Ia in
dicațiile dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, am 
reorientat și concentrat întrea
ga activitate pentru înfăptuirea 
exemplară a programelor prio
ritare de nave. Ș-au livrat la 
termenele stabilite de dumnea
voastră primele două nave la 
export, iar la sfîrșitul acestui 
an va fi gata de livrare și cea 
de-a treia navă pentru Norve
gia.

Am desfășurat o largă acțiu
ne pentru asimilarea șl realiza
rea unul număr mai mare de 
piese de schimb, subansamble, 
ceea ce ne-a permis ca, prin 
forțe proprii, să asigurăm peste 
50 la sută din necesarul pe acest 
an, reducind in același timp im
portul cu 61 de milioane.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că am realizat 
in termen planul insămințărilor 
de toamnă, am luat măsuri teh
nice și organizatorice pentru in
tensificarea arăturilor, lucrare 
care, cu toate greutățile cauzate 
de seceta excesivă, se află in 
Stadiul de finalizare.

Urmare a creșterii efectivului 
de animale, a unei mai bune 
îngrijiri și furajări, producția de 
lapte este mai mare față de a- 
Ceeași perioadă a anului trecut 
cu 137 mii hl, iar producția de 
Ouă cu peste 12 milioane bucăți. 
Pe baza contractelor încheiate 
cu gospodăriile populației am 
realizat pină in prezent 1 650 
tone de carne, peste 28 mii hl 
lapte, peste 2 milioane de ouă. 
Dispunem de o bază furajeră 
diversificată într-o structură co
respunzătoare și am creat con
diții mai bune pentru adăpos- 

programe supuse dezbaterii 
plenarei și, in numele organi
zației județene de partid Dolj, 
al comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu. că ne vom mobiliza 
exemplar pentru înfăptuirea 
sarcinilor încredințate, punind 
in valoare întreaga noastră pu
tere de muncă, pentru realiza
rea mărețelor obiective stabili
te de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului. pentru a ne aduce din 
plin contribuția la continua 
prosperitate a României socia
liste.

tirea animalelor pe timp fri
guros.

Desfacerea de mărfuri către 
populație a sporit cu 2,4 la Sută 
față de anul trecut, iar la pres
tările de servicii planul a fost 
depășit cu aproape 40 de mili
oane. Avem cantități suficiente 
de cartofi, fasole, legume și 
fructe, rădăcinoase, semiindus- 
trializate pentru satisfacerea ce
rințelor populației conform pro
gramului de autoaprovizionare.

Sintem conștienți, tovarășe 
secretar general, că rezultatele 
obținute nu sint pe măsura ca
pacităților noastre organizatori
ce, a potențialului tehnic și 
uman de care dispunem. înre
gistrăm incă restanțe la produc
ția fizică, întîmpinăm dificultăți 
in asimilarea și onorarea cerin
țelor la unele sortimente noi de 
tablă și benzi.

Am stabilit măsurile necesare 
pentru creșterea ritmurilor zil
nice ale producției fizice în ve
derea recuperării rftmînerilor în 
urmă, în cave scop întreaga ac
tivitate a organizațiilor de partid 
și a consiliilor oamenilor mun
cii din întreprindeți este con
centrată pe locurile de muncă 
din uzine, secții, ateliere unde 
s-au înregistrat nerealizări.

Acordăm atenție aplicării unor 
noi procedee tehnologice, folo
sim cu rezultate bune unele 
tehnologii speciale de tratamen
te termice pentru îmbunătățirea 
parametrilor calitativi la tabla 
Zes, silicioasă și pentru apă 
grea.

Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră. am stabilit măsuri 
ferme pentru creșterea produc
ției la aceste sortimente și sin
tem convinși că, avind în con
tinuare sprijinul ministerului și 
al Institutului de cercetări me
talurgice, vom spori indicele da 
scoatere si vom satisface cere
rile la sortimentele care acum 
sint deficitare.Exprimîndu-mi întregul acord 
asupra proiectului Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială și proiectului 
Bugetului de stat pe anul 1984 
vă raportez, tovarășe secretar 
general, că indicatorii de bază 
ai planului nostru în profil te
ritorial au fost mai bine funda
mentați și corelați, 6-a asigurat 
în mai bune condiții echilibrul 
material și financiar al planului. 
Ne revine sarcina să acționăm 
in continuare în mod organizat 
pentru creșterea indicilor de 
Utilizare a suprafețelor de pro
ducție, a capacităților mașinilor 
și agregatelor, să înfăptuim în
tocmai programele de introdu
cere a progresului tehnic, redu
cerea consumurilor materiale și 
energetice, astfel incit să obți
nem încă din primele zile ale 
anului viitor producțiile fizice 
prevăzute, atît pentru beneficia
rii interni, Cit și pentru export, 
insistind asupra respectării ri
guroase a disciplinei tehnologice 
și de muncă, gospodăririi stricte 
a resurselor și creșterii eficienței 
întregii activități economice.

Creșterea puternică a producti
vității muncii prevăzută pentru 
anul viitor ne-a obligat să or
ganizăm în toate unitățile pro
ductive ample acțiuni care ne-au 
relevat existența unor serioase 
rezerve și posibilități prin ex
tinderea mecanizării și automa
tizării, perfecționarea organizării 
muncii, ridicarea nivelului de 
pregătire tehnico-profesională a 
oamenilor, întărirea' ordinii și 
disciplinei.

Vă informăm că 6întem orga
nizați să realizăm cu prioritate 
produsele destinate exportului, 
asigurind baza tehnico-materială 
și forța de mutică cea mai ca
lificată.

In port, la ora actuală, avem 
aproape 90 mii de tone de tablă, 
fond de marfă, care așteaptă să 
fie expediată odată cu sosirea 
navelor, fapt pentru care cerem, 
in continuare, sprijinul Ministe
rului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale.

Ne-am preocupat și acționăm 
în continuare pentru pregătirea 
unei baze temeinice realizării 
sarcinilor de plan ce revin agri
culturii județului nostru.

Dispunem de forțele necesară 
pentru executarea întregului vo
lum de lucrări prevăzut prin 
Programul național de Îmbună
tățiri funciare, astfel ca și ju
dețul nostru să obțină an de an 
producții agricole sporite și 
stabile. In zootehnie, pe baza in
dicațiilor și sarcinilor trasate de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, am organizat în toate 
unitățile o largă acțiune de îm
bunătățire a activității in acest 
sector, preocupindu-ne de reali
zarea efectivelor de animale, 
creșterea natalității și reducerea 
pierderilor. Am încheiat acțiu
nea de modernizare a fermelor 
zootehnice, acordăm toată aten
ția utilizării raționale și gospo
dăririi judicioase a furajelor, 
respectării întocmai a normelor 
de tehnologie stabilite, asigurind 
și in acest sector o creștere sub
stanțială a producțiilor prevăzu
te in anul 1984.

Dejlarîndu-mă de acord cu 
proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1984, ale cărui prevederi 
demonstrează în mod remarcabil, 
în contextul instabilității eco
nomice și valutare mondiale, vi
talitatea economiei românești, ne 
angajăm să depunem toate efor
turile pentru a asigura practi
carea unui regim sever de eco
nomii in toate unitățile economi- 
co-sociale din județul nostru.

Subliniez in această ordine de 
idei faptul că la Combinatul Si
derurgic gălățean efortul masiv 
de investiții a fost recuperat 
pină in prezent din acumulări in 
proporție de 86,2 la sută, reușind 
să recuperăm integral investițiile 
din primele două etape, ceea ce 

reflectă gradul înalt de eficiență 
economică obținut la această 
importantă construcție a socia
lismului. Milităm, in continuare, 
cu consecvență pentru creșterea 
producției și acumulărilor la 
1 090 de lei fonduri fixe în 
întreaga economie a județului, 
pentru rentabilizarea tuturor 
produselor și., activităților.

Permiteți-mi să vă asigur; 
mult stimate tovarășe Nicolae

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN

Mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului nostru 

Central dezbate probleme de 
importanță deosebită pentru în
făptuirea cu succes a hotăririlor 
Congresului al XII-lea si Con
ferinței Naționale, pentru pro
gresul neîntrerupt al dezvoltă
rii noastre economico-sociale in 
actualul cincinal și in perspec
tivă, pină in anul 1990.

în problematica ordinii de 
zi și în conținutul judicios al 
programelor supuse atenției ple
narei se oglindesc cu toată cla
ritatea inițiativa politică de ex
cepție a dumneavoastră, mult 
stimate și Iubite tovarășe secre
tar general al partidului, pre
cum și originalitatea și înțelep
ciunea orientărilor care fun
damentează trainic mobilizarea 
cu randament înalt a resurselor 
tării.

Vă sintem adine recunoscători 
pentru aceasta și doresc să folo
sesc prilejul pe care ni-1 oferă 
plenara pentru a exprima in 
numele comuniștilor și al tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul Satu Mare, fără deosebire 
de naționalitate, gratitudinea 
noastră pentru modul strălucit 
in care ați asigurat, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
elaborarea și aplicarea strate
giei făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tării ferme a României spre 
comunism.

Exprimind adeziunea mea de
plină la documentele aflate în 
dezbatere, o fac cu convingerea 
că traducerea lor în viață va 
exercita o înriurire puternică 
asupra adîncirii procesului de 
dezvoltare intensivă a econo
miei prin consolidarea laturilor 
Calitative ale producției, ale în
tregii activități.

Din documentele supuse spre 
dezbatere plenarei noastre re
zultă că însăși categoria calita
te capătă semnificații mai am
ple, cuprinzătoare, precum și o 
strălucită concretizare in pro
gramele cu orientări și sarcini 
care depășesc cadrul actualu
lui cincinal, îmbogățind ele
mentele constitutive, profund 
științifice și realiste ale strate
giei economice originale a parti
dului nostru. In ansamblul lor, 
documentele pe care le vom 
adopta promovează în mod uni
tar cerințele imprimării cu mai 
multă fermitate în activitatea 
tuturor colectivelor de muncă A 
unui suflu nou, revoluționar, 
capabil să asigure folosirea la 
un nivel de eficacitate superior 
atît baza tehnico-materială, mo
dernă și resursele materiale’ de 
care dispunem, cît și capacita
tea știiș(țifică a cadrelor de spe
cialiști, experiența profesiona
lă a oamenilor muncii, inepuiza
bila forță a inițiativei munci
torești, a răspunderii patriotice- 
revoluționare in gospodărirea și 
dezvoltarea continuă a patri
moniului încredințat de socie
tate colectivelor de muncă.

Doresc să vă raportez că noi 
acționăm și in prezent cu toată 
fermitatea în lumina acestor 
comandamente, că indicațiile și 
orientările date de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, cu pri
lejul consfătuirii de la Manga
lia, ne-au fost un ajutor de 
neprețuit în analiza aprofunda
tă a muncii noastre, a neajun
surilor și lipsurilor pe care le 
mai avem.

Vă raportez că în același spi
rit au decurs și recentele adu
nări generale ale oameni
lor muncii, din care a re
zultat că este imperios ne
cesar să avem preocupări 
sporite față de organizarea pro
ducției și de calitatea execuției, 
mai cu seamă, pentru producția 
destinată exportului, unde con
siliilor oamenilor muncii li s-a 
cerut să asigure conjugarea efi
cientă a eforturilor proprii cu 
cele ale centralelor industriale 
spre a garanta contractarea cit 
mai grabnică a produselor ce 
trebuie fabricate în anul 1984. 
Vă încredințez că prin măsurile 
luate de biroul Comitetului ju
dețean de partid Satu Mare, 
in lumina indicațiilor ce ni 
le-ați dat, noi am asigurat 
condiții prioritare realizării 
tuturor contractelor pentru ex
port scadente în anul 1983, 
cît și a tuturor utilajelor pre
văzute în programele prioritare 
pentru mineri și energeticleni.

Este semnificativ că aceste 
măsuri se pun in evidență mai 
ales prin producția fizică supli
mentară dată economiei națio
nale. Îndeosebi pentru ramurile 
sale de bază, energetică si ex
tractivă.

Vorbitorul a arătat in conti
nuare că aportul județului la 
succesele generale economice 
putea fi și mai însemnat dacă 
decurgea mai corespunzător co
laborarea unităților furnizoare 
cu întreprinderea „Unio*'. că au 
fost întreprinse toate măsurile 
pentru depășirea acestei situații, 
amplu dezbătută și la recenta 
adunare a oamenilor muncii de 
la ,.Unio“, in cadrul căreia s-a 
desprins concluzia că întreprin
derea poate asigura toate pro
dusele solicitate de industria 
extractivă și energetică.

Acționăm cu fermitate și cu 
bune rezultate — a arătat vor
bitorul — și in ce privește alte 
secțiuni ale planului in profil 
teritorial. Așa. de pildă, in 19 
luni am realizat producția netă

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA GHIȚULICĂ

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,
Din Inițiativa dumneavoastră, 

mult stimate tovarășe secretar 
general, în cadrul plenarei Co

Ceaușescu, că, muncind in spiri
tul prețioaselor dumneavoastră 
indicații, organizația județeană 
de partid Galați are capacitatea 
politică și organizatorică, ener
gia necesară pentru a realiza 
sarcinile ce ne revin in profil 
teritorial, mărețele obiective sta
bilite de actuala plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

FORIȘ
în proporție de 102,1 la sută, iar 
prin economiile acumulate pe 
seama diminuării cheltuielilor 
materiale am obținut o produc- 
tie-marfă de peste un sfert de 
milion de lei.

Datorită măsurilor stabilite de 
biroul județean de partid, s-au 
redus consumurile specifice de 
energie electrică cu 1 420 MWh, 
cele de combustibil convențio
nal cu 6 407 tone, ceea ce oferă 
posibilitatea obținerii unei pro
ducții în valoare de un milion 
lei. cu 1 170 kWh și cu 2 tone 
de combustibil convențional.

Rezultata pe seama cărora am 
realizat in unitățile construc
toare de mașini din județ o pro- 
ducție-mariă sporită cu 14 la 
sută. De asemenea, cumularea 
rezultatelor de pină acum cu 
prevederile de plan pe următo
rii doi ani permite să sporim 
productivitatea muncii în actua
lul cincinal cu un ritm mediu 
anual de 11 la sută.

Biroul județean de partid a 
urmărit prin programe proprii 
imbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, ceea 
ce a tăcut ca, de la inceputul 
anului, ponderea valorică a pro
duselor de calitate superioară să 
ajungă la 83 la sută, cu 4 la 
sută peste plan, iar totalul pro
duselor noi sau modernizate să 
reprezinte 44 la sută față de 
începutul cincinalului actual.

Vom acționa și in continua
re cu toată răspunderea pentru 
ca planul pe 1983 să fie reali
zat în întregime, ca o condiție 
hotăritoare pentru trecerea la 
înfăptuirea cu succes a sarci
nilor care ne revin din planul 
național unic pentru anul 1984, 
a tuturor obiectivelor cuprinse 
in programele pe care le va a- 
dopta plenara Comitetului 
Central.

Cu mult respect și deosebită 
recunoștință doresc să relev că 
in toate domeniile care fac o- 
biectul dezbaterilor de astăzi, 
județul nostru este prins cu 
sarcini mobilizatoare de mare 
însemnătate pentru continua 
sa dezvoltare economico-socia
lă, dar și pentru creșterea pe o 
treaptă nouă a contribuției săt
mărenilor la progresul multila
teral ăl întregii noastre socie
tăți.

In ce privește planul pe a- 
nul 1984, județul Satu Mare 
trebuie să obțină la producția- 
niarfă o creștere cu 13 la sută, 
la producția netă cu 11 la sută, 
iar producția destinată exportu
lui să fie aproape dublată. Sînt 
ritmuri și proporții care vor 
solicita > eforturile oamenilor 
muncii, ca și activitatea poli- 
tico-organizatorică a organelor 
și organizațiilor de partid, a co
mitetului județean de partid.

In ceea ce privește programul 
de autoconducere si autoaprovi
zionare pe anul 1983—1984, do
resc să apreciez si acum grija 
dumneavoastră statornică, iubite 
tovarășe secretar general al 
partidului, pentru mobilizarea 
efectivă a posibilităților locale 
de aprovizionare rațională cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum, cît 
și față de promovarea nea
bătută a principiilor echității in 
repartizarea fondului de marfă.

Raportez că în acest an. deși 
nu au fost condiții climatice 
destul de bune pentru agricul
tură, am dobîndit unele rezul
tate bune tocmai insistind în 
aplicarea indicațiilor de a efec
tua lucrările la timp, de a se 
respecta cu răspundere tehnolo
giile stabilite, de a evita risipa 
de orice fel. Ca urmare, com
parativ cu anul trecut, intrările 
la fondul de stat au fost măi 
mari cu 10 pînă la 47 la sută la 
cereale, floarea-soarelui. car
tofi, legume, carne, lapte, ceea 
ce a stimulat și creșterea fon
dului județean de consum, 
chiar cu o anumită depășire la 
carne de bovină, ouă și cartofi.

Datorită neajunsurilor din 
munca noastră in domeniul a- 
provizionării populației cu car
ne de porcine, lapte și produse 
lactate, am avut realizări mai 
modeste pentru care biroul ju
dețean de partid, comitetul 
executiv al consiliului popular 
județean se simt răspunzătoare 
și vom acționa cu toată fermi
tatea, la nivelul fiecărei u- 
nități teritorial-administrative, 
pentru întărirea disciplinei și 
ordinii fată de realizarea inte
grală a efectivelor și producții
lor, a sarcinilor prevăzute la 
fondul de stat.

Exprim deplinul meu acord 
la toate documentele plenarei 
cu convingerea fermă că ele 
vor marca o nouă etapă de im
portante înfăptuiri pentru tra
ducerea cu succes in viață a 
hotăririlor Congresului al XII- 
lea, ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

Cu convingerea că ele ne o- 
feră o perspectivă insuflețitoa- 
re, doresc să vă asigur și in în
cheiere, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că 
toți comuniștii și oamenii mun
cii din județul Satu Mare, fără 
deosebire de naționalitate, vor 
acționa împreună cu intregul 
nostru popor, in toate domenii
le, cu inaltă conștiință patrio
tică și spirit revoluționar pen
tru ca rezultatele din 1983 și 
1934. ale întregului cincinal să 
constituie . contribuția noastră 
mereu sporită la realizarea o- 
perei istorice strălucit coordo-, 
nate de1 dumneavoastră de 
înălțare continuă a patriei pe 
cele mai înalte culmi ale civi
lizației socialiste și comuniste.

mitetului Centra! al nartidului 
sint supuse astăzi spre dezba
tere și aprobare documente de 
o însemnătate deosebită pentru 
progresul continuu economic șl
(Continuare în pag. a IV-a)
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patriei noastre la un nou stadiu de 
dezvoltare și crearea condițiilor 
necesare dezvoltării continue a tă
rii noastre, a ridicării, pe această 
bază, a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Consider că în aceste domenii 
prevederile planului și ale progra
melor sînt foarte clare, sînt realis
te. Acum este necesar să trecem 
cu toate forțele și să luăm măsu
rile necesare pentru realizarea lor 
în cele mai bune condiții.

Stimați tovarăși,
în 1984 va trebui să realizăm o 

creștere importantă a producției a- 
gricole vegetale și animale. Anul 
acesta am avut un an greu din 
punct de vedere al condițiilor cli
matice, o secetă prelungită. Dar 
chiar în aceste condiții, acolo unde 
s-a lucrat bine, am obținut pro
ducții peste prevederile planului. 
Avem multe unități care, în 1983, 
au realizat la porumb, spre exem
plu, producții de 20 de mii și chiar • 
peste 20 de mii de kg la hectar. 
Unele au obținut aceste producții 
în condiții de irigare, dar altele 
și pe terenuri neirigate — ceea ce 
demonstrează că esențialul pentru 
a obține producții agricole mari 
constă în aplicarea fermă a știin
ței agricole, în realizarea în cele 
mai bune condiții și la timpul ne
cesar a lucrărilor agricole, în îngri
jirea corespunzătoare și strângerea 
fără pierderi a recoltei.

Iată de ce nu putem fi mulțumiți 
cu recolta obținută intr-un județ 
care are aproape 80 la sută supra
față irigată, și nici chiar cu recol
tele din acele județe — și nu sînt 
puține — care au deja irigată 40—. 
50—60 la sută din suprafață. Nimeni 
nu se poate sustrage de la răspun
dere și acoperi nerealizările vor
bind de secetă și de alte neajun
suri.

Subliniez acest lucru, pentru că 
Sînt aici toți membrii Comitetului 
Central, toți primii secretari — și 
este necesar să înțelegem bine că 
trebuie să lichidăm stările de lu
cruri negative din agricultură. De
sigur. avem de gînd să organizăm, 
în decembrie, o consfătuire specia
lă. Am discutat, dealtfel, despre a- 
ceasta. Va trebui să dezbatem foar
te amănunțit toate învățămintele 
din 1983 și să luăm măsurile nece
sare pentru a asigura înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a produc
ției agricole din 1984.

Prevederile din plan, pe ansam'f 
blu, la cereale sînt sub posibilită
țile agriculturii noastre. Nici un 
județ nu poate spune că are prevă
zute producții mari. Producția de 
3 500 kg de griu la hectar e o pro
ducție satisfăcătoare, dar nu o pro
ducție bună. Noi trebuie să înțele
gem că și în această privință am 
ajuns la o acumulare cantitativă 
din toate punctele de vedere, că 
dispunem de tot ce este necesar 
pentru a realiza o agricultură de 
mare productivitate și a obține 
producții mult mai mari decît cele 
pe care le-am realizat pînă acum. 
Și aceasta — la toate culturile, fără 
excepție !

Pentru anul viitor problema ce
realelor continuă să stea pe primul 
plan. Am realizat, într-adevăr, în- 
sămînțările de toamnă. Mai avem de 
încheiat lucrările de arături pen
tru primăvară. Cred că fiecare s-a 
convins ce mare importanță au și 
de ce este necesar să realizăm toa
te arăturile și să facem lucrările de 
mare adîncime și în bune condiții. 
Nu cred că exagerez dacă spun 
că, dacă n-am fi avut lucrările de 
arături de toamnă în întregime 
realizate, noi n-am fi putut obține 
nici jumătate din recolta din 
acest an.

Trebuie să trecem cu hotărîre la 
pregătirea de acum a celorlalte 
lucrări pentru însămînțările de 
primăvară. Să asigurăm stabilirea 
parcelelor, pentru a primi îngrâ- 
șămintele corespunzătoare, să reali
zăm lucrările de organizare a te
ritoriului, așa cum este stabilit și, 
mai cu seamă, lucrările de irigat 
pe brazdă pe întreaga suprafață cu 
porumb și prășitoare. Toate aces
tea trebuie să le pregătim de pe 
acum. Deci. în afară de arături, 
trebuie să executăm in toamnă și 
iarnă toate lucrările care sînt ho- 
tărîtoare pentru a avea o recoltă 
bună în anul 1984.

Nu putem fi deloc mulțumiți cu 
producțiile obținute la plantele y 
tehnice. Avem semințe bune, avem 
tehnologii și avem unele rezultate; 
dar, pe ansamblu, nu putem fi 
mulțumiți. Trebuie și aici să luăm 
măsuri hotărite pentru a asigura 
tot ceea ce este necesar in vede
rea obținerii unei producții bune 
la toate culturile de plante tehni
ce. in legumicultura, in viticultu-' 
ră, în pomicultură. Trebuie, din 
toamnă, pregătit terenul pentru 
culturile tehnice, asigurate ingră- 
șămintele. De asemenea, trebuie 
pregătit terenul pentru legumicul
tura, unele însămînțări din toam
nă și tot ce este necesar ca să asi
gurăm recolta corespunzătoare. La 
fel trebuie efectuate toate lucrări
le din viticultură și pomicultură.

Am obținut în acest an o expe
riență bună la culturile duble. în- 
sămințam mai de mult porumb in 
culturi duble, dar nu se asigura 
efectuarea lucrărilor așa cum se 
cere. Anul acesta s-a demonstrat 
că se poate obține o producție 
bună și la floarea-soarelui, și la

soia, și la alte culturi, inclusiv la 
in și cinepă, însămințate după orz. 
De aceea am și prevăzut ca, anul 
viitor, să însămînțăm cel puțin 
două milioane de hectare, urmînd 
ca pînă în 1990 să ajungem la trei 
milioane — trei milioane și jumă
tate de hectare, în culturi duble. 
Aceasta presupune însă să tragem 
toate învățămintele, toate conclu
ziile — și să considerăm culturile 
duble nu ca ceva suplimentar, ci 
ca oricare lucrare agricolă, care 
trebuie executată după toate ce
rințele științei agricole, făcînd tot 
ceea ce se cere în privința aceasta. 
Va trebui să gplicăm prevederile 
legilor privind folosirea rațională 
a fiecărui hectar, a fiecărui metru 
pătrat de pămînt.

In domeniul creșterii animale
lor, anul acesta avem anumite re
zultate bune. S-a realizat o anu
mită creștere atît a efectivelor, cit 
și a producției animaliere. Deși nu 
la nivelul stabilit în plan, totuși pu
tem spune că avem rezultate care 
demonstrează că dispunem de tot 
ceea ce este necesar pentru a reali
za prevederile planului în zooteh
nie. Considerăm că, în ce privește 
porcinele, nivelul efectivelor la 
care am ajuns este suficient. în 
viitor nu vom mai dezvolta, în sec
torul de stat, peste prevederile de 
plan, creșterea porcinelor, pentru 
că, dacă ajungem să avem o jumă
tate de porc pe locuitor, conside
răm suficient pentru consum. De
sigur, urmează ca gospodăriile ță
rănești să realizeze numărul de 
porci de circa 4 milioane anual — 
și au și ele aceste efective. Deci, 
în acest domeniu, vom pune ac
centul și va trebui să realizăm în- 
grășarea în condiții cît mai econo
mice, cu consumuri cît mai mici.

La' bovine trebuie încă să facem 
eforturi pentru a ajunge la efecti
vele stabilite prin plan. De aceea, 
vom continua, și în 1984, și în 1985, 
și poate încă un an-doi în cinci
nalul viitor, să tăiem un număr 
mai mic de bovine, spre a putea să 
ajungem la efectivele necesare, 
care să ne permită să putem să 
tăiem după aceea, anual, între 
2 500—3 000 mii de bovine — ceea 
ce va asigura, în bune condiții, ne
cesarul de carne și, desigur, de 
lapte și celelalte produse. Bovinele 1 
sînt mai economice decît porcii, 
consumă mult mai puține cereale, 
valorifică superior pășunile, fîne- 
țele și celelalte subproduse agrico
le — și trebuie să dezvoltăm creș
terea lor. De asemenea, trebuie să 
facem eforturi -pentru a ajunge la 
cel puțin 25 milioane de oi, care, 
la fel, sînt mai economice ; ele a- 
sigură și carne, și lapte, și lină și 
valorifică pășunile, fînețele și ce
lelalte subproduse agricole în con
diții foarte bune.

Subliniez aceasta pentru că vreau 
să fie bine înțeles că trebuie să fa
cem totul pentru a realiza progra
mul privind creșterea efectivelor de 
bovine și de ovine. Chiar și la pă
sări, considerăm că nivelul la care 
am ajuns în complexe este sufi
cient. Trebuie să dezvoltăm și alte 
specii, cum sînt iepurii de casă, 
care nu sint mari consumatori de 
cereale.

Dar, cu efectivele pe care le 
avem acum, noi avem asigurat tot 
ce-i necesar ca să realizăm preve
derile planului — inclusiv ale pla
nului de autoaprovizionare — să 
îndeplinim toate prevederile pri
vind dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Trebuie să punem un accent 
mai mare pe creșterea producțiilor, 
astfel ca, în scurt timp, să ajun
gem obligatoriu la cel puțin 4 000 
de litri de lapte pe vacă la I.A.S. 
Trebuie să ne propunem, în'prima 
etapă, să ajungem la 3 000 litri de 
lapte pe vacă in cooperativele agri
cole. Chiar la efectivele actuale, 
realizînd aceste producții, vom 
avea un mare surplus de lapte.

Deci, pe lîngă sporirea efective
lor, trebuie să acționăm pentru 
creșterea producțiilor. Trebuie' să 
asigurăm tăierile la greutatea pre
văzută prin lege și toate celelalte 
măsuri care sint stabilite. In acest 
scop, se impune să luăm, in toate 
județele, măsurile necesare pentru 
realizarea programului privind pă
șunile și fînețele naturale, care 
reprezintă o mare sursă pentru 
bv.na furajare a animalelor.

O atenție deosebită va trebui să 
se acorde realizării programului 
național de irigații, desecări și 
de combatere a eroziunii solului. 
Am discutat pe larg aceste proble
me la plenara din vară; este însă 
necesar să acționăm cu toată hotă
rîrea și să realizăm an de an aces
te prevederi — aceasta constituind 
singura cale care ne va asigura 
obținerea unor recolte bune, în 
orice condiții. Am făcut mult in 
privința aceasta, tovarăși ; înainte 
eram printre țările din Europa cu 
cea mai mică suprafață irigată ; 
dacă nu mă înșel, acum ocupăm 
primul-loc in Europa la suprafață 
arabilă irigată — mă refer la pro
centul din suprafața noastră — 
pentru că am depășit deja 25 la 
sută. Desigur, am făcut eforturi 
mari, am câștigat o experiență 
bună. Ne propunem să ajungem la 
60 la sută suprafață irigată — și 
va trebui să facem aceasta 1 Dar, 
în același timp, trebuie să folosim 
în mod corespunzător suprafața 
irigată.

Doresc să pun din nou, în fața 
dumneavoastră, problema folosirii 
raționale a pămintulul. Este cu to

tul anormal să punem griul și po
rumbul pe pantă și să lăsăm pășu
nile la șes. Acest lucru se intimplă 
in județul Bacău, de fapt în toate 
zonele de deal și de munte. Deci 
problema unor recolte mari cere și 
o amplasare mai bună a culturilor, 
pentru a folosi la maximum capa
citatea de producție a pămîntului, 
pe lîngă lucrările de combatere ă 
eroziunii, de taluzări. în ultimii 
zece ani, am pus zeci de mii de 
hectare de vii și pomi în șes, în 
loc să ne ducem pe deal. Prin 
aceasta am diminuat, de fapt, su
prafața arabilă. Iată de ce este ne
cesar ca guvernul, Consiliul Națio
nal al Agriculturii să ia măsuri ho- 
tărîte, și, treptat, va trebui să scoa
tem plantațiile de la șes, să le 
ducem pe dealuri. Deci, este o pro
blemă și de mai bună organizare, 
dar și de folosire mai rațională a 
suprafeței pe care o avem, pentru 
a obține recolte corespunzătoare.

Nu doresc să mă mai refer nici 
la îngrășăminte, nici la mecani
zare ; în această privință prevede
rile planului sînt clare. Dispunem 
acum de tot ce este necesar din 
punct de vedere tehnic, avem su
ficiente cadre de specialiști — chiar 
ceva mai mulți decît ar trebui — 
avem muncitori, avem cooperatori, 
o țărănime care a căpătat, în 
condițiile noi, experiența mun
cilor în sistem mecanizat. Deci, 
trebuie să trecem cu hotărîre 
să realizăm prevederile în agri
cultură ! Să facem în așa fel ca, 
într-adevăr, anul 1984 să ducă 
la o îmbunătățire radicală a între
gii activități din agricultură, să 
obținem recolte corespunzătoare.

Stimați tovarăși,
Planul prevede realizarea unui 

volum important de investiții pen
tru 1984. Este o creștere, într-ade
văr, importantă față de 1983, dar 
și aici trebuie avut în vedere ceea 
ce am menționat mai înainte că, în 
primii doi ani, și chiar în acest an, 
prevederile investițiilor nu s-au 
realizat. în primii ani am redus 
chiar cu ceva investițiile, iar în 
1983 nu se realizează in întregime 
programul stabilit. De aceea, s-ar 
părea că ritmul de creștere a in
vestițiilor pe 1984 este mare. Dacă 
ne vom raporta la prevederile ini
țiale, vom constata însă că sîntem 
cu mult sub prevederile cincinalu
lui, chiar cu acest ritm prevăzut 
pentru 1984.
„■"Este necesar să luăm, toate . mă-' 
sui;ile. pentru a. realiza in întregime 
programul de investiții in toate 
sectoarele, pentru punerea la- timp 
în producție a noilor capacități, 
spre a asigura în felul acesta tot 
ce este necesar pentru desfășura
rea normală a întregii activități. 
De asemenea, aș sublinia necesi
tatea măsurilor pentru buna între
ținere și realizarea la timp a repa
rațiilor capitale, deoarece multe 
minusuri în realizarea producției t 
fizice — și de aici, și celelalte in
fluențe economice — se datoresc 
și nefuncționării la timp a tuturor 
capacităților, deselor opriri și stag
nări, ceea ce ne produce mari pa
gube. Fiecare cunoașteți aceste lu
cruri, nu doresc să insist asupra 
lor. Este însă necesar să luăm toate 
măsurile, să revedem programul 
de reparații și de întreținere. Fie
care unitate trebuie să discute in 
consiliul de conducere aceste pro
bleme ; să revedem programul de 
reparații capitale — care este o 
anexă a planului de investiții ge
neral — și să urmărim realizarea 
lui în bune condiții. Acestea au o 
mare importanță pentru desfășu
rarea în cele mai bune condiții a 
întregii noastre activități, pentru 
realizarea producției și a celorlalți 
indicatori prevăzuți in plan.

Se impune să luăm, în continua
re, măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în transporturi, pentru 
o mai bună raionare și folosire a 
mijloacelor, pentru reducerea con
sumului de carburanți. Trebuie să 
încărcăm mai bine trenurile, să 
asigurăm remorcile stabilite pen
tru fiecare autocamion. în general, 
trebuie să acționăm în așa fel incit 
cheltuielile de transport să fie re
duse în mod radical. Aceste chel
tuieli au o pondere mare în cheltu
ielile materiale din întreprinderi.

Noi am discutat aceste lucruri cu 
tovarășii din transporturi. Toate 
ministerele insă dispun de mij
loace de transport auto și trebuie 
să ia măsurile ce se impun pentru 
folosirea lor cu maximum de efi
ciență, pentru încărcarea lor la 
maximum.

De asemenea, în toate celelalte 
sectoare ale activității economico- 
sociale, sînt necesare măsuri hotă
rite pentru a înfăptui programele 
stabilite. Trebuie să luăm măsuri 
energice pentru a realiza, spre 
exemplu, volumul de locuințe sta
bilit, dar cu minimum de cheltu
ieli, cu o reducere in continuare a 
consumurilor materiale, cu econo
mii la intreținerea drumurilor și la 
alte activități. Deci. în realizarea 
tuturor lucrărilor de investiții, de 
întreținere și reparații trebuie să 
pornim de la folosirea cu maxi
mum de eficiență a mijloacelor ma
teriale, financiare și umane, pen
tru creșterea mai puternică a efi
cienței economice.

Stimați tovarăși,
Sarcini importante revin, în anul 

viitor, cercetării științifice. Avem 
un program larg, pe fiecare ra
mură și sector, cu obiectivele care

trebuie finalizate și puse în pro
ducție, precum și cu noile obiecti
ve de cercetare care trebuie în
cepute. Problemele realizării unei 
noi calități, a nivelului tehnic, ale 
valorificării superioare, ale produc
tivității muncii sînt strins legate de 
ridicarea la un nivel superior a în
tregii activități de cercetare. Dis
punem și aici de suficiente forțe, 
avem o experiență, avem institute, 
avem tot ce este necesar pentru ca 
cercetarea românească să-și poată 
îndeplini sarcinile de mare răspun
dere ce îi revin și să se angajeze 
cu toate forțele în realizarea pro
gramelor stabilite pentru a menți
ne permanent România — la o se
rie de produse —, în primele rin- 
duri ale revoluției tehnico-științi- 
fice. Aceasta este valabil, și în in
dustrie, și în agricultură, în toate 
sectoarele de activitate.

în mod corespunzător și învăță- 
mîntul nostru trebuie să se anga
jeze mai hotărît în cercetare, dar 
să acorde în continuare, și o aten
ție mai mare ridicării nivelului de 
pregătire a cadrelor, a specialiș
tilor, realizării programelor de 
perfecționare și reciclare a aces
tora. Trebuie să înțelegem bine că 
toate programele pe care le discu
tăm sînt legate și de un nivel co
respunzător al învățămîntului, de 
ridicarea continuă a gradului de 
pregătire profesională, tehnică, 
științifică a muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor, a tuturor oa
menilor muncii din toate sectoa
rele de activitate.

După cum ați putut reține din 
materialele discutate, ne propunem 
ca, în 1984, să obținem o îmbună
tățire radicală a activității în toate 
sectoarele. Aceasta impune și per
fecționarea in continuare a condu
cerii, creșterea răspunderii cadre
lor de conducere, întărirea disci
plinei și ordinii în toate dome
niile.

Trebuie să aplicăm cu mai mul
tă fermitate noul mecanism econo
mic, care va duce la o creștere mai 
puternică a cointeresării materia
le, la legarea mai strînsă a tuturor 
oamenilor muncii de realizarea 
producției, de buna gospodărire a 
mijloacelor încredințate, în calitate 
de proprietari, producători și be
neficiari. Am addptat în acest an 
o serie de măsuri în privința 
aceasta. Trebuie să trecem însă, 
cu hotărîre, la realizarea lor. Este 
necesar ca fiecare activist de 
partid și de stat, indiferent de 
munca pe care o ocupă. Să acțione*; 
ze înf.r-un spirit dd măi' mare res
ponsabilitate față de interesele ge->. 
nerale, față de interesele întregu
lui popor. Să facem totul, încît 
organele noastre de partid și 
de stat să-și îndeplinească în 
bune condiții sarcinile pe care 
le au. în toate domeniile ! De 
fapt rolul decisiv în înfăptuirea 
hotărîrilor îl are acum munca de 
organizare, de conducere.
- Este necesar să acționăm pentru 
întărirea continuă a monedei na
ționale, pentru menținerea stabili
tății prețurilor — atit a prețurilor 
industriale, cît și a prețurilor la 
bunurile de consum. Dealtfel, ați 
putut constata că, pentru anul vi
itor, nu se prevede nici o creștere 
a prețurilor, nici in industrie, nici 
la bunurile de consum.

Prin măsurile pe care le-am luat 
în acest an, am reușit să punem 
anumită ordine și să asigurăm ca 
prețurile pe piața neorganizată, la 
producători, să fie cu 50 sau chiar 
cu 60 la sută mai mici decît au 
fost în perioada corespunzătoare a 
anului 1982. Trebuie să înțelegem 
bine că menținerea prețurilor sub 
un control strict are o mare im
portanță pentru întreaga noastră 
activitate economică, și că sporirea 
veniturilor nu se realizează pe 
seama creșterii prețurilor ; dimpo
trivă. aceasta va duce la diminua
rea veniturilor. în mod greșit, unii 
producători își închipuie că dacă 
vînd mai scump au venituri mai 
mari, pentru că aceasta va.deter
mina să cumpere și mai scump, și, 
în fond, nu vor avea decît de 
pierdut. Acest lucru trebuie să-l în
țeleagă chiar ș’i conducătorii din 
economie, pentru că mai avem și 
aici unii care cred că pot să solu
ționeze • lucrurile prin prețuri, nu 
prin măsuri de a produce din 
aebeasi cantitate de materii prime 
P’*odu e superioare; mai valoroase, 
cu o eficiență mai ridicată. De 
aceea, este necesar să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru a menține un 
control strict al prețurilor, atit în 
industrie cît și în domeniul bunu
rilor de consum. înțelegînd că, de 
fapt, perfecțioriarea activității .eco
nomice, noul mecanism economic 
presupun realizarea unui echili
bru stabil al dezvoltării economiei 
naționale și consolidarea perma
nentă a monedei naționale in ra
port cu alte monede.

Trebuie să acționăm pentru în
făptuirea neabătută a prevederilor 
privind venitul social și venitul 
național, pentru reducerea ponde
rii cheltuielilor materiale și crește
rea mai puternică, pe această cale, 
a- venitului net și a venitului na
țional. Prevederile în ce privește 
creșterea venitului național le con
sider ca minime; în ce privește 
însă ponderea cheltuielilor mate
riale, le consider ca maxime — și 
trebuie să acționăm în continuare, 
în toate sectoarele, pentru realiza
rea lor în cele mai bune condiții.

Acestea sînt căile sigure — și 
singurele — care pot asigura dez

voltarea în continuare a economiei 
noastre naționale, înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății' 
socialiste multilateral dezvoltate.

Stimați tovarăși,
In plan se subliniază, pe drept 

cuvînt, rolul important pe care îl 
are, în întreaga noastră economie, 
activitatea de comerț exterior și de 
cooperare în producție cu alte 
state.

Este necesar să luăm toate mă
surile pentru a realiza în cele mai 
bune condiții producția de export, 
la calitatea și nivelul tehnic cel 
mai ridicat, pentru a crește con
tinuu, pe această cale, valorifica
rea superioară a materiilor prime. 
Să dezvoltăm, totodată, puternic 
cooperarea în producție, ca o cale 
importantă pentru activitatea de 
comerț exterior.

Trebuie să acționăm pentru per
fecționarea continuă a colaborării 
cu țările din C.A.E.R., a mecanis
mului organismelor pe care le 
avem și pentru creșterea eficienței 
acestei activități. în spiritul pozi
ției consecvente a partidului și a 
României socialiste trebuie să ac
ționăm pentru a face din C.A.E.R. 
un, organism care să asigure dez
voltarea armonioasă și echilibrată 
a tuturor țărilor socialiste, crește
rea ponderii lor în economia mon
dială, dar și soluționarea cu forțe 
proprii a multor probleme privind 
dezvoltarea economico-socială, in
clusiv a celor, energetice și de ma
terii prime, a celor din domeniul 
tehnic și al cercetării.

Este necesar să dezvoltăm, de 
asemenea, și mai mult relațiile — 
și comerciale, și de cooperare în 
producție — cu toate țările socia
liste. Și în continuare trebuie să , 
dăm o mai mare atenție colaboră
rii și cooperării cu țările în curs 
de - dezvoltare, și, în același timp, 
să lărgim'relațiile și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul 
principiilor coexistenței paȘnice, al 
participării active la diviziunea in
ternațională a muncii. Desigur, în 
toate relațiile noastre economice 
trebuie să veghem permanent la 
realizarea unui comerț echitabil, 
echilibrat, la asigurarea deplinei 
egalități în drepturi, a avantajului 
reciproc.

în acest an, în comerțul nostru 
exterior avem unele rezultate po
zitive, deși nu pe măsura preve
derilor planului și a posibilităților 
e^isfente., datorită unor deficiențe 
ce hi.u. manifestat. în. această acti
vitate. Este necesar să luăm toate 
măsurile pentru ca asemenea stări 
de lucruri să fie complet lichidate, 
pentru a asigura din prima lună a 
anului viitor realizarea producției 
in mod ritmic și la nivelul cerin
țelor pieței mondiale. Să asigurăm 
o balanță comercială și de plăți 
excedentară — aceasta fiind una 
din condițiile hotărîtoare pentru a 
putea să lichidăm, într-o perioadă 
cît mai scurtă, datoria externă. în 
acest an vom asigura o anumită 
reducere a datoriei noastre exter
ne. Pentru 1984 ne propunem s-o 
reducem cu cel puțin 25 la sută, și 
trebuie să considerăm aceasta ca 
minimum pentru a putea — așa 
cum am spus — ca, într-o perioadă 
scurtă, să lichidăm complet datoria 
noastră externă. Dar aceasta pre
supune — insist încă o dată — să 
desfășurăm o largă activitate de 
schimburi economice, de cooperare 
in producție, să realizăm în bune 
condiții producția de export. Să ac
ționăm permanent pentru a parti
cipa activ la soluționarea marilor 
probleme economice mondiale, care 
preocupă întreaga omenire, pentru 
depășirea greutăților crizei econo
mice, pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru realizarea noii ordini 
economice internaționale.

Dragi tovarăși,
în acest an am adoptat o serie 

de măsuri privind creșterea retri
buției și ridicarea generală a ni
velului de trai, material și spiri
tual al tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii. Ele se vor aplica 
în continuare în anul 1984. Este 
necesar să acționăm cu toată ho
tărîrea pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a acestor măsuri, 
în strînsă concordante cu înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială.

Consider că principiile pe care 
le-am aplicat in retribuție, privind 
renunțarea la limitarea veniturilor, 
dar și renunțarea la garantarea 
acestor venituri, asigură aplicarea 
mai fermă și consecventă a princi
piilor socialiste de a asigura fie
căruia venituri în raport cu munca 
pe care o desfășoară. Aceste prin
cipii au fost bine Înțelese de clasa 
muncitoare și de toți oamenii mun
cii. Trebuie să le aplicăm insă cu 
toată fermitatea și să înțelegem 
bine că sporirea veniturilor nu se 
poate realiza decît odată cu per
fecționarea și creșterea producției, 
a beneficiilor, a eficienței econo
mice.

Subliniez încă o dată că trebuie 
să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru a pune capăt oricăror for
me de speculă, pentru a lichida 
din comerț orice activitate care nu 
este în concordanță cu legile țării. 
Societatea noastră nu are nevoie 
de speculanți, nu are nevoie de 
oameni care doresc să trăiască fără 
muncă, pe seama altora ! Subliniez 
acest lucru pentru că, în unele ju

dețe, s-au făcut concesii unor ase
menea elemente. Aceasta a deter
minat organele de stat să ia mă
surile corespunzătoare ; dar nece
sită și o analiză mai serioasă a fe
lului în care organele de partid, 
consiliile populare, organele co
merțului interior și altele, își fac 
datoria. De fapt, specula, însușirea 
de bunuri materiale din avutul po
porului înseamnă activitate contra
revoluționară și trebuie tratată ca 
atare de legile și de organele noas
tre. în fond, s-ar putea spune că 
tocmai însușirea din avutul gene
ral al poporului, specula, sustra
gerea de bunuri materiale și altele, 
sint, în actualele împrejurări, for
mele cele mai periculoase ale ac
tivității contrarevoluționare. în 
nici un fel ele nu trebuie să fie 
justificate sau tolerate — oriunde 
se produc, și oricine comite ase
menea fapte ! Legile noastre 
sînt foarte ferme — și combaterea 
hotărîtă a unor asemenea mani
festări este o cerință a dezvoltării 
noastre sociale, o cerință a demo
crației socialiste, care presupune 
apărarea drepturilor poporului îm
potriva celor care atentează la ele.

Am adoptat Programul de auto
aprovizionare a populației. El are 
prevederi bune și se bazează pe 
realități. Repet însă că aceste pre
vederi sînt legate nemijlocit de 
realizarea prevederilor planului 
din industrie și agricultură, de 
creșterea și mai puternică a pro
ducției și a eficienței economice 
în toate domeniile.

Este necesar ca fiecare comitet 
județean de partid, celelalte, orga
ne de partid, consiliile populare 
județene și toate consiliile popu
lare să acționeze cu întreaga răs
pundere pentru realizarea în bune 
condiții a programului de autocon- 
ducere și autoaprovizionare, asi- 
gurînd livrarea la fondul de stat a 
produselor, precum și mijloacele 
necesare pentru consumul jude
țean, orășenesc și așa mai departe. 
Prevederile legilor sînt foarte cla
re și numai pe măsura realizării 
de producții suplimentare, în con
formitate cu prevederile legii — 
care dă posibilități foarte mari — 
județele și localitățile pot consuma 
suplimentar. Trebuie bine înțeles 
că, pentru a putea consuma cît este 
prevăzut in plan, trebuie să reali
zăm prevederile din plan; pentru a 
consuma suplimentar, trebuie să 
producem suplimentar. Dacă pen
tru consumul general am menținut 
un anumit echilibru, cum este nor
mal, .pentru consumul suplimentar 
lăsăm fiecărui județ și fiecărei uni
tăți posibilitatea de a avea cu mult 
peste ceea ce este prevăzut. Fie
care are dreptul să-și rețină pînă 
la 50 la sută din realizările supli
mentare, și, deci, are posibilitatea 
să dispună de mijloace suplimen
tare, mă refer, desigur, la bunuri 
de consum. Stă, deci, la îndemînă 
fiecărui județ, a fiecărei localități 
să poată avea suplimentar peste 
ceea ce este prevăzut în program, 
producînd mai mult. Și unii au și 
făcut acest lucru. Trebuie — repet 
— ca toate organele noastre de 
partid și de stat, consiliile popu
lare să-și îndeplinească cu maxi
mum de exigență răspunderile pe 
care Ie au în toate domeniile — 
deci și în domeniul autoconducerii 
și autoaprovizionării — să manifes
te permanent grijă pentru oamenii 
muncii, pentru a întări continuu 
legăturile dintre partid și popor, 
unitatea indestructibilă a întregii 
națiuni în jurul partidului.

Stimați tovarăși,
Toate acestea impun luarea tu

turor măsurilor pentru lichidarea 
lipsurilor și neajunsurilor care s-au 
manifestat și în acest an in multe 
sectoare. Avem un plan bun, avem 
programe foarte bune. Acum hotă
rîtoare este munca 'organelor de 
partid și de stat, începînd de la 
Comitetul Central, de la guvern, 
pînă jos.

Subliniez, încă o dată, că este
necesar să acționăm pentru per
fecționarea stilului de muncă, pen
tru întărirea răspunderii, a disci
plinei. Conducerile ministerelor
trebuie să acționeze 
răspundere pentru

cu întreaga 
soluționarea

operativă și la timp a problemelor
complexe pe care le pune dezvol
tarea noastră economică și socială. 
Este necesar să crească rolul con
siliilor oamenilor muncii, al adu
nărilor generale, să asigurăm ca 
întregul nostru popor să participe, 
cu toate forțele, la înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului.

Sarcini importante au sindicatele 
în întreaga activitate de înfăptuire 
a programelor complexe și de unire 
a oamenilor muncii din fiecare uni
tate pentru buna desfășurare a 
muncii.

Uniunea Tineretului Comunist are, 
de asemenea, mari răspunderi în 
mobilizarea tineretului. De aseme
nea, celelalte organizații de masă 
și obștești, fiecare în domeniul său 
de activitate, trebuie să acționeze 
cu mai multă hotărîre, cu mai mul
tă operativitate pentru a-și înde
plini îndatoririle de mare răspun
dere ce le au în cadrul democrației 
Socialiste românești.

Este necesar să crească și mai 
mult rolul organizațiilor de partid, 
al organelor de partid, Ia toate ni
velurile. Să înțelegem bine că afir
marea rolului conducător al parti
dului este determinată, în primul

rînd, de felul în care fiecare orga
nizație, fiecare comunist își îndepli
nește sarcinile în domeniul său de 
activitate. Să întărim continuu ac
tivitatea de educație politică și cul
turală, de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului ! Să acționăm 
neabătut pentru a îndeplini răspun
derea mare pe care o avem în fața 
întregii națiuni, de a asigura în
făptuirea Programului partidului, 
ridicarea continuă a patriei noastre 
pe noi culmi de progres și civili
zație, asigurarea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului. în
tărirea continuă a independenței 
și suveranității României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Nu doresc să mă refer acm la 

problemele internaționale : | dis
cutat mult în ultimul timp despre 
ele. Comitetul Central a întreprins, 
în ultima vreme, o serie de acțiuni 
în direcția opririi cursei înarmări
lor și. mai cu seamă, a opririi am
plasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa și trecerea la 
retragerea și distrugerea celor e- 
xistente. Considerăm că, în spiritul 
orientărilor consecvente ale acti
vității noastre internaționale, Co
mitetul Central și guvernul tre
buie să acționeze și în continuare 
în această direcție, să facem totul 
pentru a contribui la oprirea agra
vării situației internaționale, la 
împiedicarea amplasării noilor ra
chete. la realizarea unei politici in
ternaționale noi, bazate pe egalita
te, pe respect al independenței și 
suveranității naționale, pe neames
tec în treburile interne.

Nu există problemă mai impor
tantă în momentul de față decît 
aceea a dezarmării, a păcii, a asi
gurării dreptului vital al popoare
lor la viață, la libertate și la pace ! 
Sînt multe probleme în viața inter
națională ; le-am discutat nu o 
dată, dar, pînă la urmă, toate sînt 
subordonate acestui deziderat vi
tal al lumii, al fiecărui popor. Și 
trebuie să facem totul în direcția 
aceasta ! Vom asigura pacea, vom 
opri cursa înarmărilor — vom ob
ține o mare victorie și vom crea 
condiții să se treacă și la soluționa
rea celorlalte probleme complexe 
ale vieții internaționale ! Desigur, 
nu înțeleg că trebuie să așteptăm 
rezolvarea celorlalte prohleme pînă 
soluționăm această problemă fun
damentală. Trebuie să acționăm și 
pentru soluționarea celorlalte pro
bleme, in spiritul poziției noastre 
bine cunoscute; dar, repet, esenția
lă este oprirea cursei înarmărilor 
și asigurarea păcii. De aceasta de
pinde viitorul întregii lumi — deci 
și al României — și de aceea, îm
preună cu întreaga omenire, tre
buie să facem totul pentru pace ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
La 1 Decembrie aniversăm îm

plinirea a 65 de ani de la forma
rea statului național unitar român 
— moment de importanță istorică 
hotărîtoare pentru destinele între
gului nostru ponor. Să întîmpinăm 
acest eveniment cu rezultate cît 
mai bune. în toate domeniile de 
activitate ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Am adoptat planul pe 1984 șl 
programele pentru această perioa
dă și perioada următoare. Să ac
ționăm în așa fel încît, în 1984, să 
obținem succese remarcabile în 
toate domeniile, întîmpinînd în 
acest fel sărbătorirea a 40 de ani 
de la victoria revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă cu realizări mă
rețe, demonstrind forța și capaci
tatea poporului român de a-și făuri 
o viață nouă, socialistă și comu
nistă ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Tot în 1984 vom avea al XIII-lea 
Congres al partidului. Trebuie să 
luăm toate măsurile și să ne pre
gătim să întîmpinăm Congresul cu 
realizarea în cele mai bune con
diții a planului pe 1984 ! Să facem 
în așa fel încît fiecare județ, 
fiecare unitate, din toate sectoare
le, să se prezinte la Congres cu re
zultate cît mai bune, în toate do
meniile ! Să acționăm astfel, încît, 
în perioada scurtă pe care o mai 
avem din acest an, să pregătim te
meinic trecerea la realizarea pla
nului pe 1984, înfăptuind în bune 
condiții planul pe acest an, în toa
te domeniile de activitate !

Consider că acționînd în acest 
fel, îndeplinind în bune condiții " 
planul pe acest an, punem o bază 
trainică pentru anul viitor, pentru 
întregul cincinal — și, într-adevăr, 
ne vom putea prezenta, atît la a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, cît și 
la Congresul al XIII-lea al parti
dului, cu rezultate remarcabile 
în toate domeniile.

Am convingerea că întregul Co
mitet Central, toate organele de 
partid, guvernul, toate organele de 
stat, toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregul po
por, vor acționa într-o deplină uni
tate în realizarea tuturor acestor 
obiective. (Aplauze puternice).

Cu această convingere declar 
închise lucrările plenarei și vă 
urez tuturor, organizațiilor de 
partid și tuturor oamenilor muncii, 
întregului popor, succese tot mai 
mari, multă sănătate și fericire 1 
(Aplauze puternice, prelungite).
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social al patriei. In ansamblul 
lor, aceste documente atestă cu 
putere consecvența cu care 
partidul nostru, dumneavoastră 
personal acționați pentru infăp- 
tuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, pentru sporirea neîntrerup
tă a avuției naționale și ridica
rea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Ca o expresie a tăriei econo
miei noastre socialiste, a încre
derii în forța și capacitatea de 
mobilizare a întregului nostru 
popor, prin prevederile lor, 
materialele supuse dezbaterii 
asigură creșterea neîntreruptă 
a forțelor de producție, extin
derea bazei de materii prime și 
sporirea gradului de valorifi
care a acestora, dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, ac
centuarea laturilor calitative, 
determinind modificări impor
tante în profilul general al tu
turor domeniilor vieții econo
mice și sociale din țara noastră.

Și pentru județul Vrancea, 
planul pe anul 1984 prevede 
ritmuri înalte de creștere in 
toate domeniile. Comparativ cu 
nivelul atins în acest an, în 
1984 volumul investițiilor va fi 
mai mare, asigurindu-se astfel 
resurse pentru dezvoltarea și 
modernizarea industriei și agri
culturii. a celorlalte ramuri ale 
economiei județului, pentru în
făptuirea în continuare a pro
gramelor de dezvoltare edilitar- 
gospodărească și social-cultura- 
lă a tuturor localităților vrîn- 
cene. Față de acest an, produc- 
ția-marfă industrială va crește 
cu 13,7 la sută, ritm ce depă
șește media pe țară, iar produc
ția globală agricolă, precum și 
volumul prestărilor de servicii 
și al industriei mici vor cunoaș
te. de asemenea, ritmuri înalte 
de dezvoltare.

Vor fi puse în funcțiune noi 
capacități de producție în in
dustrie și agricultură, iar cele 
existente vor fi modernizate. 
Vor fi construite peste 1 600 de 
apartamente, noi școli, spații 
comerciale, secții de prestări- 
servlcii și alte obiective, asigu- 
rindu-se dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei județului, 
ridicarea nivelului de viață al 
populației.

Toate acestea sînt o grăitoare 
expresie a grijii permanente ce 
o manifestați, mult stimate to
varășe secretar general, pentru 
dezvoltarea economico-socială 
neîntreruptă a tuturor zonelor 
țării, grijă pentru care, in nu
mele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Vrancea, 
vâ exprim cele mai alese sen
timente de recunoștință, cele 
mai calde mulțumiri, asigurîn- 
du-vă, totodată, că vom munci 
cu abnegație și dăruire, cu spi
rit revoluționar pentru a ne do
vedi demni de atenția ce ne-o 
acordați.

Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
in spiritul orientărilor și indi
cațiilor date de dumneavoastră 
la Consfătuirea de lucru ,pe 
problemele muncii organizato
rice și politico-educative de la 
Mangalia, precum și la ședința 
comună a Consiliului Național 
al Agriculturii și Consfătuirii 
cu activul din industrie și in
vestiții, am acționat hotărit 
pentru realizarea integrală a 
planului pe acest an, precum și 
pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a producției anu
lui viitor. în acest 6cop. mem
brii biroului comitetului jude
țean de partid, ai comitetului 
executiv al consiliului popular 
județean, alte cadre cu l’unctii 
de răspundere, repartizați pe 
unități economice, împreună cu 
comitetele de partid și consilii
le oamenilor muncii, cu specia
liști și muncitori cu experiență, 
au sprijinit unitățile rezolvind 
operativ problemele de aprovi
zionare și desfacere, de înnoi
re și ridicare a calității produ
selor, de creștere a producti
vității muncii și reducere a 
cheltuielilor, asigurînd desfă
șurarea normală a producției.

Prin intensificarea și per
fecționarea muncii, politico- 
educative, prin aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii 
muncitorești, a democrației so
cialiste, in unitățile noastre 
economice s-a instaurat un cli
mat sănătos, de disciplină și or
dine, de înaltă răspundere față 
de îndeplinirea sarcinilor. Ca 
urmare a acestor măsuri, ra
portez că planul pe zece luni a 
fost îndeplinit in proporție de 
103 la sută la producția-marfă 
industrială, cu o depășire de 250 
milioane lei. Pe baza analizelor 
întreprinse, am stabilit că dis
punem de resurse ca pînă la 
sfirșitul anului să obținem o 
producție-marfă industrială su
plimentară in valoare de peste 
300 milioane lei, onorindu-ne 
astfel angajamentul 'luat in ca
drul întrecerii socialiste. Pro
ducția netă pe 9 luni a fost 
realizată, de asemenea, in pro
porție de 103.8 la sută, iar la 
export, printr-o mobilizare ge
nerală, ne-am onorat sarcinile 
lună de lună, iar in cele zece 
luni scurse din acest an am 
înregistrat o depășire de 22,8 
milioane lei. Ca efect al 
acțiunilor întreprinse pentru 
innoirea a peste 40 la sută 
din volumul total al producției- 
marfă industrială, concomitent 
cu îmbunătățirea tehnologiilor, 
s-a asigurat o valorificare mai 
bună a materiilor prime și ma
terialelor. o substanțială redu
cere a cheltuielilor de produc
ție și cheltuielilor materiale, 
de energie și combustibil.

Astfel, cheltuielile la 1000 
lei producție-marfă sînt mai 
mici decit cele planificate cu 10,3 
lei la cheltuieli totale și cu 
12,9 lei la cele materiale, eco- 
nomisindu-se peste 4 mii tone 
combustibil convențional. 10,4 
milioane kWh energie electri
că, importante cantități de me
tal. material lemnos și altele. 
Sintem însă pe deplin conști
ent! că dispunem de mari posi
bilități, de mari resîirse încă 
nepuse in valoare. O parte din 
produsele noastre se realizează 
la un nivel calitativ care nu 
mai corespunde actualelor exi
gențe de pe piața externă și ale 
beneficiarilor noștri interni, se 
obțin cu consumuri mari de ma
terii. materiale si energie, la pre
țuri de cost ridicate, neeompe- 
titive și neeficiente. De aceea, 
sintem întru totul de acord cu 
orientările noi. esențiale, cuprin
se în Programul privind Îmbu
nătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea 

consumului de materii prime și 
energie, valorificarea superioa
ră a materiilor prime și mate
rialelor în perioada 1983—1985, 
pînă în 1990.

In spiritul indicațiilor dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, vom asi
gura, in toate unitățile, puterni
ce colective de creație, vom ac
ționa pentru intensificarea acti
vității de cercetare, concepție și 
proiectare încît, începind chiar 
din anul viitor, industria jude
țului nostru să realizeze produse 
cu caracteristici tehnico-con- 
structive îmbunătățite, competi
tive și eficiente la export. Con
comitent, prin toate mijloacele 
muncii politico-educative vom 
acționa pentru instituirea ordi
nii, a unui înalt spirit gospo
dăresc, în vederea optimizării și 
reducerii consumurilor materiale 
și energetice, condiție esențială 
in sporirea eficienței economice.

în mod cu totul deosebit sin
tem preocupați, de asemenea, de 
creșterea continuă a productivi
tății muncii. în perioada care a 
trecut din acest an. productivi
tatea muncii s-a realizat intr-o 
proporție de 101,5 la sută. Aceas
tă creștere nu ne mulțumește 
însă. întrucît nu reflectă posi
bilitățile mari de care dispunem. 
Avem in Vrancea unități indus
triale, relativ recent puse în 
funcțiune, cu toate utilajele de 
înaltă, tehnicitate. Se mențin 
însă o serie de neajunsuri în 
utilizarea acestor mașini, a fon
dului de timp de lucru. Se men
ține, de asemenea, la un nivel 
încă scăzut pregătirea profesio
nală a unor categorii de oameni 
ai muncii. Totodată, in unele 
unități este încă mare numărul 
persoanelor indirect productive 
în totalul personalului muncitor, 
deși s-a trecut de curînd la ge
neralizarea acordului global. Vă 
asigur că sîntem hotărîți să li
chidăm asemenea neajunsuri 
prin aplicarea neabătută a mă
surilor cuprinse in Programul 
privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și per
fecționarea organizării și nor
mării muncii in perioada 1983— 
1984, pînă in 1990.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că in 
cadrul adunărilor generale ce se 
desfășoară in această perioadă, 
sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, oamenii 
muncii analizează cu toată răs
punderea căile modernizării teh
nologiilor de fabricație, extinde
rii mecanizării și automatizării 
producției, introducerii metode
lor moderne de organizare și 
conducere a muncii, ridicării ni
velului de pregătire profesiona
lă. în vederea creșterii mai ac
centuate a productivității mun
cii. a dublării acesteia în urmă
torii cîțiva ani.

Concomitent, sînt stabilite cele 
mai potrivite măsuri politico- 
organizatorice și tehnico-eco- 
nomice care vor asigura des
fășurarea la un nivel calitativ 
superior a întregii activități. în
deplinirea ritmică a planului pe 
1984 și in anii viitori în toate 
unitățile economice.

Cu sprijinul conducerii minis
terelor.. și- centralelor . acționăm 
pentru rezolvarea problemelor 
privind aprovizionarea. tehnico- 
materială și încheierea de con
tracte la nivelul producției pla
nificate, îndeosebi pentru ex
port, și prin mijloacele noastre 
asigurăm o mai bună organizare 
a producției și a muncii. întări
rea ordinii și disciplinei, a răs
punderii tuturor pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor.

în spiritul indicațiilor și sar
cinilor formulate de secretarul 
general al partidului, în centrul 
preocupărilor comitetului jude
țean de partid au stat perma
nent și problemele agriculturii, 
ale autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale. Aș dori 
însă de la început să arăt, în 
spirit autocritic, că sintem ne
mulțumiți de producțiile obținu
te în acest an. Faptul că unele 
ferme din întreprinderile agri
cole de stat, că unele cooperati
ve agricole de producție au rea
lizat in aceleași condiții pedo
climatice producții superioare 
celor planificate la grîu. porumb, 
floarea-soarelui, legume, fructe, 
struguri. în vreme ce la nivelul 
județului nu am realizat sarci
nile ce le-am avut e o dovadă 
că nu s-a muncit peste tot cu 
răspundere, că n-am exercitat 
permanent un control sistematic 
și exigent asupra calității lucră
rilor îndeosebi in perioadele de 
recoltare.

Aș dori să vă raportez că prin 
producțiile obținute am asigurat 
totuși resurse pentru aprovizio
narea corespunzătoare a popu
lației județului în perioada 
toamnă-iarnă cu legume, cartofi, 
fructe și alte produse vegetale. 
Membrii cooperatori, locuitorii 
de la sate și-au completat în 
mare măsură necesarul de pro
duse obținute pe loturile în fo
losință.

în zootehnie acționăm in spi
ritul indicațiilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, pentru modernizarea 
fermelor și dezvoltarea activită
ții de reproducție și selecție, 
efectivele de animale sînt in 
creștere față de aceeași perioa
dă a anului trecut, au fost li
vrate cantități mai mari cu 6 la 
sută la came și cu 47 la sută la 
lapte față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Au fost luate măsuri pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor 
în toate unitățile agricole, in 
gospodăriile personale, precum 
și intr-un număr mare de gos- 
podării-anexă atît la sate, cit și 
la orașe. Sîntem insă pe deplin 
ccnștienți că și in domeniul 
zootehniei dispunem incă de 
mari posibilități de dezvoltare 
nepuse încă in valoare.

Am analizat cu toată răspun
derea activitatea pe care am 
desfășurat-o in acest an în or
ganizarea și conducerea activi
tății din agricultură, ne-am dat 
seama de deficiențele ce au 
existat și am treput cu hotărîre 
la lichidarea lor.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că în- 
sămințările atît la cereale, cît si 
la legumele timpurii au fost fă
cute în bune condiții.

Concomitent, am intensificat 
ritmul lucrărilor pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare. îndeosebi 
la amenajarea pentru irigat a 
unor suprafețe cit mai mari si 
la combaterea eroziunii solului, 
la fertilizarea cu gunoi de grajd 
in vederea ridicării potențialu
lui productiv al pămintului.

Prin consiliile populare, acțio
năm intens pentru stimularea 
tuturor deținătorilor de pămînt, 
ca să-l utilizeze cu randament 

ridicat, să crească un număr 
sporit de animale pentru a pune 
în valoare într-o mai mare mă
sură disponibilitățile de produse 
agroalimentare din gospodăriile 
populației.

Măsurile întreprinse ne dau 
garanția că in anul viitor atît 
în sectorul vegetal, cît și in zoo
tehnie vom obține producții net 
superioare celor înregistrate în 
acest an, onorîndu-ne sarcinile 
ce le avem la fondul de stat, 
asigurînd. în același timp, re
sursele necesare pentru aprovi
zionarea rațională a populației 
județului cu produse agroali
mentare așa cum este stabilit in 
Programul privind aplicarea mă
surilor de autoconducere și au- 
țoaprovizionare. pentru asigura
rea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum 
în perioada 1 octombrie 1983 — 
30 septembrie 1984.

Aș dori să solicit un mai mare 
sprijin din partea Ministerului 
Agriculturii, Ministerului Chi
miei în onorarea obligațiilor ce 
și le asumă la începutul fiecărui 
an agricol.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULEȚ

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Vă rog să-mi permiteți, în pri
mul rînd. să exprim aprobarea 
mea deplină față de ordinea de 
zi a plenarei Comitetului Cen
tral al partidului nostru, avînd 
convingerea fermă că proble
mele ce se vor examina în acest 
cadru sînt menite să asigure a- 
dîncirea procesului de dezvol
tare intensivă a economiei na
ționale, contribuind la înfăptui
rea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului nostru.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că și în județul Sibiu, 
oamenii muncii din industrie, 
din agricultură, din toate dome
niile de activitate — români, 
germani, maghiari — sub con
ducerea nemijlocită a organelor 
și organizațiilor de partid, se 
află , angajați cu toate forțele, 
cu întreaga lor energie și capa
citate creatoare in înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor acestui an, 
pentru a face din realizările 
prezente o bază temeinică pen
tru activitatea de anul viitor.

Acționind cu răspundere și 
fermitate. în consens cu progra
mele adoptate de Conferința 
Națională a partidului, cu indi
cațiile și orientările formulate 
de dumneavoastră, cu prevede
rile propriilor noastre programe 
județene, temeinic fundamenta
te, pentru principalele domenii 
de activitate am obținut de la 
începutul acestui an o serie de 
rezultate bune. Astfel, produc
ția-marfă suplimentară reali
zată pe 10 luni se ridică la 460 
milioane lei, iar la producția 
jjetă industrială am obținut un 
pluș de 485 de milioane. Avem 
-astfel •create condiții pentru rea
lizarea programului producției 
suplimentare din acest an.

Așezînd la temelia muncii 
noastre de zi cu zi. așa cum 
ne-ați cerut în repetate rînduri. 
mult stirriate tovarășe secretar 
general, preocupările permanen
te pentru creșterea calității și 
competitivității produselor, a e- 
ficienței și productivității mun
cii, vă raportez că înregistrăm 
rezultate bune în ceea ce pri
vește indicatorii calitativi de e- 
ficiență. Planul productivității 
muncii a fost depășit pînă în 
prezent cu 2 424 lei de persoană. 
In același timp, s-au economi
sit 1 376 tone metal. 22 000 tone 
combustibil convențional și peste 
9 000 MW energie electrică, ceea 
ce înseamnă 466 milioane lei 
mai puțin față de costurile de 
producție planificate.

Ani obținut unele succese și pe 
lipia activității -de cercetare ști
ințifică, progres tehnic și ingi
nerie tehnologică, asigurînd pe 
această cale sporirea la peste 52 
la sută a ponderii produselor noi 
și reproiectate în totalul produc- 
ției-marfă, aplicarea unor teh
nologii de mare randament, di- 
minuarea costului pe produs.

în agricultură am încheiat în 
mai bune condiții principalele 
lucrări ale campaniei de toam
nă, în aceste zile finalizăm ară
turile pe ultimele hectare și 
ne-am onorat in întregime sar
cinile la fondul de stat la po
rumb.

Producțiile obținute asigură 
mai buna aprovizionare cu pro
duse agroalimentare, specifice 
fiecărui sezon, într-o variată 
gamă sortimentală. în concor
danță cu nivelul și structura ve
niturilor populației județului, cu 
măsurile de sporire a retribu
ției pentru 1983—1984.

Desigur, pornind de la aceste 
rezultate, de la analiza realistă 
și exigentă a rezervelor și re
surselor de care dispunem, de 
la cerința valorificării întregu
lui potențial material și uman 
din județ, a extinderii și gene
ralizării experienței înaintate a 
fruntașilor întrecerii socialiste, 
ne angajăm, mult stimate tova
rășe secretar general, să ne îm
bunătățim și mai mult activita
tea în 1984, eliminînd neajun
surile cu care ne-am confruntat 
în acest an, intărindu-ne pre
ocupările pentru afirmarea în 
practică a cerințelor noii cali
tăți.

Planul de dezvoltare econo
mico-socială in profil teritorial 
și în județul Sibiu în anul 1984 
prevede creșteri importante la 
principalii indicatori. Valoarea 
producției-marfă industrială va 
spori cu 14,6 la sută, ajungind la 
peste 47 miliarde lei. Potrivit 
orientărilor de bază ale proiec
tului planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1984, și în ju
dețul Sibiu se va asigura creș
terea puternică a exportului, 
care va înregistra un ritm de 
12.6 la sută pe relația devize 
convertibile.

Ritmuri înalte de creștere sînt 
prevăzute în ceea oe privește 
producția vegetală și animalieră, 
livrările valorice de mărfuri că
tre fondul pieței și prestările de 
servicii către populație.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că pre
vederile planului pe anul 1984 
au fost bine fundamentate și am 
stabilit cu acest prilej măsuri și 
acțiuni concrete, menite să asi
gure afirmarea mai puternică a 
calității noi, superioare în toate 

în încheiere, doresc să-mi ex
prim, încă o dată, deplinul acord 
față de conținutul importantelor 
documente supuse spre dezbate
re și aprobare plenarei Comite
tului Central, cu convingerea 
fermă că prin măsurile și ac
țiunile de mare amploare me
nite să asigure afirmarea mal 
puternică a noii calități în toate 
domeniile, acestea vor imprima 
un suflu nou. revoluționar, în 
gîndirea și activitatea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că însu
flețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de înalt patrio
tism, oamenii muncii din Vran
cea, în frunte cu comuniștii, 
asemenea întregului popor, sînt 
ferm hotărîți să pună deplin în 
valoare puterea de creație, să 
muncească fără preget, cu devo
tament și abnegație in vederea 
îndeplinirii exemplare a sarcini
lor ce le revin pentru a-și spori 
contribuția la cutezătoarea ooe- 
ră de ridicare a patriei noastre 
libere și independente sure cul
mile. luminoase ale civilizației 
comuniste.

domeniile de activitate, impri
marea unui suflu nou. revolu
ționar eforturilor colectivelor 
noastre de muncă pentru spo
rirea producției materiale și a 
eficienței economice.

Sarcina de maximă însemnă
tate formulată de dumneavoas
tră cu privire la dublarea în 
cîțiva ani a productivității mun
cii, astfel încît pînă la sfîrșitul 
acestui cincinal să ajungem din 
urmă, sub aspectul productivi
tății muncii, unele țări dezvol
tate din punct de vedere econo
mic, a fost primită in județul 
Sibiu cu maximă răspundere și 
angajare de către toți oamenii 
muncii.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că a- 
cest obiectiv prioritar al planu
lui pe anul viitor și pe întregul 
cincinal constituie o preocupa
re permanentă a comitetului ju
dețean de partid, care a dezbă
tut și a aprobat un program cu
prinzător de măsuri politico-br- 
ganizatorice și tehnico-economi- 
ce pentru dublarea productivi
tății muncii în actualul cinci
nal. Așa cum ' ne-ați indicat 
dumneavoastră, după dezbate
rea programului în plenară, am 
declanșat acțiuni concrete de 
fundamentare a măsurilor; în 
fiecare întreprindere in parte 
s-au efectuat analize amănunți
te cu cadrele tehnice la nivelul 
județului. Astfel, prin antrena
rea tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, s-au găsit și 
aplicat noi soluții pentru spori
rea suplimentară a productivi
tății muncii, al cărui ritm mediu 
anual va crește în acest cinci
nal de la 4,2 la sută la 8,4 la 
sută. <

Prin măsuri concrete de. in
troducere a progresului tehnic, 
de organizare! superioară a pro
ducției și a muticii, prin tidi- 

11 cățea calificării si ' perfecționă
rii p’fegă'firii profesionale a per
sonalului muncitor. în următo
rii 2 ani ai cincinalului vom 
realiza un ritm mediu anual de 
creștere a productivității mun
cii cu circa 13,6 la sută. în ca
drul recentelor adunări genera
le ale oamenilor muncii din uni
tățile economice ale județului, 
problemele creșterii mai accen
tuate a rodniciei muncii au 
constituit obiectivul unor dezba
teri ample, aprofundate, stabi- 
lindu-se în cadrul fiecărui co
lectiv noi căi și mijloace de 
valorificare a rezervelor in
terne.

Vă raportez, de asemenea, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că în cursul acestui an 
am declanșat o cuprinzătoare 
acțiune pe linia creșterii cali
tății producției, analizînd pe co
lective de specialiști fiecare 
produs în parte. Dispunem'aste 
fel de un program de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor pînă în 1985. în , care 
am abordat principalele aspecte 
ale îmbunătățirii nivelului ca
litativ al producției, începînd 
cu activitatea de cercetare și 
concepție și continuînd cu pro
iectarea și execuția. Pe baza 
prevederilor programului pe 
care-1 dezbatem azi în plenara 
Comitetului Central al partidu
lui. vom completa propriul nos
tru program de măsuri și obiec
tive intr-o viziune complexă, in 
corelație directă cu programele, 
vizînd creșterea competitivității 
produselor noastre. sporirea 
productivității, diminuarea cos
turilor de producție și valorifi
carea superioară a materiilor 
prime și a resurselor de 
energie.

Desigur, am obținut in aceas
tă privință unele rezultate bune 
în ce privește folosirea cu efi
cientă sporită a fondurilor fixe, 
în creșterea indicilor de utiliza
re și a gradului de valorificare 
a metalului, combustibilului și 
energiei. în unele întreprinderi 
constructoare de mașini din ju
deț. gradul de valorificare a 
metalului este pînă la 600 000 de 
lei pe tonă, a combustibilului 
pînă la 350 000. Totuși, nu pu
tem fi mulțumiți cu tot ceea ce 
am realizat. Avem rezerve im
portante și sintem ferm convinși 
că mai sint multe de făcut pe 
linia creșterii calității produc
ției. a rodniciei și productivită
ții muncii.

în concordanță cu cerințele și 
exigentele mecanismului econo- 
mico-financiar, vom acționa cu 
precădere în unitățile care nu 
au reușit încă să-și optimizeze 
consumurile, să realizeze un ni
vel corespunzător de valorifica
re a bazei materiale și de ener
gie. De asemenea, faptul că nu 
realizăm în acest an planul de 
export, chiar în condițiile in 
care vom onora toate contrac
tele. constituie pentru organi
zația noastră județeană de 
partid un motiv de serioasă și 
temeinică autoanaliză în vede
rea înlăturării tuturor neajun
surilor.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că 
recent am analizat, concret și 
amănunțit, cu unitățile' con
structoare de mașini din județ 
problemele promovării pe scară 
largă a progresului tehnic, a 
realizării unor produse care să 
fie competitive pe plan mon
dial din toate punctele de ve
dere — conceptual, productiv și 
funcțional.

Vom milita cu toată forța și 

convingerea. în acest cincinal. 
ăȘa cum ne-ați indicat dumnea
voastră. pentru a face din ca
litate. competitivitate, produc
tivitate și spirit gospodăresc 
preocupări de fiecare zi ale în
tregului personal muncitor, pro
bleme de cea mai înaltă con
știință și răspundere, de afir
mare în viată a unei profunde 
gindiri economice, a unui spirit

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE

Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ,

Stimați tovarăși.
Lucrările Plenarei Comitetului 

Central al partidului nostru 
dezbat probleme de o importan
tă deosebită pentru înfăptuirea 
pe coordonate calitativ superi
oare a sarcinilor și obiectivelor 
economico-sociale stabilite de 
Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

Vă rog să-mi permiteți să ra
portez că prin rezultatele obți
nute in primele 10 luni ale anu
lui 1983 colectivele de muncă 
din cadrul Centralei industriale 
de tractoare au reușit Să parti
cipe niai susținut la realizările 
obiectivelor stabilite, satisfăcînd. 
intr-o măsură mai mare, cerin
țele economiei naționale, diver- 
sificînd continuu structura pro
ducției, asigurînd, prin aplicarea 
unui program complex de mă
suri tehnico-economice. crește
rea eficienței întregii activități.

Cu sprijinul și îndrumarea 
permanentă ă organelor locale și 
centrale de partid și de stat, 
bucuri ndu-ne de prețioasele 
dumneavoastră îndrumări, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul centralei au 
reușit să realizeze suplimentar, 
în primele 10 luni ale acestui an, 
80,6 milioane lei la producția- 
marfă, contribuind la importan
tele succese ale județului Bra
șov. concretizate în realizarea 

■și depășirea sarcinilor fizice la 
tractoare, motoare, produse de 
mecanică fină, mașini agregate 
și piese de schimb.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că rea
lizările cantitative obținute au 
fost însoțite de îmbunătățirea 
laturii calitative a activități' 
economice. în aceeași perioadă 
colectivul centralei noastre obți- 
nînd o producție netă suplimen
tară de 106.4 milioane lei. în 
condițiile încadrării în costurile 
tctale și materiale de producție.

Paralel cu aceste rezultate 
s-au obținut progrese importan
te în îmbunătățirea constructivă 
a produselor din fabricație si 
asimilarea de noi produse com
petitive, modernizarea tehnolo
giilor de fabricație prin introdu
cerea unor mașini agregat de 
mare randament, realizate prin 
autoutilare. extinderea, polide- 
servirii utilajelor prin semia'iito- 
matizarea acestora șf. foloșfț-ea 
judicioasă a„ materialelor, ener
giei și combustibilului.

Acționind cu fermitate în spi
ritul prețioaselor orientări si in
dicații date de dumneavoastră 
cu prilejul vizitelor efectuate în 
unitățile centralei noastre, au 
fost aplicate o serie de măsuri 
politice și tehnico-organizatorice 
pentru înlăturarea unor lipsuri 
semnalate, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei la toate locu
rile de muncă, pentru creșterea 
exigenței și întărirea controlu
lui în toate fazele producției.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULESCU

Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ctăușeșcu,

Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului nostru 

Central analizează astăzi pro
bleme de importanță deosebită 
pentru aplicarea in viață a ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru creșterea mai 
accentuată a eficienței econo
mice și valorificarea superioa
ră a materiilor prime și mate
rialelor, in actualul cincinal și 
în întreg deceniul al IX-lea.

Doresc de la început să-mi 
exprim totala adeziune la o- 
rientările și sarcinile pe care le 
pun în fața noastră proiectul 
Planului pe anul 1934. întocmit 
cu contribuția hotăritoare a to
varășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, care și de a- 
ceastă dată a dezvoltat și a a- 
plicat creator teoria și practica 
revoluționară de construcție a 
noii societăți, proiectul de plan 
răspunde situației concrete so- 
cial-istorice in care -evoluează 
astăzi țara noastră. Fiind mesa
gerul comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Olt, vă 
rog să-mi permiteți să exprim 
deplina noastră aprobare față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului și să vă a- 
dresăm dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde mulțumiri, pen
tru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți ca patria noastră să urce 
pe cele mai înalte trepte de ci
vilizație, progres și demnitate 
Comunistă. într-o lume a păcii 
și a înțelegerii.

Datorită dumneavoastră sim
țim măi aproape de noi istoria 
milenară a • poporului, înțele
gem cu claritate cum trebuie să 
acționăm pentru a apropia cît 
mai repede viitorul comunist, 
ne simțim mai uniți, mai pu
ternici în fața celor care vor să 
distrugă omenirea. Urmărim cu 
mindrie patriotică solia de pace, 
pe care o efectuați, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe toate meridianele globului, 
ne alăturăm cu toată ființa și 
susținem cu hotărîre nestrămu
tată inițiativele de pace pro
movate cu consecvență de 
dumneavoastră.

Am luat cunoștință cu satis
facție de rezultatele obținute 
anul acesta de oamenii muncii 
din patria noastră in îndepli
nirea sarcinilor de plan pe cele 
16 luni. în realizările obținute 
pe plan național în toate do
meniile vieții materiale și spiri
tuale. se înscriu și rezultatele 
muncii desfășurate în județul 
nostru. Vâ raportăm, tovarășe 
secretar general, că, pornind de 

revoluționar de autentică va
loare.

Vă asigur, mult stimate to
varășe secretar general, in nu
mele comuniștilor, din județul 
Sibiu, al tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. că vom munci exem
plar pentru a ne îndeplini in 
cele mai bune condiții sarci
nile pe anul viitor și pe întregul 
cincinal.

SECHEL
pentru creșterea răspunderii ca
drelor de conducere, de la șefi 
de echipă și maiștri pînă la di
rectorul general, măsuri concre
tizate in final prin Creșterea 
substanțială a calității și eficien
tei Întregii noastre activități. 
Aceste măsuri ne vor permite 
ca, pe primii trei ani ai acestui 
cincinal, să realizăm un export 
de peste 180 de mii de tractoare 
fizice, piese de schimb și ma
șini agricole.

Anul 1984 pune în fața colec
tivelor de muncă din cadrul 
centralei noastre sarcini deo
sebit de mobilizatoare. La pro- 
ductia-marfă vom realiza o 
creștere de peste 2 miliarde față 
de realizările anului 1983. iar 
ponderea exportului în produc
ția de tractoare va ajunge la 
aproape 80 la sută. Pentru a 
putea înfăptui cu succes aceste 
sarcini, vom acorda o atenție 
deosebită realizării obiectivelor 
din programul de creștere a 
productivității muncii, introdu
cerii și extinderii progresului 
tehnic în toate sectoarele de ac
tivitate, perfecționării organi
zării și normării muncii în ra
port cu gradul de înzestrare 
tehnică a producției. Aceste pre
ocupări, menite să asigure reali
zarea Întregului spor de pro
ducție pe seama creșterii pro
ductivității muncii, vor fi sus
ținute și de alte măsuri de or
din tehnic și tehnologic care au 
ca obiectiv accelerarea reproiec- 
tării și modernizării unor pro
duse, precum și asimilarea de 
produse noi, astfel ca la finele 
anului 1984 volumul produselor 
noi și modernizate să depășeas
că 70 la sută, generalizarea unor 
tehnologii avansate cu consum 
specific redus și grad înalt de 
valorificare a metalului, ener
giei și combustibilului, refolo- 
sirea în cît mai mare măsură a 
tuturor materialelor recuperabi
le, valorificînd in acest scop în
tregul potențial de cercetare, 
material și uman de care dis
punem.

Subliniez în mod autocritic că 
succesele obținute nu sînt pe 
măsura bazei tehnico-materiale 
de care dispunem, a nivelului 
de calificare profesională și 
potențialului de creație tehnico- 
științifică. în contextul impor
tantelor sarcini ce ne revin pen
tru îmbunătățirea întregii acti
vități economice reieșite și in 
cadrul plenarei noastre, ne an
gajăm să ne concentrăm toate 
eforturile pentru aplicarea fer- 

‘ mă ă . măsurilor politice și teh- 
: nico-organizatorice . ..necesare, 

pentru îmbunătățirea radicală a 
activității și în acest domeniu.

Exprimîndu-mi întreaga ade
ziune față de documentele su
puse dezbaterii plenarei, vă rog 
să-mi permiteți în încheiere, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, să vă mulțumesc. încă 
o dată, pentru sprijinul acordat 
centralei noastre constructoare 
de tractoare, asigurîndu-vă că 
ne vom concentra toate efortu
rile pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin.

la exigențele formulate de 
dumneavoastră la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, comi
tetul județean de partid, orga
nele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, au 
acționat cu mai multă fermitate 
și eficiență pentru mobilizarea 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Pe cele zece luni din acest an, 
planul la producția-marfă in
dustrială a fost îndeplinit irt 
proporție de 103,6 la sută și 
ne-am realizat prevederile su
plimentare pe întregul an. 
Acordindu-se mai multă aten
ție stimulării inițiativelor unor 
colective de muncă, organizării 
și conducerii producției, aplică
rii ferme a principiului noului 
mecanism economico-financiar, 
s-au obținut rezultate bune și în 
creșterea eficienței economice. 
Astfel, producția netă pe 9 
luni s-a realizat în proporție de 
105,5 la sută, cu o depășire de 
aproape 200 milioane lei, pro
ductivitatea muncii a fost mai 
mare cu peste 12 000 de lei pe 
fiecare om al muncii, iar la 
producția-marfă vîndută și în
casată s-a înregistrat un plus 
de peste un miliard două sute 
de milioane lei, ceea ce a per
mis obținerea de beneficii su
plimentare. Urmare a sarcini
lor date de dumneavoastră în 
timpul vizitei la întreprinderea 
de produse cărbunoase, am 
luat măsuri pentru creșterea 
capacității de producție, îmbu
nătățirea calității, electrozilor, 
întărirea disciplinei tehnologice 
și de muncă. Un sprijin efectiv 
am primit din partea cercetării 
științifice și dorim ca, și pe a- 
Ceastâ cale, să adresăm cele 
mai vii mulțumiri tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Vă informăm, tovarășe secre
tar general, că producția de e- 
lectrozi și nipluri a crescut 
lună de lună, în octombrie în- 
registrindu-se nivelul cel mai 
ridicat de pînă acum — de 
3 030 de tone. în cadrul progra
mului de înnoire a producției 
am realizat și 100 de tone e- 
lectrozi cu cocs articular, care 
se suplimentează la combina
tele siderurgice din țară. Pro
bele demonstrează că acești e- 
lectrozi sînt la nivelul tehnicii 
de virf pe plan mondial. Avem 
deci tehnologia necesară, utila
je. precum și oameni pregătiți.

Obiective importante revin 
județului nostru în 1984 și în 
domeniul exportului. Pornind 
de la rezultatele pe care le-am 
obținut în 1983, considerăm pe 
deplin posibilă îndeplinirea a- 
cestor sarcini. Dealtfel, pe 10 
luni sarcinile la export pe re
lația devize convertibile au 
fost îndeplinite în proporție de 

123 la sută, cu o depășire de 
23,5 milioane de dolari.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că în domeniul in
vestițiilor am îndeplinit lună 
de lună sarcinile de plan și a- 
vem o depășire de peste 600 de 
milioane de lei la ora actuală. 
Cu toate acestea, o spunem 
deschis, nu sintem pe deplin 
mulțumiți . de rezultatele obți
nute. în activitatea noastră mai 
avem unele neimpliniri în ceea 
ce privește realizarea produc
ției fizice, a indicilor de utili
zare a mașinilor, uneltelor de 
prelucrare a materialelor, a ca
lității unor produse. înseși uni
tățile care au realizat planul 
la toți indicatorii au rezerve și 
posibilități pentru a obține re
zultate și mai bune. în prezent, 
în unitățile economice din ju
deț au loc adunări generale ale 
oamenilor muncii, in care se 
dezbat sarcinile de plan pe 
1984. Printr-o intensă muncă 
politică urmărim însușirea te
meinică a acestora de către 
fiecare om al muncii, creșterea 
răspunderii lor pentru perfecțio
narea continuă a întregii acti
vități organizatorice, tehnice și 
economice, pentru îndeplinirea 
In bune condiții a planului pe 
anul viitor, ca și în perioada ce 
a rămas din acest an. în legă
tură cu activitatea de planifi
care, considerăm necesar ca mi
nisterele să acorde o atenție 
sporită definitivării planului pe 
anul 1984 și defalcării indica
torilor pe unități pentru a se 
evita situațiile create în acest 
domeniu în acest an.

Referindu-ne la activitatea din 
agricultură, informăm plenara 
că. în scopul reducerii efectelor 
secetei prelungite, organele și 
organizațiile de partid au asigu
rat o mobilizare generală a oa
menilor muncii de la sate la e- 
fectuarea lucrărilor agricole. 
Putem spune că în condițiile 
grele ale acestui an pămîntul a 
fost lucrat mai bine ca orieînd. 
Așa se face că producțiile la 
unele culturi au fost chiar mai 
bune decit in toți anii agricoli 
de la înființarea județului și 
pînă în prezent. Aș dori să scot 
în evidență, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, 
că fără sprijinul dumneavoas
tră, noi cei din județul Olt am 
fi suferit pierderi foarte mari, 
seceta fiind cea mai aprigă din 
ultima sută de ani. Informez 
plenara că, în condițiile arătate, 
am obținut cele mai mari pro
ducții de porumb, floarea-soare
lui, fasole și altele din istoria 
județului Olt. Producția medie 
la floarea-soarelui a fost cu 400 
kg mai mare, la fasole cu 50 la 
sută. La porumb, recolta obți
nută pe total sectoare a fost de 
peste 6 600 kg. iar la sectorul 
socialist de aproape 6 100 kg la 
hectar, ceea ce ne-a dat posibi
litate să livrăm la fondul de 
stat cea mai mare cantitate de 
porumb, comparativ cu anii an
teriori. Amintesc, de asemenea, 
faptul că producția livrată la 
fondul de stat și F.N.C.. repre
zintă în medie peste 5 000 kg 
porumb știuleți la hectar.

Răspunzind indicațiilor - dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, 
de a pupe mai bine în valoare 
resursele locale de furaje, au 
fost strînse în acest ah aproape 
15 000 tone capitole de floarea- 
soarelui, peste 18 000 de tone 
pleavă de grîu, am depozitat 
circa 25 000 tone de paie și 
am însilozat mai mult de 9 000 
de tone reziduuri vegetale, re
zultate la prelucrarea indus
trială a tomatelor și strugurilor. 
Ne-am preocupat, de asemenea, 
pentru introducerea și extinde
rea în cultură a furajelor tim
purii de mare productivitate. 
Preocuparea pentru asigurarea 
furajelor ne va da posibilitatea 
să indeplinim planul la produc
ția de lapte ; dealtfel și aici 
obținem producția cea mai mare 
din ultimii ani pe cap de vacă 
furajată și realizăm într-un

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN SPĂTĂRELU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
De la început doresc să-ml 

exprim deplinul acord cu con
ținutul documentelor supuse 
spre dezbatere și aprobare ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, die 
ilustrind. încă o dată, capacita
tea partidului nostru de a elabo
ra cele mai potrivite căi de ac
țiune pentru înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea. Conferin
ța Națională ale partidului, pri
vind dezvoltarea armonioasă a 
economiei naționale, sporirea 
producției materiale si eficienta 
economică, realizarea unor noi 
calități a vieții si a muncii in 
toate domeniile de activitate.

în programele de mare în
semnătate pe care le dezbatem 
regăsim, și de această dată, con
cepția novatoare, științifică si 
realistă a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
privind ridicătea pe o treaptă 
superioară a procesului revolu
ționar. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în România și asigurarea unui 
viitor luminos națiunii noastre 
socialiste.

Prevederile proiectului Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială în 1984 si ale 
celorlalte programe urmăresc 
accentuarea laturilor calitative 
ale creșterii economice, sporirea 
continuă a bogăției patriei, prin 
valorificarea intensivă a tuturor 
resurselor economiei noastre, 
creșterea productivității muncii, 
promovarea neabătută a princi
piilor noului mecanism econo
mico-financiar.

în strategia generală de dez
voltare economico-socială a tă
rii. un rol prioritar revine agri
culturii, iar noi, lucrătorii ogoa
relor, sîntem beneficiarii direcți 
ai preocupării statornice a parti
dului și statului nostru, pentru 
dezvoltarea intensivă, multila
terală a acestei ramuri de bază 
a economiei naționale, dispunînd 
de condiții dintre cele măi bune 
pentru creșterea continuă a pro
ducțiilor. de Orientări, si indica
ții deosebit de valoroase, care 
ne călăuzesc în înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții agrare.

Vă raportăm că. acționind in 
spiritul exigențelor formulate de 
dumneavoastră, al indicațiilor pe 
care ni le-ați dat in repetate 
rînduri și cu prilejul vizitei de 
lucru din unitățile județului 

procent foarte mare producția 
de carne. în atenția comitetului 
județean de partid stă acum 
îmbunătățirea in continuare a 
activității din zootehnie, astfel 
ca în 1984 să îndeplinim exem
plar toți indicatorii din plan în 
sectorul creșterii animalelor. 
Vorbind despre perfecționarea 
activității din zootehnie, apre
ciem ca deosebit de valoroasă și 
justă orientarea să se sporeas
că într-un ritm mai accentuat 
producția de carne de bovine 
și ovine.

în acest an, oamenii muncii 
din județul nostru au avut din 
nou bucuria de a vă primi ca 
oaspete drag. Vă mulțumim din 
inimă pentru aprecierile făcute, 
tovarășe secretar general, pen
tru indicațiile deosebit de pre
țioase ce ni le-ați dat cu acest 
prilej și vă asigurăm că aces
tea au fost transformate în ade
vărate programe, care sint me
reu pe masa de lucru a organi
zației de partid, a tuturor locui
torilor satelor. Toate gindurile 
și acțiunile noastre sint în
dreptate spre înfăptuirea sarci
nii ce ne-ațl trasat-o ca. în 
anul 1984, să ne înscriem prin
tre județele fruntașe ale țării 
in domeniul agriculturii. Potri
vit cu programele pe care le 
avem, pînă acum au fost trans
portate pe solurile grele — care 
impun corectarea acidității so
lului — pește 60 000 de tone 
amendamente, urmind ca în 
timpul iernii, al primăverii și 
pe tot parcursul anului 1984 să 
continuăm această acțiune. De 
asemenea, am transportat și 
vom transporta in zilele aces
tea alte 10 000 tone de gunoi 
de grajd, fertilizînd astfel peste 
30 000 de hectare de teren ara
bil, ceea ce ne va da posibili
tate ca în anul viitor să obținem 
producții net superioare față de 
ceea ce am obținut anul acesta.

încă de pe acum am început 
pregătirea producției horticole, 
precum și realizarea planului la 
culturile duble de porumb, soia, 
sfecla de zahăr și cinepă, 
urmînd înfăptuirea tuturor indi
cațiilor pe care ni le-ați dat. to
varășe secretar general. Referi
tor la planul pe 1984, conside
răm că Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare trebuie 
să țină mai mult seama de tra
diția ce există în fiecare județ 
atunci cind defalcă indicatorii 
de plan, întrucît pină în prezent 
prea sînt încărcate atit la pro
ducția vegetală, cît și animală și. 
de ce să nu o spunem drept, la 
alții li se cam lasă prin plan să 
tacă ce vor 1

Plenara Comitetului Central 
al partidului se desfășoară în
tr-o perioadă de intensă activi
tate politică, generată și de ani
versarea a 65 de ani de la 
crearea statului național unitar 
român, iar documentele ce vor 
fi adoptate dirijează dezvoltarea 
economico-socială a țării în 
anul sărbătoririi a patru dece
nii de la istoricul act al elibe
rării noastre sociale și națio
nale. Aceasta este de fapt încăr
cătura istorică a Planului unic 
de dezvoltare a tării noastre 
pentru anul 1984. Și dacă putem 
vorbi de o permanentă încărcă
tură istorică a gîndurilor și fap
telor noastre, aceasta se dato- 
rește celui care a făcut din is
torie un adevăr contemporan, 
care pune mai presus de toate 
libertatea, independența și în
florirea patriei, secretarului ge
neral al partidului, președintele 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în numele locuitorilor jude
țului Oit, permiteți-ne să vă 
adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, sim
țămintele de înaltă stimă și. 
prețuire ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri, să vă mul
țumim pentru tot ceea ce fa
ceți ca viața noastră să fie tot 
mai frumoasă, mai bogată, pen
tru ca pacea și rațiunea să 
triumfe în lume.

nostru, oamenii muncii din agri
cultura Ialomitei s-au angajat 
plenar in marea bătălie pentru 
a scoate pămintului roade cit 
mai bogate, prin folosirea in
tensivă a fondului funciar, a 
sistemelor de irigații, .organi
zarea mai bună a producției si 
a muncii, utilizarea integrală a 
resurselor materiale si umane 
de care dispunem, a experienței 
și capacității cadrelor si specia
liștilor noștri. Condițiile agro- 
meteorologice cu totul deosebite 
din acest an au constituit pen
tru întreaga agricultură ialomi- 
teană un examen dificil pe care, 
în cea mai mare măsură, prin 
abnegație și muncă, l-am absol
vit cu rezultate bune. Un nu
măr de 25 de unități agricole de 
stat si cooperatiste raportează 
obținerea unor producții de pes
te 6 000 kg porumb știuleți la ha, 
in rîndul acestora situîndu-se si 
cooperativa Gheorghe Doja, unde 
îmi desfășor activitatea, unitate 
care a obținut 7 390 de kg porumb 
știuleți la ha în teren necuprins 
in sistemul de irigații. Deși 
ne-am preocupat pentru a exe
cuta la timp, corect și de cali
tate lucrările de întreținere a 
culturii de porumb, de a utiliza 
orice sursă locală de apă și orice 
rnijloc de a duce apă la rădăcina 
plantelor, pentru a contracara 
efectele secetei excesive din 
acest an. totuși producțiile obți
nute nu ne mulțumesc. Faptul că 
există diferente apreciabile la 
producții intre fermele coopera
tivei. că ferma 2 realizează 8 112 
kg la ha. în timp ce ferma 1 nu
mai 6 115 kg porumb la ha de
monstrează că au fost neajun
suri și deficiente în munca noas
tră. în organizarea producției și 
muncii. în respectarea discipli
nei, pe care nu le-am tratat cu 
maximă atenție și ele ne-au 
dijmuit recolta.

Trăgind învățămintele cuveni
te, am acționat cu răspun
dere ca, în campania din a- 
ceastă toamnă, toate activită
țile să se desfășoare in cele mai 
bune condiții, punind baze trai
nice noului an agricol. Vă rapor
tăm. tovarășe secretar general, 
că. îndeplinind sarcinile și pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
am organizat in flux operațiu
nile de recoltate a culturilor de 
toamnă, stringerei fără pierderi 
și depozitarea corespunzătoare a 
producțiilor obținute, eliberarea 
terenului si valorificarea între
gii producții secundare pentru
(Continuare în pag. a V-a)
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furajarea animalelor. însămînta- 
rea in perioada optimă a cultu
rilor cerealiere.

Sîntem mobilizați cu toate 
forțele la executarea ogoarelor 
de toamnă pe întreaga suprafață 
planificată, prin intensificarea 
ritmului de lucru, organizarea de 
schimburi prelungite și a schim
bului 2 pe tractoare, realizînd 
arături adinei și uniforme, iar în 
prezent ne preocupăm să trans
portăm în cîmp tot gunoiul de 
grajd de care dispunem, folosind 
atelajele cooperativei, economi
sind astfel mari cantități de 
combustibil.

Raportăm plenarei, dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că în zootehnie ne 
putem mindri cu rezultate bune, 
datorită grijii sporite pe care 
am acordat-o furajării mai bune 
a animalelor, respectării progra
mului de grajd, asigurării asis
tentei zoo-veterinare, creșterii 
indicelui de natalitate și reduce
rii mortalitătilor. sporirii canti
tăților de furaje și respectării 
normelor tehnologice de consum, 
creșterii răspunderii fiecărui lu
crător din acest sector.

Producția de lapte de vacă ob
ținută pe 10 luni este de 3 200 
de litri, față de 2 000 cit a fost 
planificat, ceea ce ne-a permis 
să livrăm la fondul centralizat al 
statului 800 hl lapte mai mult 
decit aveam în plan.

De asemenea, am realizat pla
nul la lapte de oaie în procent 
de 113 la sută, la carne — de 
133 la sută, la lină — de 106 la 
sută ; sint rezultate care ne dau 
certitudinea depășirii substan
țiale a prevederilor planului 
acestui sector care participă 
hotărâtor la realizarea și în acest 
an de către unitatea noastră a 
unui beneficiu de peste 4 mili
oane de lei.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că nu 
sintem mulțumiți de rezultatele 
obținute pînă acum, care nu sint 
pe măsura potențialului produc
tiv al solului din Bărăganul ia- 
lomițean, al grijii permanente pe 
care partidul și statul, dumnea
voastră personal o acordați lu
crătorilor ogoarelor. Informăm 
plenara că și in cooperativa 
noastră, ca dealtfel în toate 
unitățile agricole ialomitene. am 
dezbătut pe larg neajunsurile 
din activitatea noastră, am ana
lizat și identificat multiple re
zerve interne de sporire a pro
ducției agricole, de creștere a 
productivității muncii și a ren
tabilității. Ne revin din pla
nul național unic și planul 
de dezvoltare a agriculturii pe 
anul 1984 sarcini sporite pri
vind creșterea producției agri
cole de griu, porumb, floarea- 
șoarelui. sfeclă de zahăr, came 
și lapte, iar programul de pro
ducere a semințelor și mate
rialului săditor vine în spriji
nul nostru prin generalizarea 
mai rapidă a soiurilor și hibri
zilor valoroși, cu potential pro
ductiv ridicat, cu însușiri cali
tative superioare, care să asi
gure creșterea randamentului 
la hectar și. ridicarea eficienței

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN RAB

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general,

Mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Plenara noastră, chemată să 
dezbată și să adopte documente 
de cea mai mare însemnătate 
pentru înfăptuirea in bune 
condiții a obiectivelor actualului 
cincinal, a hotăririlor de impor
tanță programatică ale Congre
sului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comu
nist Român, se inscrie ca un 
moment marcant in viata poli
tică a patriei noastre.

Desfășurindu-se intr-o at
mosferă de înălțătoare emulație 
patriotică, in care întregul nos
tru popor se pregătește să 
sărbătorească împlinirea a 65 de 
ani de la făurirea statului na
țional unitar român, plenara 
noastră, evaluind marile succe
se pe care le-am obținut și mo
bilizatoarele obiective pe care 
ni le propunem pentru viitor, 
dobindește noi semnificații in 
contextul realităților României 
socialiste libere, independente 
și suverane, in care dezideratul 
de la 1918 de a se asigura tutu
ror cetățenilor conlocuitori pe 
pămintul românesc aceleași 
drepturi și îndatoriri, s-a înfăp
tuit in chip exemplar.

Ilustrare grăitoare a acestui 
adevăr, rod ai politicii partidu
lui nostru de repartizare ar
monioasă a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, al gindlrii 
științifice, originale, a activită
ții dumneavoastră neobosite, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, puternica dezvoltare 
pe care a Cunoscut-o județul 
Covasna a asigurat pentru toți 
cetățenii lui, români și maghiari, 
temeiurile economice *ale exer
citării drepturilor lor cu adevă
rat egale.

Mă fac ecoul sentimentelor 
lor mulțumindu-vă incă o dată, 
din toată inima, pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți pentru dez
voltarea tuturor localităților, 
pentru bunăstarea întregului 
popor, pentru înflorirea scum
pei noastre patrii. România so
cialistă. hint sentimente care iși 
găsesc expresia și in angajarea 
plenară a colectivelor noastre 
de muncă, suo conducerea orga
nizațiilor și organelor de partid, 
la înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din acest cincinal.

Permiteți-mi să vă raportez, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că am incneiat cele 18 
luni care au trecut din acest an 
cu un bilanț pozitiv, producția 
netă fiind realizata in propor
ție de 105,4 la sută, iar produc
ția marfă de 101,1 la sută. 
Ne-am indeplinit, de asemenea, 
sarcinile la investiții. Am depă
șit nivelurile stabilite la produc
tivitatea muncii si ne-am înca
drat in normele de consum la 
principalele materiale și ener
gie. ceea ce a făcut posibilă 
inregistrarea unor economii la 
1 000 de lei producție marfă cu 
3,2 lei la total și 20,8 lei la chel
tuielile materiale. A sporit pre
ocuparea pentru diversificarea 
și reînnoirea producției, ponde
rea produselor noi reprezentind 
53 la sută in domeniul construc
ției de mașini. 58.3 la sută in 
industria ușoară șl 31.5 la sută 
in economia lemnului. 

în această ramură de bază a 
economiei noastre naționale.

Avem de înfăptuit și acordăm 
o atenție deosebită executării 
în anul viitor a lucrărilor de i- 
rigații, prin care întreaga su
prafață a cooperativei noastre 
se va integra marilor sisteme 
de îmbunătățiri funciare din 
zonă. Vom mobiliza toată forța 
de muncă de care dispunem 
pentru ca lucrările de execu
ție, punerea in funcțiune și ex
ploatarea sistemului să se ter
mine în timp cit mai scurt, 
pornind tocmai de la imperati
vul major al programului na
țional agricol privind realizarea 
unor producții sigure și stabile 
în unitățile din agricultură.

Sîntem hotăriți să răspundem 
exemplar chemării adresate de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, cu 
prilejul Zilei recoltei, pentru a 
obține în anul 1984 producții a- 
gricole record, pentru a contri
bui și noi la creșterea avuției 
naționale.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim adeziunea noastră unani
mă la înțeleaptă politică inter
nă și internațională a Româ
niei socialiste, adeziune re
confirmată puternic și la entu
ziastul miting pentru dezarma
re și pace. Inimile și gîndu- 
rile locuitorilor comunei Gheor- 
ghe Doja au vibrat alături de 
glasul întregii națiuni, expri- 
mind omagiul adus activității 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
luptător dirz pentru cauza pă
cii și înțelegerii între popoare, 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună. în care să ne făurim 
prin muncă pașnică un viitor 
fericit și o patrie înfloritoare, 
liberă și independentă.

înflăcărați de îndemnurile 
dumneavoastră, mobilizați de 
sarcinile ce se desprind din do
cumentele plenarei, ialomițenii, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, vor acționa cu res
ponsabilitate comunistă și răs
pundere revoluționară pentru 
traducerea în fapte a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, pentru a spo
ri și mai mult contribuția ju
dețului Ialomița la dezvoltarea 
și înflorirea patriei noastre so
cialiste, la bunăstarea întregu
lui popor.

Stimate tovarășe secretar ge
neral,

Permiteți-mi să fac o propu
nere. Ținind cont de lipsa de 
combustibil și cîteodată și de 
ierbicide, punem accentul tot 
mai mult pe folosirea forței 
manuale in agricultură și în 
special la culturile prâșitoare. 
Legea nr. 1 in legătură cu a- 
ceasta nu stimulează suficient 
dezvoltarea producției agricole. 
Ea caută să egalizeze cumva și 
aș ruga să se studieze această 
posibilitate ca să facem totuși 
ca țăranii cooperatori să pră
șească — dacă se poate spune 
așa — și la lumina felinarului, 
să li se ia in vedere nivelul pro
ducției cate se scoate acolo, ca 
să putem să muncim acest pă- 
mint în condiții, cit mai bune.

în perioada care a mai rămas 
pîr.a la finele anului ne concen
trăm eforturile, așa cum ne-ați 
cerut in repetate rînduri. asupra 
acelor domenii de activitate in 
care rezultatele noastre sint sub 
posibilități. Acționăm prioritar 
pentru livrarea producției la 
export, astfel incit să onorăm, 
pină la termenele stabilite, toate 
contractele în condițiile de cali
tate cerute de partenerii externi, 
pentru finalizarea tuturor o- 
biectivelor de investiții, pentru 
realizarea producției fizice la 
toate sortimentele.

Sintem conștient! că neajun
surile pe care le mai avem au 
Ia bază o insuficientă perseve
rență în întărirea disciplinei de 
plan și a disciplinei în muncă, 
in luarea unor măsuri operative 
și ferme în vederea asigurării 
bazei materiale și folosirii ra
ționale a acesteia, in contracta
rea integrală a producției desti
nate exportului. în pregătirea 
corespunzătoare a investițiilor.

Vă raportez, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că am 
dezbătut intr-un spirit de exi
gență și responsabilitate nea
junsurile și lipsurile care s-au 
manifestat, stabilind împreună 
cu activul de partid.- cu comu
niștii și oamenii muncii din În
treprinderi. de pe șantiere și 
ogoare, măsuri eficace de înlă
turare a acestora.

Proiectele Planului național 
unic și Bugetului pe anul 1984 
reprezintă un ansamblu de mă
suri purtind amprenta gîndirii 
științifice, realiste, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Ele ori
entează energiile națiunii spre 
direcțiile determinante pentru 
buna înfăptuire a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Urmărind dezvoltarea susținu
tă a țării, planul prevede, prin 
indicatorii săi de bază, creșteri 
importante și pentru județul 
Covasna. Astfel, producția mar
fă industrială urmează să spo
rească cu 12.6 Ia sută, iar cea 
agrioolă cu aproape 19 la sută. 
In mod similar, valoarea inves
tițiilor va spori cu 13.8 la sută, 
a exportului cu 11,7 la sută pe 
C.T.S. și 7.8 la sută pe devize 
convertibile.

Expresie a preocupării con
stante a conducerii partidului 
nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru creșterea ne
întreruptă a nivelului de trai, 
livrările de mărfuri către fondul 
pieței vor spori cu 7,5 la sută, iar 
prestările de servicii cu peste 16 
la sută. Sint sarcini mobilizatoa
re și realiste, in deplină con
cordanță cu planul cincinal. în 
care vedem o nouă manifestare 
a grijii partidului nostru pentru 
ridicarea armonioasă a tuturor 
județelor țării, pentru omogeni
zarea acestora în ce privește po
tențialul lor economic. Conside
răm că realizările de pînă acum 
și estimările pe întregul an 
creează o bază solidă pentru în
deplinirea ritmică si in bune 
condiții a planului pe 1984.

Vă informez, mu», sti.r.ate to
varășe secreta- general, că oa
menii muncii din județul nostru 
au dezbătut pe larg, in cadrul 
adunărilor generale, intr-o at
mosferă de totală angajare, mo
dalitățile de înfăptuire a obiec
tivelor ce ne revin, stabilind un 
șir de măsuri care să garanteze 
crearea tuturor condițiilor pen

tru îndeplinirea planului pe anul 
viitor în cele mai bune condiții.

Programele adoptate vizează 
creșterea substanțială a produc
tivității muncii în toate între
prinderile și în mod deosebit in 
unitățile noastre de electroteh
nică, construcții de mașini, din 
industria mobilei și cea ușoară. 
Situăm în prim plan perfecțio
narea profesională a personalu
lui muncitor, mecanizarea și au
tomatizarea proceselor de pro
ducție. în mod deosebit în secții
le de montaj. în transportul in- 
terfazic, concomitent cu îmbu
nătățirea activității de proiec
tare în condițiile unei tipizări 
cit mai avansate.

Cu participarea directă a spe
cialiștilor din întreprinderi vom 
reanaliza și reproiecta fluxuri
le tehnologice cu operații mul
tiple, astfel îneît aceasta să a- 
sigure o bază tehnică și orga
nizatorică optimă pentru per
fecționarea normării muncii.

Așa cum ne-ați atras atenția 
și cu ocazia vizitei dumnea
voastră de lucru, mult stimate 
tovarășe secretar general, avem 
încă mari rezerve în uzinele 
noastre în ce privește valorifi
carea metalelor prin reducerea 
greutății produselor electrice si 
ceramice, a organelor de asam
blare și subansamblelor auto, 
în paralel cu aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice a- 
decvate. acționăm și mai insis
tent pentru dezvoltarea spiritu
lui gospodăresc al oamenilor 
muncii, pentru a-i face conști- 
enți de importanta economisirii 
tuturor resurselor materiale, a 
recuperării a tot ceea ce este 
valorificabil. Considerăm că tot 
ceea ce am înfăptuit în anul 
1983 pentru modernizarea și di
versificarea produselor noas
tre este doar un început mo
dest. Tocmai de aceea am e- 
laborat și pentru anul 1984 un 
program vizînd îmbunătățirea 
în continuare a calității cutii
lor de viteză, a motoarelor e- 
lectrice, a izolatorilor pe bază 
de ceramică și altor produse.

Programul privind îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime 
și de energie, supus astăzi 
dezbaterii, pune în fata noas
tră sarcini deosebite în valori
ficarea superioară a resurselor 
umane și materiale de care dis
punem. perfecționarea caracte
risticilor functional-construc
tive. de fiabilitate și economi
ce ale produselor. Aceste aspec
te dobindesc la noi importanță 
aparte, pentru că avem colecti
ve de muncă tinere, cu mai pu
țină experiență, care necesită o 
îndrumare permanentă, o mun
că politico-educativă intensă, 
care să conștientizeze pe toți 
oamenii muncii de necesitatea 
atingerii acestui obiectiv stra
tegic.

în 1984. din programul jude
țean de investiții. 51,6 la sută 
se va realiza în domeniul e- 
nergetic, respectiv în minerit 
și petrol. Această importantă 
dezvoltare, ca și neajunsurile pe 
care le-am înregistrat pînă 
acum, ne-au determinat să sta
bilim măsuri ferme de îmbună
tățire a activității, atit pentru 
creșterea extracției, cit și mai 
cu seamă pentru îmbunătățirea 
calității lignitului livrat centra
lelor termoelectrice. i

Pregătirea anului 1984 este în 
plină desfășurare. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom desfășura o 
susținută activitate politico-or- 
ganizatorică pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor inclu
se pe ordinea de zi a plenarei 
noastre — documente de largă 
perspectivă, care definesc căile 
esențiale ale dezvoltării și mo
dernizării economiei naționale.

în ceea ce privește agricultu
ra. vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
am încheiat în perioada optimă 
lucrările de semănat, respectind 
condițiile de calitate prevăzute. 
Culturile se prezintă bine, ast
fel că putem conta anul viitor 
pe producții superioare. De a- 
semenea. am încheiat lucrările 
de recoltare a culturilor de 
toamnă, inclusiv a produselor 
secundare, executînd și arături
le pe întreaga suprafață planifi
cată. Vă informez, totodată, că 
la sfecla de zahăr am obținut o

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
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Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,
Pe ordinea "de zi a plenarei 

Comitetului Central sint Înscrise 
documente de o deosebită în
semnătate pentru înfăptuirea 
hotăririlor luate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, menite să asigure 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre socialiste, pro
gresul ei multilateral.

Construcția de mașini se re
găsește in proiectele de plan, 
supuse analizei plenarei, cu sar
cini de importantă deosebită ce 
decurg din necesitatea acceleră
rii dezvoltării economiei româ
nești. sub semnul unor exigente 
calitative fără precedent. O a- 
semenea abordare a întregii ac
tivități este posibilă astăzi ca 
urmare a faptului că in tot ceea 
ce am făcut si facem. în orien
tarea si în concretizarea muncii 
noastre am beneficiat întotdeau
na de sprijinul de o deosebită 
valoare, de prezenta neobosită 
a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de îndemnurile sale 
mobilizatoare privind creșterea 
producției, sporirea permanentă 
a eficientei economice, a laturi
lor ei calitative, participarea mai 
activă la diviziunea internațio
nală a muncii, o contribuție tot 
mai pronunțată a construcțiilor 
de mașini la creșterea potenția
lului economic al țării și bună
stării celor ce muncesc.

în acest an. construcția de 
mașini a participat mai susținut 
la înzestrarea tehnică a econo
miei naționale, la înfăptuirea 
programelor prioritare stabilite 
si, în mod deosebit, la tradu
cerea in viată a măsurilor pri
vind asigurarea independentei 
energetice și de mate-ii prime 
a tării, a programelor de dotare 
a agriculturii.

Informez plenara că. pe pri
mele 10 luni, am realizat o oro- 
ductie-marfă cu aproape 7 la 
sută mai mare fată de aceeași 
perioadă a anului trecut.-Avem 
o productivitate a muncii cu 4 
la sută mai mare, investițiile au 

recoltă medie de 30 000 de kg 
pe hectar; la cartofi, de pe fie
care hectar cultivat, livrăm la 
fondul de stat o cantitate cu 
2 000 de kg mai mare decît in 
anul trecut.

Am dezbătut recent, cu exi
gență comunistă, in cadrul unei 
consfătuiri cu toți factorii de 
răspundere din zootehnie, acti
vitatea depusă și rezultatele ob
ținute in cele 10 luni care au 
trecut din acest an. Am obținut 
producții mai mari decît în anii 
precedenți la carne, lapte, ouă, 
dar sîntem hotăriți să facem 
pași și mai mari, care să asi
gure realizarea planului de îm
bunătățire a aprovizionării popu
lației. Vă asigurăm că am creat 
toate condițiile necesare pentru 
iemarea corespunzătoare a ani
malelor, creșterea natalității și 
sporirea cantitativă și calitativă 
a efectivelor. în acest fel rea
lizăm programele privind pro
ducția agricolă la principalele 
produse, onorînd obligațiile care 
ne revin față de fondul de stat, 
atit din partea unităților socia
liste, cit și din partea gospodă
riilor populației, contribuind la 
îmbunătățirea autoaprovizionării.

Apreciem ca deosebit de im
portant programul de producere 
a semințelor și materialului să
ditor, pentru creșterea produc
țiilor agricole. în cadrul județu
lui nostru avem condiții cores
punzătoare pentru a asigura din 
producția proprie necesarul de 
sămînță la cerealele păioase. la 
cartofi și la sfecla de zahăr. îm
preună cu organele centrale de 
specialitate, dorim să organizăm 
în județ toate verigile producerii 
seminței de cartof la categoriile 
biologice din înmulțirile 1 și 2. 
pentru a livra, anual, așa cum 
am făcut-o și pînă acum, și al
tor județe peste 30 000 de tone 
sămînță de cartof, asigurînd; 
totodată, reînnoirea necesarului 
de sămință în zonele închise de 
producere a semințelor. Consi
derăm, de asemenea, necesar, să 
ne ocupăm mai mult și de pro
ducerea semințelor de plante 
furajere, din grupa leguminoa
selor perene, care au tradiții și 
condiții favorabile în unele zone 
ale județului. Chiar în cadrul 
planului de producere a furaje
lor. dorim să ne orientăm spre 
extinderea suprafețelor cultivate 
cu leguminoase perene, în de
trimentul porumbului siloz, care, 
datorită brumelor timpurii nu 
dă producții sigure la noi. Vom 
colabora îndeaproape cu minis
terul de resort pentru a stabili 
structura culturilor corespunză
toare acestor cerințe. Dealtfel, 
în prezent definitivăm. împre
ună cu organele centrale, acțiu
nea de optimizare a structurii 
producției vegetale, corelată cu 
dezvoltarea mai puternică a sec
torului zootehnic în anii urmă
tori.

Toate aceste măsuri vor con
tribui la creșterea potențialului 
agriculturii noastre și crearea 
condițiilor pentru a asigura re
colte mari și stabile în anii ur
mători. Raportez că întreaga ac
tivitate pe care o desfășurăm 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
economico-sociale, în primul 
rind a sarcinilor din industrie 
și agricultură, își găsește un pu
ternic, resort mobilizator în in
tensificarea muncii politice, de 
educare patriotică, revoluționară 
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, în întărirea con
tinuă a spiritului de răspundere, 
a ordinii și disciplinei în toate 
sectoarele, așa cum ne-ați cerut 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la 
Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia din vara acestui an.

Vă asigurăm, mult stima
te ți iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii 
din județul Covasna, români și 
maghiari, acționînd in deplină 
unitate și frăție pentru înflo
rirea patriei comune. România 
socialistă, vor face totul pentru 
Îndeplinirea în bune condiții a 
planului pe acest an și întregul 
cincinal, a indicațiilor și orien
tărilor pe care le-ați stabilit, a 
tuturor hotăririlor plenarei noas
tre, pentru a-și spori contribuția 
la înfăptuirea obiectivelor fixa
te de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, la înaintarea fermă a țării 
pe calea luminoasă a edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

fost realizate, iar exportul total 
a crescut.

La producția netă, pe primele 
trei trimestre avem o depășire 
de 1.3 miliarde lei. cu o creș
tere de 11 la sută, iar la chel
tuielile totale am înregistrat o 
reducere de 4,5 lei la 1 000 de 
lei producție-marfă.

Rezultatele valorice îsi găsesc 
o expresie în realizarea si de
pășirea sarcinilor la o serie de 
produse fizice. Astfel, produc
ția de utilaj minier a crescut 
cu 49 la sută, la mașini agrico
le avem o creștere de 19 la sută, 
la tractoare de 12 la sută, la 
utilaj energetic de 13 la sută, 
la utilaje pentru industria ali
mentară de 13 la sută, la utilaje 
destinate amenajărilor hidro
energetice si de irigații cu peste 
10 la sută.

Rezultatele de ansamblu ob
ținute însă nu justifică cu nimic 
unele lipsuri și neajunsuri se
rioase in activitatea desfășura
tă de unitățile noastre, de cen
tralele industriale si de minis
ter. Mă refer la faptul că nu 
am reușit să ne onorăm, in în
tregime. contractele încheiate și 
nu am asigurat folosirea depli
nă a capacităților de producție 
de care dispunem, o funcțio
nare normală a relațiilor de 
cooperare între unitățile noas
tre. avem depășiri la unele 
norme de consum, persistă încă 
deficiente în generalizarea unor 
tehnologii noi care și-au dove
dit eficienta. Există incă minu
suri in pregătirea corespunză
toare a fabricației, in asimilarea 
la timp a unor materiale, atit de 
către noi. dar și de către marii 
noștri furnizori, ceea ce real
mente creează greutăți în apro
vizionarea tehnico-materială. 
Trebuie să recunoaștem că s-au 
manifestat deficiente serioase în 
această perioadă și in activita
tea de export, în ce privește 
contractarea, pregătirea și rea
lizarea acestei producții. Cate 
s-au reflectat în neonorarea in
tegrală a contractelor existente, 
în nerealizarea ritmică a fondu
lui de marfă și a pieselor de 
schimb. în derularea, asorțarea 
și conservarea acestora.

De aceste lipsuri se fac vino
vate conducerile ministerului, 
ale centralelor industriale, ale 
unităților și vă asigur, tovarășe 
secretar general, că pornind de 
la neajunsurile manifestate, ac
ționăm prin măsuri hotărâte pen
tru finalizarea integrală a con
tractelor angajate la export, 
pentru întărirea ordinii și disci
plinei în întreaga activitate pe 
care o desfășurăm.

Prevederile de plan pentru 
anul viitor accentuează si în ra
mura noastră direcțiile creșterii 
noii calități, sporirea continuă 
a eficientei economice, creș
terea cit mai mare a producti
vității muncii, reducerea con
sumurilor materiale și energeti
ce. Urmează să realizăm produc
ții și mai mari, în condiții de 
calitate cu totul deosebite.

Anul 1984 va însemna pentru 
însăși structura construcțiilor de 
mașini mutații deosebit de im
portante. prin creșterea gradului 
de dizelizare. sporirea ponderii 
fabricației de utilaje complexe.

Aportul construcțiilor de ma
șini la înfăptuirea unui salt ca
litativ important în industria 
românească. în 1984, se concre
tizează în realizarea sarcinilor 
prevăzute privind asimilarea în 
producție a 900 de produse noi și 
modernizate. în ridicarea gradu
lui de valorificare a producției, 
fiecare milion de lei productie- 
marfă urmînd să se asigure cu 
3 tone de metal mai puțin, în 
comparație cu acest an. Toate 
aceste măsuri ne vor permite ca 
în 1984 să realizăm o reducere a 
cheltuielilor materiale de peste 
50 de lei la I 000 de lei produc- 
tie-marfă.

Plenara noastră dezbate pro
gramul inițiat de secretarul ge
neral al partidului privind spo
rirea accentuată, în întreaga 
economie, a productivității mun
cii. pîrghie deosebit de impor
tantă pentru creșterea produc
ției materiale, determinantă pen
tru mărirea avuției naționale, 
în efortul general de ridicare a 
productivității noastre Ia nivelul 
existent în alte țări, al pregătirii 
forței de muncă, construcției de 
mașini îi revin sarcini cu totul 
deosebite, de dublare a acestui 
indicator pină în 1987. Pentru 
îndeplinirea acestei sarcini, ra
portez plenarei Comitetului Cen
tral că am întreprins măsuri în 
vederea pregătirii temeinice a 
producției anilor viitori, pentru 
asigurarea cu contracte atit la 
intern, cit și la extern, lansarea 
în fabricație și susținerea aces
teia printr-o conlucrare mai 
strânsă cu furnizorii noștri de 
materii prime. Acționăm in spi
ritul prevederilor programului 
privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
valorificării superioare a mate
riilor prime si a materialelor, 
întocmit în concordantă cu pro
gramele și prognozele tehnolo
gice pe termen lung, elaborate 
sub conducerea directă a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului.

în acest sens, extindem no
menclatorul produselor de teh
nicitate ridicată, în așa fel ca 
ponderea produselor la nivel 
mondial să crească eșalonat, de 
la 26 la sută în 1983,; la 75 la 
sută la sfîrșitul acestui cin
cinal. în acest scop, angrenăm 
mai mult forța tehnică din in
stitute și întreprinderi, asigurînd 
un grad de înnoire a fabricației 
de cel puțin 75 la sută, cu un 
grad maxim de tipizare. Baza 
tehnico-materială creată în ul
timii 15 ani asigură ca structu
ra producției să fie radical îm
bunătățită, după criteriile apro
pierii de structura cererii in
ternaționale. alinierii la tendin
țele de evoluție a acesteia în- 
perspectivă, menținerii unui 
grad de specializare a exportu
lui românesc pentru produse 
care au reușit o bună penetra
ție pe piața externă.

în același timp, acționăm pen-
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Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă acade
mician Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Ordinea de zi a plenarei pre
zintă o importantă deosebită 
avind in vedere că documentele 
puse în discuție au menirea să 
stabilească elementele concrete 
ale dezvoltării noastre viitoare, 
elemente ce fac parte integran
tă din programul aprobat de 
Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului 
privind dezvoltarea economică- 
socială a României.

Rog să-mi permiteți să subli
niez de la început că documen
tele prezentate plenarei au fost 
elaborate cu participarea direc
tă a tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. că ele 
reflectă gîndirea revoluționară, 
spiritul novator, înaintarea fer
mă spre progres și prosperitate, 
dorința neabătută de colaborare 
internațională și pace pe care 
secretarul general al partidului 
le promovează cu consecventă 
nestrămutată. Analizele amă
nunțite făcute de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, cu 
fiecare minister. în vederea gă
siri! celor mai bune soluții pri
vind creșterea cantitativă si ca
litativă a producției, a orien
tării întregii activități spre spo
rirea eficientei intr-un ritm mai 
alert, a găsirii de soluții pentru 
a asigura din resurse interne cit 
mai multe materii prime si ma
teriale necesare economiei, in 
paralel cu dezvoltarea schimbu
rilor internaționale, au făcut ca 
documentele prezentate să re
flecte o gîndire realistă, bazată 
pe posibilități si soluții stabi
lite pentru fiecare ramură si 
subramură în parte, să asigure 
dezvoltarea echilibrată in con
tinuare a economiei noastre na
ționale si să crească continuu 
nivelul de trai al poporului nos
tru.

Mobilizați permanent si avînd 
ca exemplu spiritul de dăruire 
și de perseverentă în muncă al 
tovarășului secretar general, 
oamenii muncii din industria 
chimică au realizat pe primele 
10 luni ale anului acesta o de
pășire a planului la producția 
marfă cu 1 la sută, o deoăsire 
a productivității muncii cu 1 la 
sută, o reducere a cheltuielilor 
materiale la mia de lei produc
ție marfă peste plan cu 4,3 lei. 
în continuare, vorbitorul a ară
tat unele deficiențe care s-au 
manifestat in ceea ce privește 
realizarea fondului de marfă 

tru creșterea competitivității 
produselor noastre la export, 
diversificînd produsele cu pre
lucrare avansată și de înaltă 
eficientă, urmărim să utilizăm 
mult mai bine capacitățile de 
producție din marile combinate 
de utilaj greu existente, pentru 
a crea echipamente, linii tehno
logice complexe. Vom spori 
substanțial ponderea acelor uti
laje care pot fi vîndute cu peste 
5 000 de dolari pe tonă. Tot
odată, pentru atingerea nivelului 
prevăzut de creștere a produc
tivității muncii, acționăm, în 
primul rînd. prin extinderea 
progresului tehnic, a cărui pon
dere va fi de 60 la sută, prin 
perfecționarea organizării mun
cii, prin creșterea calificării per
sonalului muncitor. în ceea ce 
privește tehnologiile existente, 
încă în anumite sectoare există 
un decalaj față de cele practi
cate pe plan mondial. Pornind 
de la această realitate, luăm 
măsuri să introducem pînă la 
sfîrșitul anului 1985 în ramura 
construcțiilor de mașini peste 
440 de tehnologii noi și moder
nizate, prevăzute în program, 
cum ar fi : turnarea și forjarea 
de precizie, tratamentele termi
ce în flux de electroni cu plas
mă. sudura în mediu de gaze 
protectoare, prelucrări electro- 
chimice cu laser, ultrasonice. 
deformările în cîmp magnetic, 
în cîmp electrostatic.

De asemenea, am prevăzut 
extinderea controlului activ, 
multi-cote, aplicarea mai largă 
a metodelor de control ne- 
distructiv. Un rol deosebit în 
acest sens urmează să-l aibă 
mecanizarea și automatizarea in 
sectoarele calde, introducerea 
liniilor tehnologice flexibile de 
prelucrare, precum și a unor 
ăc'tivităti de proiectare, pro
gramare. pregătire si dirija
re operativă pe calculator. 
Sintem hotăriți ca ponderea 
producției realizate în sisteme 
mecanizate și automatizate să 
atingă 65 la sută în anul 1985.

în legătură cu pregătirea teh
nologică a fabricației, element 
hotărîtor în asigurarea calității 
producției, luăm măsuri pentru 
creșterea producției de scule, 
dispozitive și verificatoare, ast
fel ca la finele anului 1985 să 
dublăm producția în acest sec
tor. Toate aceste programe și 
măsurile ce se vor aplica se 
vor reflecta în creșterea efi
cienței activității pe care o des
fășurăm.

Și în anul viitor, problema 
centrală a construcției de ma
șini o constituie producția des
tinată exportului, care are creș
teri foarte importante, paralel 
cu sporirea în continuare a sol
dului activ al balanței import
export.

Pentru a satisface aceste ce
rințe, acționăm în vederea adap
tării produselor noastre la ce
rințele pieței externe, prin di
versificarea gamei de produse 
și servicii oferite la export, prin 
sporirea ofertei de obiective 
complexe, creșterea volumului 
de acțiuni de cooperare, conco
mitent cu implicarea mai direc
tă a tuturor producătorilor in 
operațiile de prospectare, con
tractare, derulare a producției 
pentru export.

Exprimînd deplina adeziune 
față de documentele aflate pe 
ordinea de zi a plenarei noastre, 
vă rog să-mi permiteți, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă exprim profunde mulțumiri 
pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți ca industria constructoare 
de mașini din țara noastră să-și 
poată îndeplini, în întregime, 
rolul încredințat. Constructorii 
de mașini vă asigură, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor ce le revin, 
pentru a-și aduce o contribuție 
cit mai importantă la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

pentru export și a prevederilor 
de plan Ia lucrările de investiții. 
Rezultatele obținute puteau fi 
mult mai bune dacă în activita
tea noastră, a mea personal se 
manifesta mai multă fermitate 
in realizarea măsurilor pentru 
functionarea continuă a tuturor 
instalațiilor, atingerea parame
trilor proiectați, realizarea in
tr-un termen mai scurt ă unor 
reparații si investiții. în trans
punerea în producție a rezulta
telor cercetării si asimilarea de 
noi produse necesare economiei 
naționale. Trăgînd toate conclu
ziile de la ultima analiză făcută 
de dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, cu consiliul de 
conducere al ministerului din 
luna septembrie a.c.. vă asigu
răm că am luat toate măsurile 
ca angajamentele luate să fie 
respectate.

Cifrele de plan și programele 
privind creșterea in continuare 
a eficientei economice in indus
tria chimică pentru anul 1984 
prevăd, comparativ cu 1983, o 
sporire substanțială a producției, 
exportului, productivității mun
cii. beneficiilor si diminuarea 
cheltuielilor.

Doresc să fac de la început 
afirmația că industria chimică 
are dotarea și capacitatea tehni
că și organizatorică pentru a 
realiza acești indicatori si că 
sintem mobilizați să găsim toa
te soluțiile pentru a valorifica 
la maximum mijloacele mate
riale tehnice si intelectuale de 
care dispune colectivul ce lu
crează in această ramură. Rapor
tez plenarei că in anul 1984 vom 
avea sporuri importante în pro
ducția de metale neferoase, asi
gurând astfel într-o măsură 
mult mai mare necesarul celor
lalte ramuri ale economiei sau 
sporind volumul exportului de 
asemenea produse. Prin crește
rea producției și realizarea de 
noi metale neferoase, economia 
noastră va fi mai puțin depen
dentă de importul de asemenea 
produse și vom valorifica mai 
bine resursele naționale de mi
nereuri. Prin punerile in func
țiune din acest an vom asigura 
industriei ușoare toate sortimen
tele de fire si fibre chimice, 
vom diversifica gama acestora. 
De asemenea, vom spori gradul 
de asigurare a industriei ușoare 
și a celorlalte ramuri cu colo- 
ranti și pigmenți. în paralel cu 
diversificarea gamei acestor 
produse. Prin planul pe 1984 al 
acestui sector se prevede o in
tensificare atît a producției pe 
instalațiile existente, cit r* reali
zarea de noi capacități care să 

contribuie la creșterea substan
țială a ponderii industriei de 
sinteză fină în structura produc
ției industriei chimice. Cantită
țile și sortimentele de mase 
plastice, rășini și cauciucuri vor 
cunoaște creșteri substanțiale în 
1984, cînd urmează să realizăm 
noi sortimente de valoare ridi
cată care să asigure necesarul 
intern și un export mai eficient.

Prin dezvoltarea producției de 
îngrășăminte, de antidăunători. 
medicamente de uz veterinar, 
biostimulatori, vom asigura în 
1984 agriculturii și zootehniei o 
gamă mai largă de produse în 
cantități sporite. Vom intensifi
ca activitatea de asimilare a 
unor produse din domeniul pes- 
ticidelor. unde considerăm că 
sîntem datori agriculturii tării, 
în special pentru produsele de 
vîrf în acest domeniu. în paralel 
cu creșterea producției fizice in 
anul 1984 la toate sortimentele 
prevedem un grad de înnoire de 
20 la sută al producției, ceea ce 
va duce la îmbunătățirea calita
tivă a tuturor produselor, la re
ducerea costurilor de fabricație 
și la creșterea eficientei gene
rale a producției industriei chi
mice.

Aplicînd cu mai multă opera
tivitate în producție rezultatele 
cercetării științifice proprii, atit 
prin realizarea noilor produse 
pe instalații existente, prin com
pletări la instalații existente sau 
prin realizarea de noi instalații 
vom asimila în anul viitor 226 
noi produse pentru toate sectoa
rele economiei naționale.

Doresc să evidențiez aici în 
plenară că toate dezvoltările 
tehnologice, îmbunătățirile si 
modernizările tehnice. toate 
noile tehnologii sint rezultatul 
activității științifice, ale cerce
tării românești, sint rezultatul 
activității susținute de îndruma
re. de înalt prestigiu, de stimu
lare și control exigent al tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. care, atît prin 
activitatea personală, cît și 
prin coordonarea întregii ac
tivități științifice românești a 
făcut ca știința și tehnologia 
românească să capete recu
noașterea și prestigiul cores
punzător, atît pe plan intern, 
cit și pe plan internațional. 
Cei ce lucrează în industria 
chimică sint mindri că în frun
tea acestei activități științifice 
menite să asigure progresul și 
creșterea continuă a nivelului 
de viață se află tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu și o asigurăm că chi- 
miștii români vor mobiliza toate 
resursele pentru realizarea sar
cinilor ce le revin.

Pentru încadrarea în sarcina

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
BOGDAN BĂLUȚĂ

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să-mi 

exprim acordul total față de 
prevederile planului, ale Buge
tului pe anul 1984 și- ale celor
lalte documente supuse dezbate
rii plenarei, elaborate pe baza 
hotăririlor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, sub directa în
drumare și cu contribuția esen
țială a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, documente ce asigură con
tinuarea procesului de dezvol
tare intensivă a economiei na
ționale, in accentuarea laturilor 
cantitative și de eficiență ma
ximă.

Raportez că, răspunzînd che
mării dumneavoastră de a se 
obține în acest an o producție 
industrială suplimentară de pes
te 12 miliarde de lei, am inten
sificat munca politico-organi- 
zatorică și. astfel, realizăm pe 
cele 10 luni producția marfă în 
proporție de 104 la sută.

Ca urmare a măsurilor adop
tate pentru sporirea eficienței 
economice, producția netă s-a 
realizat în proporție de 108,7 la 
sută, cu un plus de 626 de mi
lioane de lei. In acelașj timp, 
beneficiile au fost depășite cu 
180 de milioane.

La investiții am realizat sar
cinile valorice în proporție de 
101 la sută, dînd suplimentar 
unele obiective, dar trebuie să 
arătăm, în mod autocritic că, 
dacă am făcut și apartamentele 
cu o depășire de 353 de aparta
mente, nu am pus toate obiec
tivele în funcțiune, sintem mo
bilizați să recuperăm și aceste 
neajunsuri din activitatea 
noastră.

Acționînd cu toată fermitatea 
pentru Îndeplinirea programelor 
de export, vă raportăm că, 
pină la această dată, am ono
rat integral contractele încheia
te cu beneficiarii externi, dar. 
cu toate măsurile luate, planul 
nu a fost realizat decit în pro-' 
porție de 80 la sută și aceasta 
datorită faptului că au existat 
unele neajunsuri în activitatea 
noastră privind înnoirea pro
ducției. dar. in același timp, nu 
întotdeauna au fost asigurate 
contractele la timp și. in mod 
deosebit, pentru mașini-unelte, 
mobilă, textile și hirtie. Sintem 
hotăriți ca in timpul ce ne-a 
rămas pină la sîirșitul anului, 
printr-o mobilizare totală a 
rezervelor interne, a tuturor re
surselor materiale și umane de 
care dispunem, avind in același 
timp permanent sprijinul minis
terelor și al guvernului, să reali
zăm integral planul la export.

Reflectind politica științifică 
a partidului nostru de dezvol
tare echilibrată a tuturor zone
lor țării. Planul unic de dezvol
tare economico-socială pe anul 
1984 prevede și pentru județul 
Bacău sarcini deosebit de im
portante. Avem fonduri de in
vestiții alocate care ne asigură 
creșterea neîntreruptă a forțe
lor de producție, creează con
diții pentru extinderea bazei de 
materii prime și materiale și a 
gradului de prelucrare a aces
tora. Creșteri importante sint 
prevăzute și la planul produc
ției fizice, îndeosebi la produ
sele de înaltă tehnicitate și 
complexitate, cum sint : mijloa
cele de automatizare electro
nică, mașini-unelte pentru pre
lucrarea metalelor, cauciuc sin
tetic, antidăunători și alte 
produse.

Ne preocupăm, în același 
timp, de creșterea continuă a 
productivității muncii, de mo
dernizarea tehnologiilor de fa
bricație, extinderea mecanizării 
și automatizării, folosirea mai 
bună a capacităților de producție 

deosebită de reducere a costuri
lor de fabricație pe anul 1984 in
formez plenara că am trecut cu 
hotărâre la acțiuni de reducere a 
greutății unitare a produselor 
din industria prelucrătoare, la 
modernizarea instalațiilor de 
acid sulfuric și acid fosforic. la 
prelucrarea mai avansată a ți
țeiului în rafinării și petrochi
mie, la modernizări ale tehnolo
giilor instalațiilor energointensi- 
ve. Se vor aplica în 1984 noi 
măsuri pentru intensificarea re
cuperării și reutilizării materia
lelor și energiilor refolosibile, 
sporind astfel gradul de acope
rire cu materii prime și energie 
din aceste resurse. Sîntem con- 
știenți că în ceea ce privește in
vestițiile avem încă multe nea
junsuri, că va trebui să ne or
ganizăm și să acționăm mai 
hotărit și cu mai multă efica
citate pentru realizarea în 1984 a 
volumelor prevăzute și a pune
rii în funcțiune la termen a noi
lor capacități.

Consider, tovarășe secretar ge
neral, că atît în metalurgie, con
strucții de mașini, chimie, cit și 
în ministerele ce concură la rea
lizarea fizică a investițiilor din 
chimie sint create condiții de 
natură să asigure totul la timp 
pentru respectarea termenelor 
de punere în funcțiune. Am luat 
măsuri corespunzătoare în vede
rea realizării parametrilor pro
iectați la capacitățile puse în 
funcțiune, domeniu in care per
sistă incă deficiente și rămineri 
în urmă, de întărire a discipli
nei tehnologice, de perfecționare 
a pregătirii profesionale a între
gului personal pentru asigurarea 
funcționării continue și în sigu
ranță a instalațiilor.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că lucrăm cu toate co
lectivele pentru realizarea sar
cinii ce ne-ați stabilit-o de cu- 
rînd privind schimbarea structu
rii exportului industriei chimice 
și creșterea eficientei acesteia.

Vă rog să-mi permiteți, în în
cheiere, să-mi exprim acordul 
deplin față de prevederile pla
nului național unic de dezvol
tare a economiei naționale pe 
1984, față de celelalte documen
te supuse dezbaterii plenarei și 
să vă asigur, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din 
industria chimică vor munci cu 
pasiune și dăruire, iși vor mo
biliza toate energiile pentru ca 
în anul 1984 indicatorii planului 
de stat să fie îndepliniți, con
vinși fiind că astfel vom contri
bui la transpunerea în viață 
a, hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, lă făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

și ridicarea calificării forței de 
muncă, înlăturarea unor neajun
suri care mai există în organi
zarea muncii. Am reușit ca, în 
perioada pe care am parcurs-o 
din acest cincinal, să depășim 
productivitatea muncii cu 20 la 
sută și sint condiții de a realiza 
sarcinile din program de creș
tere a productivității muncii. 
Am luat toațe măsurile pentru 
pregătirea încă de pe acum a 
condițiilor necesare realizării 
nivelurilor de producție planifi
cate din primele zile ale anului 1984.

în adunările generale ale oa
menilor muncii care se desfă
șoară în aceste zile s-au ana
lizat și se analizează cu toată 
răspunderea sarcinile fiecărui 
colectiv de muncă, se stabilesc 
măsuri concrete care să conducă 
la îndeplinirea la timp a tuturor 
indicatorilor.

Măsurile de perfecționare a 
sistemului' de retribuire șt de 
generalizare a acordului global 
mobilizează oamenii muncii 
pentru folosirea mai completă a 
capacităților de producție, creș
terea nivelului calitativ al pro
duselor și sporirea eficienței în
tregii activități economice.

Acționînd în spiritul indica
țiilor dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
privind dezvoltarea bazei de 
materii prime energetice, vă ra
portez că am îndeplinit planul 
la producția de cărbune și vom 
da pină Ia sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară de peste 
2 la sută.

O atenție deosebită acordăm 
creșterii 'producției de țiței la 
care, în acest an, dacă am ob
ținut un plus de 52 000 tone față 
de perioada corespunzătoare 
anului trecut, înregistrăm totuși 
unele restanțe. In toate schele
le de foraj și de producție pe
trolieră, organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, toți 
petroliștii acționează cu perseve
rență și hotărire pentru redu
cerea timpului de montaj și să
pare a sondelor, punerea in 
funcțiune a cel puțin 10 sonde 
peste prevederile planului, pre
gătind astfel condiții mai bune 
pentru intrarea in anul 1984 la 
nivelul planului.

Sarcini niMț mai mari față da 
acest an revin in domeniul ex
portului care, in anul 1984, creș
te de peste 2,5 ori pentru ju
dețul Bacău. In toate întreprin
derile producătoare de mărfuri 
destinate exportului acționam 
pentru lărgirea și diversificarea 
gamei de produse, modernizarea 
acestora în concordanță cu ce
rințele partenerilor străini și, 
mai ales, pentru obținerea unei 
calități superioare, cu consumuri 
reduse, care să le facă competi
tive pe piața externă.

Aplicînd in viață hotărîrile 
Conferinței Naționale a parti
dului privind utilizarea rațio
nală a resurselor materiale, spo
rirea gradului de introducere in 
circuitul economic a materiilor 
prime refolosibile, în perioada 
care a trecut din acest an am 
economisit o cantitate de peste 
1 000 de tone de metal, am asi
milat 1 830 de repere noi. în va
loare de 1,3 miliarde de lei, ceea 
ce a determinat reducerea im
porturilor cu 964 milioane de 
lei. Au fost recondiționate și re
introduse in producție piese și 
subansamble în valoare de pes
te 220 milioane lei.

Prin reducerea cheltuielilor 
materiale cu 16,4 lei la 1 000 lei 
producție-marfă am realizat 
economii în valoare de aproape 
400 milioane lei.

Cu toate acestea, trebuie să 
arătăm, in mod autocritic, că 
am depășit consumurile planifi
cate de energie electrică șl 
combustibil convențional, și in-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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deosebi la cele două combinate 
chimice. Pe lingă deficientele in 
organizarea muncii, a procese
lor tehnologice, vă raportez că 
mai apar aici probleme deose- 
bite în ceea ce privește apro
vizionarea.

1 In agricultură, cu toate con
dițiile de secetă prelungită, am 
obținut o seamă de rezultate 
satisfăcătoare. La cartofi am 
depășit planul, iar la porumb 
am realizat producții apropiate 
de cele planificate, ceea ce ne-a 
permis să achităm în întregime 
obligațiile la fondul de stat.

Un salt calitativ s-a înregis
trat și în zootehnie, unde am 
obținut producții superioare cu 
peste 40 la sută față de produc
ția anului 1982, fapt care ne-a 
dat posibilitatea să valorificăm 
cantități mai mari de carne, 
lapte și ouă.

Pentru perioada de iarnă am 
asigurat condiții mai bune de 
adăpostire și furajare a anima
lelor și ne preocupăm, în con
tinuare, de creșterea producții
lor în acest sector hotărîtor al 
agriculturii și autoaprovizibnării.

Au fost încheiate la vreme 
toate lucrările de strîngere și 
depozitare a recoltei, însămîn- 
țările de toamnă au fost efec
tuate în condiții agrotehnice 
bune. S-au executat arăturile 
adinei de calitate care asigură 
producțiile anului viitor.

Sîntem preocupați in prezent 
de realizarea programului de 
îmbunătățiri funciare și folosi
rea eficientă a fiecărei supra
fețe de teren. Ne-am propus ca

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION STOIAN

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,
Problematica preponderent 

economică supusă dezbaterii 
plenarei Comitetului Central 
marchează puternic grija parti
dului nostru de a pune o teme
lie trainică, reală planului pe 
anul 1984, anul celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției 
de eliberare socială și naționa
lă, reflectă patriotismul profund 
al politicii partidului, orientarea 
sa statornică spre dezvoltarea 
și consolidarea bazei tehnico- 
materiale a societății, sporirea 
și modernizarea continuă a pro
ducției bunurilor materiale și 
spirituale, ca singura cale pen
tru creșterea nivelului de trai.

Conținutul materialelor supu
se dezbaterii, fundamentul știin
țific al orientărilor și direcțiilor 
de acțiune in anul viitor și în 
perspectivă evidențiază încă o 
dată cu pregnanță înalta respon
sabilitate comunistă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, față 
de viitorul patriei și al po
porului, capacitatea’ sa deosebi
tă de a înțelege în spiritul ma
terialismului istoric și dialectic 
eșepța proceselor și fenomene
lor din societatea românească 
in contextul evoluției procesului 
revoluționar mondial, contribu
ția majoră pe o.aduee îâ
elaborarea și înfăptuirea politi
cii Partidului Comunist Român.

în numele comuniștilor, al or
ganizației județene de partid 
Constanța, îmi exprim acordul 
total cu prevederile documen
telor plenarei și apreciez că in
dicatorii și nivelul planului pe 
unul 1984 se pot îndeplini și de
păși, fiind in deplină concordan
ță cu stadiul actual și cerințele 
evoluției economice și sociale a 
patriei, in spiritul prevederilor 
Programului partidului.

Menținerea unor ritmuri înal
te in dezvoltarea economico- 
socială a patriei in condițiile în 
care economia mondială par
curge o perioadă de profundă 
criză economică, caracterizată 
prin restringerea activității in 
ansamblu, înregistrarea de către 
unele țări a stagnărilor sau rit
murilor negative in creșterea 
economică, nefolosirea cronică 
a forței de muncă și a mijloace
lor de producție. accentuarea 
discrepanțelor intre diferite 
zone ale lumii și intensificarea 
sustragerilor pe diferite căi a 
unei părți din venitul național 
al țărilor în curs de dezvoltare, 
reliefează puternic capacitatea 
economiei noastre socialiste de 
a face față greutăților impuse 
de conjunctura internațională, 
hotărîrea cu care acționează cla
sa noastră muncitoare, țărăni
mea și intelectualitatea pentru 
aplicarea liniei politice a parti
dului.

Creșterile prevăzute în anul 
viitor pentru producția indus
trială, productivitatea muncii, 
reducerile privind cheltuielile 
materiale reprezintă elemente 
calitative definitorii ale unei 
industrii moderne. eficiente 
care vor influența pozitiv dez
voltarea și structura întregii 
economii naționale.

Realismul acestor prevederi 
are la bază succesele obținute 
pină in prezent și resursele de 
care dispunem pentru depă
șirea planului producției indus
triale pină la finele anului 1983.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că ac- 
ționind ferm pentru aplicarea in 
viață a indicațiilor și sarcinilor 
pe care ni le-ați dat, in cele 10 
luni car ■ au trecut din acest an 
am depășit planul cu aproape 
800 de milioane lei la producția 
marfă industrială, cu 300 de mi
lioane lei la producția netă in 
condițiile reducerii cheltuielilor 
mat ?rta’e la 1 000 de lei. pro
ducție marfă cu 10.1 lei și a 
cri-terii productivității muncii 
pest ■ prevederile planului cu 2.1 
la sută.

Cu sprijinul conducerii parti
dului șt statului, al dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, e- 
forturile oamenilor muncii din 
județul Constanța se concreti
zează și in realizarea pe 10 luni 
a unor invest tii în valoare de 
cir;.. 17 miliarde lei, cu o depă
șire de 1.1 miliarde de lei.

Sintem aproape de încheierea 
lucrărilor de construcție a Ca
nalului Dunăre — Marea Nea
gră. Tn următoarele 4—5 zile se 
termină excavațiile și in maxi
mum 10 zile vom termina tur
narea b'toanelor la zidurile de 
sorijin. Au intr.it in funcțiune la 
Combinatul petrochimie Midi i 
noi capacități moderne de pro
ducție. printre care cracarea ca
talitică. instalațiile de hidrogen, 
rezervoarele sferice, iar ritmul 
actual al lucrărilor ne dă garan- 

pină în anul 1985 să executăm 
în continuare lucrări de com
batere a eroziunii solului pe o 
suprafață de 35 000 hectare, lu
crări ce sint. proiectate și la 
care a început execuția.

Așa cum ne-ați indicat, tova
rășe secretar general, am înfiin
țat în județ, după experiența 
Stațiunii din Perieni, o unitate 
etalon de combatere a eroziunii 
solului pe o suprafață de 3 227 
de hectare. Ca urmare a măsu
rilor luate, prin programul de 
autOaprovizionare, arii reușit să 
asigurăm populației din județul 
nostru fondul de marfă necesar, 
preocupîndu-ne, în același timp, 
de combaterea fenomenelor de 
risipă, supraaprovizionare, ne
glijentă în desfacerea acestora.

Sintem hotărîți să facem totul 
ca necesarul de consum al 
populației să fie asigurat din 
producții proprii, realizind tot
odată și sarcinile la fondul cen
tralizat. Cît privește mărfurile 
nealimentare, și îndeosebi texti
lele, încălțămintea, mobila, sint 
asigurate pentru programul pină 
în anul 1984, respectiv luna oc
tombrie.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că sint condiții pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
la toți indicatorii pentru anul 
1984, atit in industrie, cit și a- 
gricultură.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom lua măsurile care se impun 
— politice, organizatorice și teh
nice — pentru a îndeplini sar
cinile stabilite de Plenara Co
mitetului Central, de hotăririle 
Congresului al XII-lea.

ția că în a doua jumătate a anu
lui viitor, așa cum prevede pla
nul supus dezbaterii, vor fi puse 
în funcțiune la capacitate piro- 
liza, D.M.T.-ul. polietilena. Au 
fost date in folosință aproape 
4 100 locuințe, cu 250 peste pre
vederile de plan.

în continuare, vorbitorul a in
format plenara Comitetului Cen
tral despre unele lipsuri și greu
tăți în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, în aprovizionarea tehnico- 
materială și contractarea pro
ducției, precum și despre măsu
rile iluate pentru îndreptarea lu
crurilor in toate sectoarele de 
activitate.

NeAim confruntat pe parcursul 
anului și cu o serie de greutăți 
în aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, în contractarea producției, 
care au dus în unele situații la 
nerealizarea ritmică a producției 
fizice, cu implicații în ceea ce 
privește onorarea contractelor 
sau depășirea unor consumuri 
specifice, în realizarea niveluri
lor retribuției unor categorii de 
oameni ai muncii.

La export, deși am acționat 
pentru aplicarea neabătută ă 
indicațiilor care ni le-ați dat cu 
privire la prioritățile pe care 
trebuie să le acordăm în fiecare 
unitate eu produse destinate ex
portului,vi raportez, stimate to
varășă secretar general, că incă 
mal întîmpinăm greutăți în- li
vrarea'unor'cantități de mbbil’ă, 
de hirtie. ciment șl a unor 
produse ale industriei alimen
tare.

In agricultură, seceta prelun
gită și propriile noastre neajun
suri și-au lăsat amprenta des
tul de puternic asupra niveluri
lor producției. Am obținut anul 
acesta producții de 1,1 milioane 
tone de cereale, 71 mii tone 
floarea-soarelui, 144 mii tone de 
sfeclă, 290 mii tone de legume, 
struguri și fructe, aproape 
15 mii tone fasole și 88 mii tone 
cartofi. Față de anul trecut am 
livrat mai mult la fondul de 
stat cu 22 la sută la carne de 
bovine, cu 30 la sută mai mult 
lapte.

Producțiile obținute îndeo
sebi in sectorul vegetal și în 
zootehnie nu ne dau insă sa
tisfacție. Vă raportez, stimate 
tovarășe secretar general, că 
din analizele făcute, printre 
cauzele care au determinat ase
menea niveluri, pe prim plan 
situăm insuficienta noastră. fer
mitate, indisciplina unor cadre 
in aplicarea tehnologiilor, as
pecte de iresponsabilitate — in 
toate aceste cazuri am luat mă
suri corespunzătoare.

în legătură cu observațiile 
făcute de secretarul general al 
partidului privind folosirea ne
corespunzătoare a instalațiilor 
ele irigații, executarea lucrări
lor agricole, cu producțiile ob
ținute și livrările de porumb 
la fondul de stat, a arătat :

Așa cum ați indjeat, in mo
mentul de față se face o analiză 
temeinică în toate sectoarele 
și măsurile care le vom stabi
li le vom prezenta conducerii 
partidului spre aprobare, le 
vom prezenta dumneavoastră, 
in dorința sinceră de a obține 
o schimbare substanțială a 
muncii, soldată cu producții 
tot mai mari la hectar, pe mă
sura investițiilor cane se fac și 
a posibilităților județului Con
stanța.

Paralel cu măsurile între
prinse pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin pe acest an, 
vă raportez, tovarășe secretar 
general, că comitetul județe.-n 
de partid, organele și organi
zațiile de partid, consiliile oa- 
menilAr muncii desfășoară ac
țiuni intense pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare în
făptuirii sarcinilor pentru anul 
viilor. în anul 1934 producția- 
marfă industrială a județului 
urmează să cunoască creșteri 
importante in condițiile crește
rii accentuate a productivității 
muncii și ă îmbunătățirilor 
tehnico-calita'ive ale produ
sei or.

Avem.de realizat și in anul 
următor un însemnat volum de 
investiiii, concretdzindu-se in 
punerea in funcțiune a unui 
mare număr de capacități de 
producție, darea in folosință a 
peste 5 000 de locuințe și a unor 
obiective social-cultiirale.

Vă raportez că in prezent ac
ționăm împreună cu ministerele 
și centralele economice pentru 
soluționarea unor probleme ce 
au apărut in unele unități 
pentru punerea de acord a 
tuturor indicatorilor de plan 
și ne preocupăm cu toată răs
punderea pentru ea adunările 
generale ale oamenilor muncii 
să determine atmosfera, starea 
de spirit necesare angajării ple
nari' a oamenilor muncii în în
deplinirea sarcinilor de plan.

Actualul stadiu de dezvoltare 
a patriei noastre și creșterea 

mai accentuată a producti
vității muncii, indicator ce 
caracterizează nivelul tehnic, 
eficiența și competitivitatea 
oricărui proces de produc
ție și a economiei naționale in 
ansamblu, reprezintă un obiectiv 
de maximă importanță, cu pro
funde implicații de ordin cali
tativ în activitatea desfășurată 
pentru valorificarea resurselor 
naționale, ridicarea nivelului de 
trai al poporului, dezvoltarea și 
consolidarea participării Româ
niei la colaborarea și cooperarea 
economică și tehnico-științifică 
internațională.

Iată de ce dau o înaltă apre
ciere inițiativei și contribuției 
strălucite ale dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, la ela
borarea programului de creștere 
a productivității muncii. Garan
ția sigură a realizării și depășirii 
prevederilor acestui program 
rezidă în marile rezerve de care 
dispunem pentru introducerea 
pe scară largă a progresului teh
nic, ridicarea nivelului de pre
gătire a cadrelor, întărirea or
dinii și disciplinei, îmbunătă
țirea organizării producției și a 
muncii la toate nivelurile, pu
nerea în valoare a avantajelor 
ce ni le oferă sistemul relațiilor 
de producție și sociale statorni
cite in societatea noastră.

în județul nostru, referin- 
du-mă numai la industrie, pro
ductivitatea muncii a crescut in 
perioada anilor 1965—1983 de 
peste 4 ori.

Experiența de pînă acum a 
organizațiilor de partid și con
siliilor oamenilor muncii de
monstrează mari rezerve de 
care dispunem în acest do
meniu.

In această perioadă, la nivelul 
județului s-au economisit a- 
proape 4 800 tone de metal, 34 
mii tone de combustibil con
vențional și energie termică și 
au fost introduse în circuitul e- 
conomic aproape 80 de mii tone 
de metal, din care 69 mii tone 
de oțel, 500 de tone de cupru, 
5 000 de tone de hirtie. 21 de mii 
de anvelope și peste 700 de mi
lioane de recipienți din sticlă.

în toate unitățile economice, 
colective ale comitetului jude
țean de partid formate din ac
tiviști și cadre de specialitate 
au analizat împreună cu consili
ile oamenilor muncii și au sta
bilit programe de acțiuni con
crete pentru îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
LINA CIOBANU

Mult stimate și iubite to
varășe secretar general.

Mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Oamenii, muncii din industria 

ușoară. în frunte cu comuniștii, 
ca dealtfel întregul nostru po
por. strins uniți in jurul parti
dului. al; celui mai iubit fiu al 
poporului nostru — tovarășul 
■Nicolae Ceaușescu — acționează 
cu hotărîre si simț de răspunde
re pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea și 
Conferinței' Naționale ale parti
dului nostru. Așa cum ne-ati 
indicat, tovarășe secretar gene
ral. în această perioadă am ac
ționat mai ferm în întreprinderi 
pe linia reducerii consumurilor 
de materii prime. materiale, 
combustibili și energie. Vă ra
portăm că pe primele nouă luni 
ale acestui an au fost create și 
introduse în fabricație peste 
22 800 sortimente de tdsături. 
15 888 modele noi de confecții 
și tricotaje. 5 808 modele de în
călțăminte, marochinărie și blă
nuri, 2 800 sortimente de sticlă, 
ceramică si articole casnice, pro
duse cu grad ridicat de prelu
crare. de finețe mai mare, cu 
consumuri și greutăți reduse. 
Acestea au condus la reducerea 
suplimentară a consumurilor 
față de plan la producția desti
nată consumatorilor interni cu 
1 520 de tone materii prime tex
tile. 590 tone piei brute. 11 100 
tone sodă calcinată, precum și a 
consumului de combustibil cu 
19 800 tone și de energie cu 
29 000 MWh. în paralel cu redu
cerea consumului, a greutății 
produselor. împreună cu unită
țile de cercetare, așa cum ne-ati 
indicat, am pus un accent mai 
mare pe introducerea de tehno
logii noi. perfecționarea celor 
existente și generalizarea celor 
avansate •' pentru îmbunătățirea 
structurii producției, a calității 
acesteia. în vederea valorifică
rii superioare a tuturor resurse
lor de materii prime și materia
le. Astfel, pe primele 9 luni s-au 
redus cheltuielile materiale fată 
de plan cu 22.8 lei la mia de lei 
producție-marfă, respectiv cu 2.2 
miliarde lei,- realizind întreaga 
sarcină suplimentară stabilită 
de Conferința Națională a parti
dului. Planul de beneficii a fost 
depășit cu 1.3 miliarde lei. iar la 
producția netă cu aproape 2 mi
liarde lei. Realizarea acestor 
importante economii peste plan 
este în nrimul rînd rezultatul 
orientărilor si indicațiilor per
manente date de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secre
tar general, pentru care vă 
mulțumim din inimă. Vă asigu
răm. totodată, că vom acționa 
si în continuare, cu tontă hotă
rî rea. pentru a îndeplini în mod 
exemplar toate sarcinile ce ne 
revin din hotăririle partidului 
și «fătului.

în același timo. doresc cu 
acest prilej să adresez cele mai 
calde mulțumiri tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru sprijinul deo
sebit acordat industriei ușoare, 
ne linia dezvoltării activității de 
cercetare si creație. Informez 
plenara că, urmare a acestui 
permanent sorijin. in această 
perioadă au fost finalizate 214 
obiective de cercetare, au fost 
aplicate în producție 190 de teh
nologii noi și au fost extinse 
175.

Dacă acestea sint doar cîteva 
exemple pozitive din activitatea 
noastră, trebuie să raportez Ple
narei Comitetului Central că in 
munca noastră avem încă se
rioase neimpliniri. planul de 
export, producția f’zică si in 
sortimente nefiind realizate. în 
baza indicațiilor primite, a în
vățămintelor trase, acționăm in 
continuare cu toată fermitateâ 
și răspunderea pentru înlătura
rea acestor lipsuri, oentru reali
zarea tuturor comenzilor de ex
port in lunile noiembrie și de
cembrie. precum si asigurarea 
unui fond de marfă. S-au sta
bilit măsuri deosebite pentru 

extinderea mecanizării și. auto
matizării. modernizarea utilaje
lor, instalațiilor, tehnologiilor, 
perfecționarea sistemului de 
pregătire a cadrelor și alte 
măsuri.

Am studiat cu o deosebită 
atenție programul de autoapro- 
vizionare in profil teritorial. A- 
preciez că el corespunde orien
tărilor date de dumneavoastră 
cu privire la asigurarea desfă
șurării normale a activității eco
nomice și sociale, satisfacerea 
nevoilor populației. Comitetul 
nostru județean a analizat sta
diul pregătirilor de iarnă in toate 
sectoarele și raportez că împreu
nă cu ministerele și centralele 
am luat măsuri pentru buna a- 
provizionare a unităților indus
triale cu materii prime și ma
teriale, asigurarea stocurilor 
normale, funcționarea întreprin
derilor. asigurarea transporturi
lor. De asemenea, am stabilit 
măsuri pentru buna aproviziona
re a populației cu produse agro- 
alimentare și industriale în con
formitate cu prevederile planu
rilor și normele de consum 
prevăzute.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim încă o dată totala adeziune 
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii constănțeni la po
litica internațională a partidului 
și statului nostru, să dăm o 
înaltă apreciere neobositei și re
marcabilei activități desfășurate 
de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. consacrată nobilei 
cauze a păcii, realizării în Bal
cani. în alte regiuni ale Europei, 
ale lumii, a unor zone fără arme 
nucleare, fără baze militare 
străine, pentru stabilirea unor 
măsuri ferme care să oprească 
instalarea de noi rachete in Eu
ropa, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru stabilirea 
unui climat de înțelegere și co
laborare între toate popoarele, 
acțiuni ce au impus pe secreta
rul general al partidului, pre
ședintele țării, în conștiința 
omenirii, ca o personalitate pro
eminentă a lumii contemporane.

Asigur plenara Comitetului 
Central, pe dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe se
cretar general, că organizația 
județeană de partid va acționa 
în permanență pentru îndeplini
rea planului, că va sprijini in 
continuare toate acțiunile de po
litică externă pe care le între
prindeți pe plan internațional.

contractarea fondului de marfă 
pe anul 1984. astfel incit pînă la 
sfîrșitul anului să avem un nu
măr cît mai mare de contracte 
din planul pe anul 1984.

La investiții, vă raportez, to
varășe secretar general, că 
avînd sprijinul furnizorilor de 
.utilaje și constructorilor, s-au 
întocmit grafice de livrare, d.e 
execuție, astfel ca, pină la șfir- 
șitul acestui an să fio puse in 
funcțiune toate ce’d 26 do Câpa- 
cități de producție.

Planul national unic de dez
voltare economico-socială pe 
anul 1984 supus dezbaterii Ple
narei marchează o nouă etapă 
calitativ superioară pentru în
făptuirea directivelor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. poartă 
nemijlocit amprenta gîndirii 
novatoare a secretarului nos
tru general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Planul prevede pen
tru industria ușoară sarcini deo
sebite, în specia) la indicatorii 
calitativi, la care s-au -.prevăzut 
cele mai mari creșteri din ac
tualul cincinal. întregul spor de 
producție prevăzut pentru anul 
1984 urmează a se realiza pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Un accent deosebit va 
fi pus in anul 1984 pe reduce
rea consumurilor, a costurilor 
de producție care vor trebui să 
fie reduse cu peste 65 de lei la 

.fiecare mie de Jei producții} 
marfă.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că am trecut deja în 
toate unitățile noastre la înde
plinirea măsurilor cuprinse în 
programul privind îmbunătăți
rea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, de pregătire si 
perfecționare a tuturor oameni
lor muncii, de creare a condi
țiilor pentru creșterea mai ac
centuată a productivității mun
cii. La planul de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic 
pe anul 1984 am înscris peste 
440 de obiective, astfel incit în 
fiecare sector să se asimileze si 
să se dezvolte producția la sor
timente sunerioare. la nivel 
mondial și să realizăm, așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră 
Ia recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv, produse la ni
vel de vîrf.

întreaga activitate de creație, 
proiectare. producție va fi 
orientată spre asimilarea de sor
timente noi, complexe. cu
grad ridicat de prelucrare, fini-' 
sare, la nivel competitiv po
plan mondial. Prin planul ne
anul 1984 se prevede ca 66 la 
sută din producțla-marfă a in
dustriei ușoare să o reprezinte 
produsele noi și modernizate 
pentru a satisface cerințele me
reu crescînde ale pieței externe 
șl interne, răspunzind sarcinii oe 
care ne-ati dat-o de a valori
fica superior materiile prime, 
materialele, combustibilul si 
energia. O contribuția deosebită 
în realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1984 o vor avea măsu
rile stabilite în domeniu! retri
buirii muncii și repartiției ve
niturilor oamenilor muncii. 
Acest lucru va crea în toate 
unitățile condiții mult mai bune 
de corelare a rezultatelor obți
nute de toți oamenii muncii, 
de contribuția fiecăruia la reali
zarea planului de producție fi
zică. a expertului, a consumu
rilor. a calității și a celorlalți 
indicatori de plan.

Pe luna octombrie, ca urmare 
a măsurilor luate la toate ni
velurile. vă raportez, tovarășe 
secretar general, că 276 de în
treprinderi au realizat și depășit 
planul producției fizice și în mod 
corespunzător retribuțiile; dar au 
fost și întreprinderi care nu au 
realizat producția fizică planifi
cată. Vom depune toate efortu
rile pentru crearea tuturor con
dițiilor în vederea aplicării cu 
strictețe a tuturor prevederilor 
noilor reglementări privind per- 

fccționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și de re
partiție a veniturilor oamenilor 
muncii.

Asigur plenara și pe dum
neavoastră personal, mult sti
mate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION TEȘU

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși.
Documentele supuse dezbaterii 

plenarei Comitetului Central au 
o importantă deosebită pentru 
înălțarea societății noastre pe 
noi trepte de progres și ci
vilizație. Elaborate prin contri
buția esențială a, tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu. 
aceste documente stabilesc 
direcțiile determinante pentru 
înfăptuirea neabătută a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului. Prin prevederile sale, pro
iectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimen
tare pe anui 1984 vizează accen
tuarea procesului de dezvoltare 
intensivă a agriculturii noastre, 
punerea cît mai deplină in va
loare a rezervelor mari pe care 
le avem de creștere a producției 
vegetale și animale, pentru spo
rirea mai însemnată a aportu
lui agriculturii la progresul ge
neral al tării. Sprijinul multila
teral pe care-1 primim din par
tea statului asigură premisele 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
stabilite atit în agricultură, cit 
si în industria alimentară în 
conformitate cu programele a- 
probate de conducerea de partid 
și de stat. Pentru tot acest spri
jin substantial si complex, vă 
rog 'să-mi permiteți să dau glas 
sentimentelor noastre de pro
fundă recunoștință si să aducem 
cele mai calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, 
pentru grija statornică pe care 
o acordă dezvoltării și moderni
zării agriculturii noastre.

Așa cum se prevede in proiec
tul de plan, producția netă a- 
gricolă urmează să cunoască, ih 
1984 față de 1983. creșteri impor
tante la cereale, culturi tehnice, 
legume și fructe,.

în sectorul creșterii animale
lor avem, de asemenea, sarcini 
deosebite. Efectivele, producțiile 
totale și producțiile medii 6int 
corelate cu programul special 
privind aplicarea măsurilor de 
autoconducere si autoaprovizio- 
nare pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare.

Creșterea producției prevăzu
se pentru anul viitor in agricul
tură si industria alimentară este 
asigurată de o puternică bază 
tehnico-materială. Prin prevede- 

,rile sale, planul pe anul viitor a- 
cordă o deosebită atenție dez
voltării echilibrate a producției, 
vegetale si., animale. Sporurile 

.de producție Se bazează ăprowx» 
în totalitate.. pe ridicarea sub-, 
stantială a randamentelor la 
hectar. și pe animal. Rezultate
le bune obținute de un număr 
însemnat de unități agricole de 
stat si cooperatiste în acest an, 
în care condițiile climatice n-au 
fost dintre cele mai favorabile, 
arată că este pe deplin posibil 
să asigurăm o ridicare substan
țială a randamentelor pe hectar.

Așa cum ati subliniat dumnea
voastră. tovarășe secretar gene
ral. în mesajul adresat oameni
lor muncii din agricultură cu 
prilejul Zilei recoltei, rezultatele 
obținute in agricultură în acest 
,an puteau fi mai bune, dacă 
pretutindeni s-ar fi muncit cum 
trebuie, cu spirit de răspundere, 
dacă nu s-ar fi manifestat o se
rie de lipsuri si neajunsuri in 
activitatea unităților agricole de 
stat si cooperatiste, a consiliilor 
unice agroindustriale, ale orga
nelor agricole și ale ministeru
lui.

Diferentele mari de producție 
înregistrate si anul acesta între 
unitățile și județele vebine, cu 
condiții asemănătoare de climă, 
arată că organele agricole, unele 
din cadrele noastre de conduce
re. specialiștii din unităti au ac
ționat insuficient pentru aplica
rea diferențiată a tehnologiilor, 
respectarea cu strictețe a aces
tora, corespunzător condițiilor 
specifice de sol și particularită
ților climatice ale anului. Au 
existat, de asemenea, in unitățile 
cu producție slabă deficiente în 
organizarea muncii. Nu s-a a- 
condat toată atenția executării 
lucrărilor agricole la timp și 1e 
calitate. îndeosebi a celor de în
treținere a culturilor, respectării 
densității stabilite, s-a manifes
tat o slabă răspundere pentru 
gospodărirea eficientă a pămin- 
tului si a bazei tehnico-mate- 
riale existente.

Pornind de la orientările si 
indicațiile date de dumneavoas
tră. stimate tovarășe secretar 
general, vom analiza împreună 
cu organele agricole județene, 
cu toată răspunderea, cauzele 
care au generat neinaenlinirea 
sarcinilor de plan și vom stabili 
pe această bază cele mai cores
punzătoare măsuri pentru ca în 
anul 1984 să asigurăm realizarea 
producțiilor prevăzute in unită
țile agricole de stat și coopera
tiste. precum și in sectorul gos
podăriilor populației.

Trăgind toate concluziile din 
activitatea anului acesta, vom 
acționa cu toată exigența. îm
preună cu U.N.C.A.P. si Banca 
pentru Agricultură si Industrie 
Alimentară. pentru creșterea 
producției vegetale, pentru utili
zarea integrală a fondului fun
ciar. amplasarea rațională a cul
turilor. utilizarea eficientă a 
amenajărilor pentru irigații, res
pectarea tuturor verigilor teh
nologice si aplicarea mai rapi
dă in practică a experienței va
loroase din unitățile fruntașe, 
din institutele și stațiunile noas
tre de cercetări agricole.

Raportăm plenarei că însă-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PANĂ

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Documentele supuse dezbate
rii plenarei noastre reflectă 
preocuparea statornică a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru adincirea continuă a la

că vom face totul pentru reali
zarea integrală, la toate sorti
mentele, a producției fizice și la 
un înalt nivel calitativ a tuturor 
sarcinilor de plan pe anul 1984, 

în încheiere, mă declar de 
acord cu toate documentele su
puse dezbaterii Plenarei Comi
tetului Central.

mintarea orzului si griului de 
toamnă s-a realizat pe întreaga 
suprafață planificată in unitătiie 
■socialiste. Cu toate greutățile 
provocate de secetă, prin efor
turi susținute, s-a asigurat exe
cutarea unor lucrări agrotehnice 
corespunzătoare. în momentul 
de fată forțele sint concentrate 
la încheierea grabnică a arătu
rilor de toamnă, eliberarea te
renurilor. transportul ultimelor 
cantități de furaje existente în 
cimp. a îngrășămintelor natura
le. precum și la efectuarea lu
crărilor de imbunătătiri fun
ciare.

Acționăm, de asemenea. îm
preună cu Academia de științe 
agricole și silvice, ppntru in- 
fâptuirea programului de produ
cere a semințelor, și materialu
lui săditor.

Au fost nominalizate unitățile 
și fermele specializate în pro
ducția de sămînță in scopul ge
neralizării mai rapide in marea 
producție a celor mai valoroase 
soiuri și hibrizi, cu potențial 
productiv ridicat și însușiri ca
litativ superioare- O atenție 
deosebită vom acorda in anul 
1984 culturilor duble și succesi
ve. măsură de mare însemnă
tate pentru folosirea cu maximă 
eficiență a suprafețelor arabile 
de care dispune tara noastră, 
sursă importantă de creștere a 
producției la hectar, in acest 
scop se va lărgi gama acestor 
culturi. Prin proiectul de plan 
pe anul 1984 s-a prevăzut insă- 
mințarea cu culturi duble și 
succesive a unei suprafețe de 
2 milioane hectare, sarcină de 
mare răspundere pentru Minis
terul Agriculturii, organele agri
cole și. unitățile de producție.

Experiența bună obținută de 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste, precum și unitățile de 
cercetare care au dat atenție 
acestor culturi, a dovedit că 
este pe deplin posibilă obține
rea unor producții bune prin 
respectarea cu strictețe a tehno
logiilor specifice culturilor 
duble și succesive.

Planul pe anul viitor prevede 
sarcini importante și in dome
niul creșterii animalelor, atit în 
unitățile agricole de stat, cit și 
în cele cooperatiste. La stabili
rea efectivelor s-a avut în ve
dere respectarea programelor de 
autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială, ținîndu-se sea
ma de condițiile existente în 
fiecare județ. Problema esen
țială pentru dezvoltarea zooteh
niei o constituie asigurarea fu
rajelor. Este imperios necesar 
să acordăm cea mai mare aten
ție sporirii producțiilor medii pe 
hectar la culturile furajere, cit 
și pe cele 4,5 milioane hectare 
de pajiști și să folosim din plin 
masa verde pe care ne-o oferă 
cele 3 milioane hectare de pă
duri pășunabile.

Acum în atenția crescătorilor 
de animale, a specialiștilor din 
ferme trebuie să fie gospodă
rirea judicioasă a resurselor fu
rajere prin întocmire: unor rații 
care să ducă la folosirea efi
cientă a furajelor existente.

Vom acționa cu fermitate în 
direcția îmbunătățirii reproduc
ției și selecției animalelor, re
ducerii la minimum a mortalită- 
ților și sacrificărilor de necesi
tate. realizării greutății medii la 
sacrificare. îmbunătățirii asis
tenței sanitar-veterinare, întro
nării în fiecare fermă, și unitate 
a ordinii și disciplinei.

în domeniul industriei ali
mentare. proiectul de plan pe 
1984 prevede o importantă creș
tere a producției-marfă și nete 
față de planul pe 1983. Se vor 
asigura diversificarea în conti
nuare a produselor alimentare, 
creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime, redu
cerea consumurilor materiale și 
energetice.

Rezultatele pe care trebuie să 
le obținem în sporirea produc
ției agricole vegetale și anima
le. in industria alimentară vor 
constitui o contribuție directă la 
înfăptuirea programului pri
vind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, la redu
cerea cheltuielilor de producție, 
in special a celor materiale.

O atenție deosebită vom acor
da realizării programului unitar 
privind organizarea, desfășu
rarea și conținutul învătămin- 
tului agrozootehnic de masa 
și instruirii cadrelor din agri
cultură. program menit să asi
gure perfecționarea pregătirii 
profesionale a tuturor lucrători
lor de pe ogoare, îmbunătățirii 
radicale a întregii activități din 
agricultură și industria alimen
tară. Pregătirea temeinică in 
această iarnă a tuturor lucrăto
rilor din agricultură, cunoaște
rea aprofundată, in amănunt, a 
tehnologiilor, a exuerienței îna
intate constituie o condiție esen
țială pent im realizarea produc
țiilor planificate, creșterea pro
ductivității muncii, a eficienței 
economice.

însușindu-ne prevederile din 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei, vom acționa cu fermi
tate pentru îndeplinirea lor.

Conștienți de răspunderea 
ce-o purtăm în rezolvarea ma
rilor sarcini cc revin agricultu
rii și industriei alimentare in 
anul 1984. pe baza orientărilor și 
indicațiilor date de dumnea
voastră. tovarășe secretar gene
ral, sintem hotărîți să lucrăm 
mai bine și mai organizat, in
tr-un spirit de ordine și disci
plină, pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a planului, 
astfel incit agricultura să-și 
aducă contribuția pe măsura re
surselor de care dispune la pro
gresul necontenit al economiei 
noastre naționale.

turilor calitative ale procesului 
evoluției generale a țării, pen
tru perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar pentru 
întărirea autogestiunii și auto- 
conducerii muncitorești, pentru 
orientarea fermă a eforturilor 
Întregului nostru popor in di

recția valorificării superioare a 
tuturor resurselor de care dis
punem și creșterii tot mai ac
centuate a eficientei economice, 
ca o premisă sigură a spori
rii necontenite a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Puternic angajați în înfăptui
rea hotărînlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, oamenii 
muncii din Capitală au realizat 
suplimentar o producție-marfă 
de aproape 4 miliarde de lei și 
o producție netă de 2 miliarde 
880 de milioane de lei în con
dițiile creșterii productivității 
muncii cu 6.5 la șută, a redu
cerii cheltuielilor totale lă 1 600 
de lei producție-marfă cu 13 
leii Au fost economisite 8 800 
de tone de metal, 80 000 de tone 
de combustibil convențional, 
66 000 MW/ore energie electrică.

In industrie s-au realizat be
neficii suplimentare in valoare 
de un miliard 600 de milioane 
de lei. S-au dat în folosința 
populației aproape 20 000 de 
apartamente. Aceste succese sint 
rezultatul creșterii rolului con^ 
ducător al organelor și' organi
zațiilor de partid, al preocupă
rilor lor stăruitoare pentru mo
bilizarea tuturor oamenilor mun
cii în vederea realizării indica
torilor de plan.

Pe baza măsurilor luate care 
ne permit să preliminăm înde
plinirea planului in ultimul tri
mestru al acestui an vom crea 
toate condițiile tehnico-materi- 
ale corespunzătoare necesare 
înfăptuirii prevederilor pe anul 
viitor. Totodată, printr-o bună 
organizare a muncii, vom asigu
ra aplicarea fermă în viață a 
decretelor cu privire la perfec
ționarea sistemului de retribuire 
a muncii și Introducerea acor
dului global, care prin întregul 
conținut urmăresc realizarea 
unei corelații judicioase a veni
turilor în funcție de cantitatea 
și calitatea muncii, de efortul 
fiecăruia la îndeplinirea sarci
nilor economico-sociale ce revin 
fiecărui colectiv.

Trebuie să spunem însă că în 
munca noastră s-au manifestat 
o serie de neajunsuri care au 
influențat negativ îndeplinirea 
sarcinilor economice și sociale. 
Avem încă multe rămîneri în 
urmă in realizarea producției 
fizice, ceea ce arată că unele 
organe și organizații de partid 
nu sint suficient preocupate de 
organizarea corespunzătoare a 
muncii, nu trag ,1a răspundere 
cadrele de conducere pentru 
nesoluționarea la timp a pro
blemelor ce apar in unități. 
Avem întreprinderi care dato
rită folosirii necorespunzătoare 
a capacităților de producție și 
a timpului de lucru, înregistrea
ză o productivitate scăzută, 
precum și consumuri materiale 
și energetice ridicate.

In ceea ce privește producția 
.pentru export, nu peste tot or
ganizațiile de partid și consi
liile oamenilor muncii au urmă
rit respectarea graficelor de e- 
xecuție, ceea ce a condus la ne- 
onorarea unor contracte, la ne- 
îndeplinirea în totalitate a pre
vederilor planului. Astfel, pe 
primele 16 lurfi "ale anului, indi
catorul „export" se realizează 
în proporție de numai 87—88 lă' 
sută. Toate acestea arată că 
deși dispunem de o dotare teh
nică modernă nu am acționat 
cu toată hotărîrea pentru înlă
turarea neajunsurilor existente, 
pentru ca in fiecare unitate să 
se intensifice eforturile pentru 
îmbunătățirea calității și pentru 
creșterea eficienței economice.

în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la 
consfătuirea de la Mangalia, ana- 
lizînd temeinic aceste probleme,' 
in organizațiile de partid și in 
consiliile oamenilor muncii am 
adoptat măsuri politico-organi- 
zatorice mai ferme care să de
termine creșterea răspunderii 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor și pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor în vederea întăririi dis
ciplinei la fiecare loc de muncă.

Prevederile proiectului de 
plan pe anul viitor, precum si 
programele speciale de lungă 
perspectivă privind moderniza
rea in ritm susținut și creșterea 
puternică a eficienței întregii 
producții, ilustrind pregnant op
țiunile noastre fundamentale 
pentru actuala etapă de edifi
care socialistă a patriei, pun cu 
putere în evidență contribuția 
decisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea pe 
baze realiste, riguros științifice, 
a strategiei dezvoltării econo
miei noastre naționale in con
textul dificultăților cu care se 
confruntă in prezent economia 
mondială.

Nivelurile prevăzute în pro
iectul de plan sint pe deplin 
realiste și asigură valorificarea 
superioară a potențialului teh- 
nico-productiv existent, orienta
rea întregii activități spre reali
zarea unei noi calități, superioa
re, in toate domeniile. înțelegind 
bine necesitatea unei asemenea 
cerințf prioritare, acționăm cu 
sprijinul unor largi colective de 
specialiști pentru îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, înnoirea și moderni
zarea intr-un ritm mai rapid 
de fabricație, creșterea substan
țială a productivității muncii.

Am trecut la revizuirea pro
gramelor pe care le-am avut in 
acest sens deoarece ele nu mai 
satisfac în prezent în totalitate 
cerințele actuale.

Pe baza analizelor efectuate, 
am găsit soluții încă din acest 
an pentru ca în 1984 să asimi
lăm suplimentar peste 256 de 
produse noi. așa incit la sfîrși
tul anului viitor pondere;: pro
duselor noi și modernizate >n 
valoarea producției-marfă să 
ajungă la cel puțin 56 la sută, 
realizind astfel cu un an mai 
devreme sarcina prevăzută pen
tru intregul cincinal.

în mod deosebit, vom pune ac
centul pe înnoirea structurii de 
fabricație în ramura construc
toare de mașini, prin moderni
zarea utilajelor tehnologice, a 
mașinilor-unelte, locomotivelor, 
motoarelor electrice și cu arde
re internă, autobuzelor și com
binelor,' precum și a mijloacelor 
de automatizare electronice și 
electrotehnice. a tehnicii de 
calcul, a unor produse din in
dustria chimică. Aceasta ne va 
permite să îmbunătățim sta
diul actual al acoperirii cu con
tracte a planului de export, să 
asigurăm toate condițiile nece
sare pentru realizarea unei 
creșteri de aproape 26 la sută a 

exportului pe devize convertibi
le in anul 1984.

în scopul creșterii în ritm mai 
rapid a productivității muncii, 
la începutul acestui an a fost 
elaborat un amplu program de 
introducere și extindere a me
canizării, automatizării și ro
botizării, urmărind în mod 
deosebit reducerea ponderii 
muncii manuale in sectoarele 
calde la liniile de fabricație de 
serie și în sectoarele de trans
port. Analizele efectuate in 42 
de întreprinderi arată că prin 
programele de mecanizare și 
automatizare ce însumează pes
te 786 de măsuri' se va realiza 
o creștere de 5 la sută a produc
tivității față de indicatorii pla
nificați in 1984—1985.

în realizarea obiectivelor prio
ritare privind ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor, in creșterea mai accen
tuată a eficienței economice, 
sint angajate cu toate forțele 
institutele de cercetare și pro
iectare, specialiștii din invăță- 
mîntul superior, întregul poten
țial științific din Capitală, care, 
acționind sub indrumarea de 
înaltă competență și beneficiind 
de sprijinul permanent al tova
rășei Elena Ceaușescu, urmă
resc finalizarea mai rapidă a 
cercetărilor, introducerea și a- 
plicarea in producție a rezulta
telor acestora. în acest sens, am 
elaborat și este în curs de apli
care un program de moderni
zare a tehnologiilor de fabrica
ție atit în sectoarele calde, cit 
și in cele de prelucrări mecani
ce, prin extinderea pe scară mai 
largă a acelor procese avansa
te. astfel ca fiecare unitate să 
re încadreze in normele de con
sum stabilite. Numai prin re- 
proiectarca unor subansamble 
și produse vom economisi in 
anul viitor 15 666 de tone de 
metal, importante cantități de 
feroaliaje, metale rare, hirtie și 
cartoane, textile, cauciuc, mase 
plastice, îndeosebi prin recupe
rarea și refolosirea acestora. 
Vom asigura, totodată, acoperi
rea în proporție de aproximativ 
50 la sută a necesarului de pie
se de schimb și subansamble 
prin recondiționarea celor uza
te. Urmărind cu mai multă 
fermitate reducerea consumuri
lor de combustibil și energie in 
fiecare unitate, acționăm pentru 
găsirea unor soluții eficiente, de 
îmbunătățire a randamentelor 
utilajelor mari consumatoare 
sau de înlocuire a acestora, de 
introducere a unor tehnologii 
de grup, de prelucrare simul
tană a unor subansamble și pie
se. Totodată, am întocmit un 
program pentru revalorificarea 
completă a resurselor energeti
ce secundare in următorii 4 
ani, numai in 1984 asigurind pe 
această cale economisirea a 
36 666 de tone combustibil con
vențional.

Plecînd de la experiența po
zitivă a cartierului Băneasa, ne 
propunem să extindem utiliza
rea energiei solare la locuințe. 
Deocamdată avem numai 1 666—
I 666 și ceva de apartamente și 
vrem să ajungem pină la finele 
anului 1985 la peste 5 666. dacă 
acest lucru îl vom putea

... realiza.
în spiritul prevederilor pro

iectului de plan pe 1984 și a ce
lorlalte documente supuse dez
baterii plenarei, ne-am propus 
ca în cel mai scurt timp să 
fundamentăm programe de per
spectivă pentru fiecare intre- 
prindere, care să asigure reali
zarea în 1985 a unor niveluri 
înalte de productivitate a mun
cii. concomitent cu reducerea 
accentuată a cheltuielilor de 
producție si obținerea unor pro
duse la nivelul cuceririlor teh
nicii inaintate.

în domeniul agriculturii, tră
gind învățăminte din experiența 
acestui an, din neajunsurile cu 
care ne-am confruntat, îndeo
sebi în ce privește executarea 
la timp a lucrărilor, alegerea 
corespunzătoare a amplasamen
telor pentru unele culturi și 
respectarea tehnologiilor speci
fice acestora, sîntem hotărîți să 
acționăm cu toate forțele pen
tru mai buna organizare a mun
cii in fiecare unitate agricolă.

O atenție deosebită acordăm 
înfăptuirii programului de de
secări și combatere a excesului 
de umiditate pe o suprafață de
II 666 ha. sporind cu incă 
aproape 9 668 ha suprafețele 
irigate, creînd astfel condiții în 
toate unitățile pentru asigura
rea unor producții înalte și 
stabile.

In zootehnie, ne vom îndrepta 
în continuare eforturile pentru 
creșterea efectivelor, dezvolta
rea bazei furajere, sporirea 
producției de carne, de lapte si 
de ouă. Aș vrea să vă informez, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
urmare a inițiativei dumnea
voastră de a crea sectorul agri
col Ilfov pe lingă organizația de 
partid a Capitalei am reușit, in 
acest an. să producem 56 la 
sută din necesarul de legurrv 
pentru populația'Bucureștilor și, 
in unitățile care se află pe te
ritoriul sectorului, realizăm in 
momentul de fată peste 26 ta 
sută din necesarul de carne, 40 
la sută din necesarul de ouă.

în ceea ce privește aprovizio
narea populației Capitalei, in 
trimestrul IV și in semestrul I 
1984. datorită sprijinului perma
nent din partea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. avem create 
stocurile necesare la principalele 
produse în cantități mult su
perioare ■ anului precedent. Sin
tem preocupați și am întreprins 
măsuri pentru a asigura o bună 
servire a populației prin gospo
dărirea și repartizarea judi
cioasă a fondului de marfă in 
conformitate cu cerințele locui
torilor din fiecare cartier, des- 
fășurind concomitent o activita
te educativă susținută pentru 
combaterea unor tendințe de 
consum și de stocare excesivă a 
unor produse, pentru înțelege
rea deplină a faptului că nu 
putem consuma mai mult decit 
producem.

Nutrind convingerea fermă că 
prin intregul lor conținut docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei răspund întru totul cerin
țelor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale actuale a ță
rii, imi exprim deplinul acord 
cu prevederile acestuia și vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a înfăptui în bune condiții sar
cinile ce ne revin pe acest an 
și in 1984 pentru a realiza o ca
litate nouă, superioară. în toate 
domeniile de activitate.

intr.it
Avem.de
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Planul pe 1984 marchează creșteri 
importante față de 1933, asigurind 
dezvoltarea intensivă a economiei na
ționale. S-a menționat că realizarea 
integrală a producției industriale din 
anul viitor impune cu necesitate în
cărcarea mai bună a capacităților în 
funcțiune, intrarea in producție la ter
menele fixate a noilor obiective, crea
rea unor produse de nivel tehnic și 
calitativ ridicat, competitive pe piața 
externă și care valorifică superior re
sursele de materii prime, materiale și 
combustibili, precum și forța de 
muncă.

Totodată, s-a relevat câ dezvolta
rea producției industriale și agricole 
determină, în anul 1984, sporirea ve
nitului național și, pe această cale, 
creșterea mai puternică a bunăstării, 
materiale și spirituale, a oamenilor 
muncii, o întregului popor - țelul su
prem al politicii partidului, esența so
cietății socialiste pe care o edificăm 
în patria noastră. In acest domeniu, 
proiectul de plan prevede majora
rea veniturilor populației, îmbunătăți
rea aprovizionării cu mărfuri și servi
cii, continuarea programului construc
ției de locuințe.

Apreciind că sint create premisele 
pentru îndeplinirea sarcinilor econo
mice pe anul 1984, plenara a cerut 
ministerelor, organelor centrale și lo
cale, centralelor și întreprinderilor să 
ia măsurile tehnico-organizatorice 
menite să asigure realizarea ritmică 
a producției, la toți indicatorii, înca
drarea cu strictețe în normele și nor
mativele de consum și gospodărirea 
cu simț de răspundere a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor și 
energiei, ridicarea competitivității pro
duselor românești, în vederea valorifi
cării lor superioare pe piețele externe.

PLENARA ADRESEAZA MUN
CITORILOR, INGINERILOR Șl 
TEHNICIENILOR, TUTUROR OA- 
MENILOR MUNCII DIN INDUS
TRIE CHEMAREA DE A ACȚIONA 
CU ÎNALTĂ RESPONSABILITATE 
PENTRU RIDICAREA ÎNTREGII 
ACTIVITATI LA UN NIVEL SUPE
RIOR DE CALITATE Șl EFICIEN
TA, PENTRU ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR PE 
ANUL IN CURS, PENTRU PRE
GĂTIREA CIT MAI TEMEINICĂ A 
CONDIȚIILOR NECESARE REALI
ZĂRII CU SUCCES A PLANULUI 
PE 1984.

Plenara apreciază, pe baza rezul
tatelor de pină acum, că există toate 
condițiile pentru înfăptuirea exem
plară a planului cincinal 1981-1985, 
a hotăririlor Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru trecerea patriei la un nou 
stadiu, superior, de dezvoltare, pen
tru creșterea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.

2. Examinînd proiectul PLANULUI 
DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII 
Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE, GOS
PODĂRIRII APELOR Șl SILVICULTU
RII PE ANUL 1984, plenara a subliniat 
că el iși propune ca obiective prin
cipale folosirea integrală și cu ma
ximă eficiență a fondului funciar, 
creșterea susținută a producțiilor la 
hectar, obținerea de producții spo
rite in zootehnie, îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produselor 
și ridicarea gradului de valorificare 
a materiilor prime, majorarea expor
tului și reducerea importurilor.

Potrivit prevederilor, agricultura va 
continua să înregistreze și în anul 
1984 o dezvoltare intensivă, asigurind 
atit nevoile de consum ale populați
ei, cit și materiile prime necesare in
dustriei. In cursul dezbaterilor s-a 

evidențiat că dezvoltarea producției 
vegetale se bazează pe creșterea 
continuă a producțiilor medii la toa
te culturile.

In același timp, s-a subliniat rolul 
deosebit de important al extinderii 
culturilor duble. La sporirea produc
țiilor o contribuție însemnată va avea, 
de asemenea, majorarea suprafeței 
arabile irigate. In zootehnie se pre
vede îmbunătățirea substanțială a 
activității în toate sectoarele, in sco
pul realizării efectivelor de animale 
și producțiilor planificate.

Participanții la discuții au apreciat 
că propunerile de plan privind dez
voltarea industriei alimentare se în
temeiază pe resursele de materii pri
me agricole și pe intensificarea gra
dului lor de valorificare.

S-a subliniat că, în domeniul gos
podăririi apelor, se vor efectua, in 
continuare, într-o concepție unitară, 
lucrări pentru utilizarea complexă a 
potențialului existent, în scopul satis
facerii cerințelor de apă ale econo
miei naționale și, indeosebi, se ia in 
considerare crearea structurilor de 
bază pentru realizarea programului 
de extindere a suprafețelor irigate.

Aprobind proiectul de plan pe anul 
1984, care asigură dezvoltarea echi
librată a agriculturii, plenara a cerut 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor populare, unităților de stat 
și cooperatiste, tuturor oamenilor 
muncii de la sate să ia măsuri fer
me pentru folosirea integrală și cu 
maximă eficiență a fondului funciar, 
a bazei tehnico-materiale, pentru ge
neralizarea celor mai valoroase so
iuri și hibrizi, pentru extinderea mai 
rapidă a experienței înaintate, o teh
nologiilor avansate, pentru realiza
rea, într-un timp optim, a -întregului 
ansamblu de lucrări, in vederea creș
terii intensive a producției vegetale 
și animale.

PLENARA ADRESEAZĂ COMU
NIȘTILOR, TUTUROR LUCRĂTO
RILOR DE PE OGOARE CHE
MAREA DE A-ȘI MOBILIZA ÎN
TREAGA ENERGIE Șl CAPACITA
TE DE MUNCĂ PENTRU ÎNDE
PLINIREA EXEMPLARĂ A SARCI
NILOR DE PLAN, PENTRU O ÎM
BUNĂTĂȚIRE RADICALĂ IN 1984 
A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI IN AGRI
CULTURĂ, PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
IMPORTANTELOR OBIECTIVE 
ALE NOII REVOLUȚII AGRARE, 
ALE PROGRAMULUI NAȚIONAL 
PRIVIND REALIZAREA UNOR 
RECOLTE SIGURE Șl STABILE, 
PENTRU CREȘTEREA CONTRI
BUȚIEI AGRICULTURII NOASTRE, 
RAMURA DE BAZĂ A ECONO
MIEI NAȚIONALE, LA RIDICAREA 
BUNĂSTĂRII POPORULUI, LA 
PROGRESUL NEÎNTRERUPT AL 
PATRIEI.

3. Plenara a analizat șl aprobat 
proiectul PLANULUI FINANCIAR 
CENTRALIZAT AL ECONOMIEI NA
ȚIONALE Șl PROIECTUL BUGETULUI 
DE STAT PE ANUL 1984, apreciind că 
prevederile acestor documente reflec
tă sporirea considerabilă a eficienței 
economice în toate domeniile de acti
vitate, creșterea resurselor financiare 
interne, consolidarea echilibrului bu
getar, financiar-monetar și valutar.

In legătură cu proiectul Planului 
financiar centralizat pe anul 1984, s-a 
relevat că el este echilibrat și asi
gură resursele financiare pentru dez
voltarea planificată a industriei și a- 
griculturii, a tuturor ramurilor econo
miei naționale, pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale. Cei ce au 
luat cuvîntul au arătat câ la elabo
rarea planului financiar s-a pornit de 
la necesitatea așezârii întregii activi

tăți a unităților, din toate sectoarele, 
pe principiile economice ale rentabi
lității și eficienței. A fost subliniată 
importanța prevederii ca prețurile și 
tarifele din toate sectoarele econo
miei să nu crească față de 1983. S-a 
evidențiat, totodată, însemnătatea 
prevederii din proiectul de pian po
trivit căreia indicele prețurilor la bu
nurile de consum și tarifelor pentru 
servicii să râminâ practic neschimbat, 
asigurindu-se astfel, în condițiile ma
jorării veniturilor nominale ale tutu
ror categoriilor populației, creșterea 
prevăzută a nivelului de trai, spori
rea continuă a puterii de cumpărare. 

Plenara subliniază necesitatea de a 
se acționa cu toată hotărîrea pentru 
perfecționarea economiei românești, 
pentru asigurarea unui echilibru sta
bil al economiei naționale și consoli
darea permanentă a monedei țârii, 
pentru înfăptuirea neabătută a preve
derilor privind venitul social și venitul 
național.

în dezbateri s-a apreciat că la sta
bilirea prevederilor proiectului Buge
tului de stat pe anul 1984 s-o ținut 
seama de sporirea, in anul viitor, o 
produsului social, a producției indus
triale, a valorii producției globale a- 
gricole, de creșterea productivității 
muncii, de alți factori ai dezvoltării 
intensive a economiei. S-a reliefat, 
totodată, faptul că veniturile Bugetu
lui de stat provin, intr-o măsură co- 
vîrșitoare, de la unitățile socialiste.

Plenara a cerut să fie intensificate 
eforturile pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor privind producția fizică 
și producția-marfâ vindută și incasată, 
creșterea continuă a valorii produc
ției nete, realizarea unei eficiențe 
înalte și obținerea de rezultate finan
ciare superioare.

PLENARA A ADRESAT COLEC
TIVELOR DE OAMENI Al MUNCII 
DIN ÎNTREPRINDERI, CENTRALE, 
UNITATI BANCARE, DIN APARA
TUL FINANCIAR-CONTABIL AL 
MINISTERELOR, CONSILIILOR 
POPULARE CHEMAREA DE A 
ACȚIONA CU TOATĂ RĂSPUN
DEREA PENTRU REALIZAREA 
PREVEDERILOR PLANULUI FI
NANCIAR CENTRALIZAT AL E- 
CONOMIEI NAȚIONALE Șl A 
BUGETULUI DE STAT PE ANUL 
1984, PENTRU APLICAREA CU 
FERMITATE A NOULUI MECA
NISM ECONOMICO-FINANCIAR 
IN TOATE DOMENIILE DE AC
TIVITATE.

4. Plenara a examinat PROGRA
MUL PRIVIND CREȘTEREA MAI AC
CENTUATA A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII Șl PERFECȚIONAREA ORGA
NIZĂRII Șl NORMĂRII MUNCII IN PE
RIOADA 1983-1985 Șl PINĂ IN 1990.

Relevind justețea politicii partidului 
in acest domeniu, rezultatele insem- 
nate obținute, participanții au subli
niat că actualul program reflectă în
tru totul hotărîrea Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român de a 
se asigura, in cițiva ani, dublarea pro
ductivității muncii. S-a arătat că în
făptuirea acestui obiectiv, in condițiile 
potențialului tehnico-material și uman 
existent, va avea loc nu prin intensi
ficarea efortului fizic, ci prin moder
nizarea continuă a tehnologiilor, me
canizarea și automatizarea proceselor 
de fabricație, folosirea cit mai com
pletă a capacităților de producție, a 
forței de muncă. La stabilirea actua
lelor sarcini de creștere a productivi
tății muncii s-au avut, de asemenea, 
in vedere resursele suplimentare care 
se creează prin intensificarea acțiuni
lor de cercetare științifică și dezvolta
re tehnologică. In același timp, a fost 
evidențiat rolul esențial pe care il au 

noile măsuri de perfecționare a sis
temului de normare a muncii pentru 
creșterea mai accentuată a producti
vității.

Subliniindu-se însemnătatea deose
bită a acestui program pentru dezvol
tarea și modernizarea intregii econo
mii, s-a indicat ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor să asigure în
făptuirea integrală a prevederilor pri
vind creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii, astfel incit, pină la 
sfîrșitul actualului cincinal, să ajun
gem din urmă, la acest indicator, ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
economic.

APROBIND PROGRAMUL, PLE
NARA A CERUT ORGANIZAȚII
LOR DE PARTID, ADUNĂRILOR 
GENERALE Șl CONSILIILOR DE 
CONDUCERE, COMUNIȘTILOR, 
TUTUROR OAMENILOR MUNCII 
CA, IN CALITATE DE PROPRIE
TARI, PRODUCĂTORI Șl BENE
FICIARI, SĂ ACȚIONEZE CU 
TOATE FORȚELE SI CU MAXIMĂ 
RĂSPUNDERE PENTRU REALIZA
REA IMPORTANTEI SARCINI DE 
DUBLARE A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII IN URMĂTORII CIȚIVA 
ANI, INTELEGIND CĂ NUMAI 
PRIN CREȘTEREA CONTINUĂ A 
ACESTUI INDICATOR Șl A EFI
CIENȚEI IN TOATE DOMENIILE 
SE OBȚINE SPORIREA VENITU
LUI NATIONAL Șl, PE ACEASTĂ 
BAZĂ, RIDICAREA BUNĂSTĂRII 
MATERIALE Șl SPIRITUALE A 
ÎNTREGULUI POPOR.

Plenara a subliniat că înfăptuirea 
și depășirea prevederilor acestui pro
gram, punerea permanentă a obiec
tivelor sale în concordanță cu cuceri
rile științei și tehnicii, cu necesitățile 
economiei noastre naționale reprezin
tă o latură hotăritoare a făuririi pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism.

5. Plenara a dezbătut și aprobat 
PROGRAMUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚI
REA NIVELULUI TEHNIC Șl CALITA
TIV AL PRODUSELOR, REDUCEREA 
CONSUMURILOR DE MATERII PRI
ME, DE COMBUSTIBILI Șl ENERGIE 
SI VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A 
MATERIILOR PRIME Șl MATERIALE
LOR ÎN PERIOADA 1983-1985 Șl 
PINĂ IN 1990.

Programul pune un accent deosebit 
pe perfecționarea structurilor de fa

bricație, îmbunătățirea caracteristici
lor tehnico-constructive ale produse
lor, care să conducă la sporirea sub
stanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime, reducerea cheltuie
lilor materiale, la ridicarea eficienței 
producției și creșterea competitivită
ții mărfurilor românești pe piețele ex
terne. A fost relevat faptul că pro
gramul prevede un sistem complex 
de mâsuri de asigurare a calității, pe 
baza ultimelor cuceriri ale științei, 
tehnicii și tehnologiei pe plan mon
dial, care vizează atit caracteristicile 
funcționale, constructive, de fiabilita
te, ale produselor, cit și cele econo
mice - consumuri, productivitate, cos
turi, gradul de valorificare a materi
ilor prime, eficiența la export.

La definitivarea programului s-a 
ținut seama de puternicul potențial 
de cercetare de care dispune indus
tria noastră, de dotarea sa tehnică. 
Totodată, s-au avut în vedere reali
zările recente pe plan mondial și 
tendințele ce se manifestă în fiecare 
domeniu. In acest sens, programul 
prevede ca la un anumit procent de 
produse nivelul calitativ să se situeze 
peste actualul nivel mondial, să-l de
vanseze, pentru a se asigura astfel 
creșterea permanentă a competitivi
tății mărfurilor românești la export.

Subliniind câ înfăptuirea progra
mului va avea o contribuție hotări
toare la realizarea obiectivelor Con
gresului al Xll-lea de obținere a unei 
noi calități în toate domeniile, la ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
intregii activități economice, plenara 
o indicat să se acționeze cu toată 
energia pentru reducerea substanți
ală a consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie și 
creșterea gradului de valorificare al 
acestora, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției prin aplicarea 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii - condiție esențială pentru 
crearea unei economii moderne, de 
înaltă productivitate și eficiență.

PLENARA CHEAMĂ PE OAME
NII MUNCII DIN ÎNTREPRIN
DERI, DIN INSTITUTE DE CER
CETARE Șl PROIECTARE, DIN 
SECTOARELE DE CONCEPȚIE, 
DIN CENTRALE SI MINISTERE 
SĂ REALIZEZE INTEGRAL OBIEC
TIVELE SI SARCINILE PREVĂZU
TE IN PROGRAM, SĂ FACĂ TO
TUL PENTRU CA PRODUSELE 
ROMÂNEȘTI SĂ FIE TOT MAI 

COMPETITIVE, SĂ SE MĂSOARE 
- DIN PUNCT DE VEDERE AL 
NIVELULUI TEHNIC Șl AL CALI
TĂȚII - CU CELE MAI BUNE 
PRODUSE DE PE PLAN MON
DIAL.

6. Plenara a dezbătut PROGRA
MUL PRIVIND APLICAREA MĂSURI
LOR DE AUTOCONDUCERE Șl AU- 
TOAPROVIZIONARE PENTRU ASIGU
RAREA UNEI BUNE APROVIZIONĂRI 
A POPULAȚIEI CU PRODUSE AGRO- 
ALIMENTARE ȘI BUNURI INDUSTRI
ALE DE CONSUM PE PERIOADA 1 
OCTOMBRIE 1983-30 SEPTEMBRIE 
1984.

Prin prevederile sale, programul 
asigură o bună aprovizionare a 
populației cu produse agroalimenta- 
re și industriale, specifice fiecărui se
zon, intr-o gamă sortimentală diver
sificată, de calitate, în concordanță 
cu nivelul și structura veniturilor 
populației, cu măsurile de sporire a 
retribuției muncii in anii 1983-1984, 
corespunzător hotăririlor Congresului 
al Xll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului privind ridicarea continuă 
a bunăstării întregului popor. La di
mensionarea cantităților propuse s-a 
ținut seama de cerințele determinate 
de o alimentație echilibrată, rațio
nală.

S-a apreciat că, din inițiativa 
secretarului general al partidului, in 
program a fost inclus și trimestrul III, 
creindu-se astfel condiții pentru o 
aprovizionare corespunzătoare a 
populației in întregul interval de timp 
cuprins între 1 octombrie 1983 și 33 
septembrie 1984. Programul are in 
vedere o orientare mai pronunțată 
către produse cu un conținut nutritiv 
ridicat, precum și creșteri importante 
la majoritatea produselor de bază.

in cadrul dezbaterilor a fost sub
liniată necesitatea de a se lua, în 
continuare, măsuri pentru gospodări
rea cit mai judicioasă a resurselor 
agroalimentare destinate fondului 
pieței, pentru livrarea ritmică către 
populație a unor produse de calitate, 
în condițiile unui comerț civilizat.

PLENARA A APROBAT PRO
GRAMUL Șl A CERUT SĂ SE 
ACȚIONEZE CU TOATĂ HOTĂ- 
RIREA PENTRU ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR DE CREȘTERE A 
PRODUCȚIEI AGRICOLE, REALI
ZAREA LIVRĂRILOR LA FONDUL 
DE STAT, LA NIVELUL PLANU

LUI STABILIT PE FIECARE JU
DEȚ, SPORIREA CONTRACTĂRI- 
LOR Șl ACHIZIȚIILOR DE PRO
DUSE VEGETALE SI ANIMALE 
DIN GOSPODĂRIILE POPULAȚI
EI, IN SCOPUL ASIGURĂRII 
UNEI CIT MAI BUNE APROVI
ZIONĂRI A POPULAȚIEI CU 
PRODUSE AGROALIMENTARE 
Șl BUNURI INDUSTRIALE DE 
CONSUM.

Plenara și-a exprimat deplina con
vingere că toți oamenii muncii din 
patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, întreaga națiune vor ac
ționa cu inaltă răspundere și exem
plară dăruire pentru înfăptuirea 
obiectivelor înscrise in planurile și 
programele dezbătute și adoptate, 
care asigură dezvoltarea țării în rit
murile și proporțiile stabilite în pla
nul cincinal pentru anul 1984, conti
nua întărire a forței economiei noas
tre, ridicarea permanentă a nivelului 
de trai, material și spiritual, al po
porului, înaintarea fermă a României 
pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Plenara a dat o înaltă apreciere 
activității neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, desfășurată pe plan internațio
nal, in slujba cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării intre toate națiunile lu
mii. Plenara a aprobat in unanimita
te politica externă a partidului și sta
tului nostru, acțiunile întreprinse în 
direcția încetării cursei înarmărilor, 
realizării dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare, opririi amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne în Europa, retragerii și distrugerii 
celor existente, pentru crearea de 
zone denuclearizate în Balcani și în 
alte regiuni ale continentului.

Plenara a reafirmat hotărîrea parti
dului și statului nostru de a acționa 
în continuare pentru oprirea agravării 
situației internaționale, reluarea 
cursului spre destindere, pentru afir
marea unei politici noi, bazate pe 
egalitate, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe neames
tec in treburile interne, pentru crea
rea unui climat de securitate, încre
dere și cooperare în Europa și în în
treaga lume, pentru apărarea drep
tului fundamental al popoarelor la 
viață, la libertate, la dezvoltare in
dependentă, la pace.
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Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Bel

giei. ambasadorul acestei țâri la 
București. Jean Frans Maes, a oferit, 
marți seară, o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Petre Gigea și Gheorghe 
Chivulescu, miniștri, Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii altor ministere și insti
tuții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16 

noiembrie, ora 20 — 19 noiembrie, ora 
20. în tară : Vremea se va încălzi trep
tat. Cerul va fi variabil mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ninsoare, lapoviță și ploaie, 
mai frecvente în prima parte a inter
valului. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat cu unele intensificări in pri
mele zile in estul țârii și la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

IN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR AUTO 
De la Inspectoratul General al Miliției, Direcția circulație

Ninsorile căzute In ultimele ore 
au format un strat subțire de ză
padă pe carosabilul drumurilor din 
sudul tării si pe străzile din Capi
tală. Ținind seama de aceste con
diții care periclitează deplasarea in 
siguranță a autovehiculelor, se . re
comandă conducătorilor auto ama
tori să evite folosirea autovehicule
lor proprietate personală, mai cu 
seamă dacă sint începători. Trebuie 
renunțat la traseele lungi si. in ge
neral. la rutele din afara localită
ților. pe arterele afectate de nin

I-a Muzeul colecțiilor de artă a fost 
deschisă, marți la amiază, o expo
ziție de grafică din R. F. Bulgaria. 
Sint prezentate circa 70 de lucrări, 
opere reprezentative ale unor con- 
sacrați artiști contemporani bulgari.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, Asociației de 
prietenie româno-bulgară, I.R.R.C.S., 
Uniunii artiștilor plastici.

Au fost prezenți Tudor Stoicev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucțirești. 
și membri ai ambasadei, precum și 
șefi de misiuni diplomatice și mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

între minus 7 și plus 3 grade, izolat 
mai coborîte, iar cele maxime între 
minus 3 și plus 7 grade, pe alocuri mai 
ridicate. Ceață locală dimineața și sea
ra. Izolat, condiții de polei. în Bucu
rești x Vremea se va încălzi treptat. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ninsoare, la
poviță și ploaie, mai frecvente la în
ceputul intervalului. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări în primele 
zile. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 2 grade, 
Cele maxime între zero și plus 4 gra
de. Ceață, dimineața și seara. Condiții 
de polei. (Ileana Mihăilâ, meteorolog 
de serviciu).

soare. Să nu se parcheze autoturis
mele pe străzile unde circulă mij
loacele de transport in comun, pen
tru a nu se afecta deplasarea aces
tora șl acționarea utilajelor de des
zăpezire. Șoferilor profesioniști li se 
recomandă rularea cu viteze sub
stantial reduse, folosirea frînei de 
motor și evitarea bruscării volanu
lui. pentru a preveni deraparea au
tovehiculelor. Cauciucurile cu grad 
avansat de uzură vor fi înlocuite si 
se va asigura autovehiculelor o 
stare tehnică corespunzătoare.

Un nou produs al industriei noastre 
chimice tv

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, colectivul de 
oameni ai muncii de pe noua plat
formă a Combinatului chimic din 
municipiul Giurgiu raportează că în 
ziua de 14 noiembrie 1983 a obținut 
primele cantități de epiclorhidrină 
de cea mai bună calitate, produs 
realizat pentru prima dată în țară.

Prin punerea în funcțiune a acestui 
important. obiectiv, rod al gindirii 
cercetătorilor, proiectanților și con
structorilor din țara noastră, se 
creează o bază de materii prime de o 
importanță deosebită pentru dezvol
tarea industriei românești.

ȘTIRI SPORTIVE
Azi, etapa a 12-a 

in divizia „A**
Campionatul diviziei A la fotbal se 

reia astăzi cu meciurile etapei a 
12-a. care se vor desfășura după 
următorul program : Steaua — Chi
mia Rm. Vîlcea (stadion „Steaua*') ; 
Sportul studențesc — S.C. Bacău 
(stadion „Sportul studențesc**) : U- 
niversitatea Craiova — F.C. Bihor 
Oradea ; Jiul Petroșani — F.C. Olt ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid ; F.C. 
Baia Mare — Politehnica Iași ; C.S. 
Tirgoviște — Dinamo ; Corvinul 
Huriedoara — Petrolul Ploiești ; F.C. 
Argeș Pitești — Dunărea C.S.U. Ga
lati. Toate partidele vor începe la 
Ora 14,00.

★

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se Va efectua pe programul I. cu 
începere de la ora 13,55.

Exprimăm mulțumirile noastre to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, se spune in tele
gramă, sub a cărei îndrumare direc
tă. in cadrul Institutului Central de 
Chimie, s-a pus la punct laborioasa 
și dificila tehnologie de obținere a 
epiclorhidrinei.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe această platformă sintem hotăriți 
să răspundem încrederii pe care 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, ne-ati acor
dat-o și ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru ca unitatea 
noastră să devină o cetate de vîrf a 
industriei chimice românești.

© La Dubna a început meciul din
tre marile maestre sovietice Irina 
Levitina și Nana Aleksandria. con- 
tind pentru semifinalele turneului 
candidatelor la titlul mondial femi
nin de șah. Prima partidă a fost ciș- 
tigatâ de Irina Levitina la mutarea a 
41-a.

In cealaltă semifinală, care se des
fășoară la Soci intre marile maestre 
sovietice Lidia Semenova și Nana 
Ioseliani, scorul este egal : 1—1. Par
tida a doua s-a încheiat cu victoria 
Lidiei Semenova.

Conform regulamentului, se califi
că pentru finală jucătoarea care to
talizează 6,5 puncte.

© In urma rezultatelor înregistrate 
în turneele desfășurate săptămina 
trecută, în clasamentul general al 
„Marelui Premiu—F.I.L.T." se men
ține lider tenismanul cehoslovac Ivan 
Lend] — 2 614 puncte, urmat de sue
dezul Mats Wilander — 2 501 puncte, 
americanii Jimmy Connors — 2 305 
puncte. John McEnroe — 2 250 punc
te și francezul Yannick Noah — 1 682 
puncte.

PROGRAMUL 1
14,00 Fotbal. Transmisiuni directe alter

native $ Universitatea Craiova — 
F.C. Bihor S C.S. Tirgoviște — 
Dinamo București

16,00 Telex
16,05 Școala educației cetățenești. Sem

nificația majoratului. Maturitate — 
integrare, participare

16.30 Viața culturală. Eroul contempo
ran în centrul vieții teatrale (III). 
Anchetă-dezbatere

16,55 Tragerea Pronoexpres
17,00 Tribuna experienței. Sindicatele — 

cadru de manifestare a autocon- 
ducerii muncitorești

17,15 Melodii interpretate de Gina Pă- 
trașcu, Maria Cîmpeanu, Daniela 
Vlădescu

17.30 Consultații în sprijinul invățămîn- 
tului politico-ideologic © Trecerea 
României la un nou stadiu de 
dezvoltare. Realizarea unei noi ca
lități a muncii și vieții în toate 
domeniile de activitate

17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20.30 Memoria documentelor. Unirea, 

unitatea oglindite în opera 
teoretică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu

20,45 Corul „Madrigal44 al Conservato
rului „Ciprian Porumbescu44, diri
jor : Marin Constantin

20.50 Stop-cadru pe mapamond
21,00 Film artistic : „Buzduganul cu 

trei peceți44 (color). O producție 
a Casei de filme unu și Casei de 
filme trei. In distribuție : Victor 
Rebengiuc, Toma Caragiu, Vasile 
Nițulescu, ștefan Sileanu, Olga 
Bucătaru, Lorand Lohinzky, Cor
nel Coman, Ovidiu Iuliu Moldo
van, George Motoi, Ferenc Fabian, 
Constantin Fugașin, Istvan Gyar- 
maty, Ștefan Velniciuc, Cornel 
Nicoară, lurie Darie, Tudor Sta- 
vru, Petre Gheorghiu-Dolj. Scena
riul : Eugen Mândrie. Regia : Con
stantin Vaeni. Prima parte

22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 Scena și ecranul
21,00 Publicitate
21,05 Din țările socialiste
21,35 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „S- (II)
22,30 Telejurnal

cinema
O Lovind o pasăre de pradă : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9.30; 13,30: 15,45; 18; 20.15. 
© Nimic nou pe frontul de vest : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 16; 19.
© Serbările galante : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Destine romantice : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20. 
© Căruța cu mere : DACIA (50 35 94)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,13; 19,30.
9 Neamul Șoimăreștilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 10.
® Misterele Bucureștilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30: 19,30.
© Baloane de curcubeu : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30: 19.30.
© Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
© Pe malul sting al Dunării albastre: 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30: 13,30; 
15,30: 17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Masca de apă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
© Urgent... secret... : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Spectacol la comandă : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15187 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
© Rubedeniile : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Călăuza : UNION (13 49 04) — 9; 
13; 16; 19.
© Cintecul e viata mea : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
© Limita dorințelor — 15, Moscova 
nu crede in lacrimi — 17; 19,30 :
VIITORUL (11 48 03).
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15; 12,30; 16; 19, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19.
© Atenție Ia gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18.15;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,30; 11; 15,30; 17,45; 20.
© Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Marea evadare : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19.
© Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 17,15.

© Albtnuța : DOINA — 15; 19,15,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
® ElViS : BUZEȘTI (50 43 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
6 Drumul spre victorie : LIRA 
(317171) — 15,30; 19. PACEA (60 30 85) 
— 16; 19, MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19.
© Camionul de cursă lungă : FLA- 
CARA (20 33 40) — 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert 
susținut de Orchestra de cameră a 
filarmonicii. Concdrt-maestrn și diri
jor : Nicolae Iliescu — 19; (sala Stu
dio) : „Confluența artelor — Muzică
— Literatură — Plastică". Programul 
IV — Cultura Renașterii (1). Comen
tează prof. Cristina Vasiliu — 18; (la 
Muzeul de artă) : Recitalul pianistei 
Ilinca Dumitrescu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara 
surisului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19'; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Furtuna — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
© Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Ciu
lești, 18 04 85) : Arta conversației 

© Ansamblu! „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 86 55) : 
Hoțul de vuituri — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Tigrișorul Petre — 17; (sala Batiștei): 
Noul nostru vecin — 10.
© Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Studioul de teatru, al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR

DE AMENINȚAREA NUCLEARA!O

Un apel adresat congresmanilor americani. 
„Amplasarea de noi rachete sporește pericolul 

unui conflict pustiitor"
BONN 15 (Agerpres). - Inițiato

rii „Apelului de' la Krefeld", gru
pați în organizația „Moartea ato
mică ne amenință pe toți - nici o 
rachetă atomică în Europa I", au 

, adresat congresmanilor americani 
chemarea de a contribui, în aces
te momente grele, la împiedicarea 
înfăptuirii planurilor N.A.T.O. de 
amplasare a noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune în cinci țări din Europa oc
cidentală. In numele celor cinci mi
lioane de semnatari ai „Apelului 
de la Krefeld", membrii organiza
ției au exprimat îngrijorarea în le
gătură cu pericolul pe care îl pre
zintă amplasarea, cu începere de 
la 23 noiembrie, a noilor rachete 
pe teritoriul R.F.G., arătînd că a- 
ceașta este „inutilă și lipsită de 
sens” și sporește pericolul unui con
flict nuclear și, implicit, al distru
gerii întregii Europe. De asemenea, 
se atrage atenția că într-un con-

flict termonuclear ar fi distruse Ire
mediabil și Statele Unite.

La Diisseldorf și Aachen au a- 
vut loc demonstrații de protest îm
potriva cursei înarmărilor. Ele s-au 
desfășurat sub deviza „Războiul 
poate și trebuie să fie prevenit prin 
dezarmare și negocieri 1".

♦
In numele a 73 000 de femei, de

legatele la conferința regională din 
Renania de nord-Westfalia'a sindi
catelor din comerț, domeniul bancar 
și al asigurărilor s-au pronunțat 
împotriva continuării cursei înarmă
rilor nucleare, pentru pace și de
zarmare. Ele au protestat împotriva 
staționării de noi rachete nucleare 
americane Cu rază medie de acți
une pe teritoriul R.F.G. Totodată, 
participantele au lansat un apel la 
intensificarea colaborării sindicate
lor cu mișcarea vest-germană pen
tru pace în lupta comună pentru 
preintîmpinarea pericolului 
război nuclear.

Amplă demonstrație pentru pace 
în fața parlamentului italian

ROMA 15 (^gerpres). — Luni nu 
început dezbaterile in Camera de- 
putaților a Italiei pe marginea pla
nurilor N.A.T.O. de amplasare in 
Europa occidentală a 572 de rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune, intre- care 112 rachete 
..Cruise" pe teritoriul italian.

Primul ministru, Bettino Craxi. a 
prezentat parlamentului un raport, 
reafirmind. în esență, că guvernul 
său sprijină instalarea in Europa a 
rachetelor nucleare americane în 
eventualitatea unui eșec al tratati
velor sovieto-americane de la Ge
neva. El a subliniat, totodată, nece
sitatea continuării acestor tratati
ve. adăugind : ..Noi credem că un

unui

fi. Să-
-aszen-

punct de întîlnire ar putea 
sit“. In perspectivă —. scrie 
ția A.N.S.A — vorbitorul a relevat 
că ipoteza „unui compromis realist 
oscilînd în jurul ideii centrale a 
unui plafon coordonat la un nivel 
scăzut" țne-.ită atenție.

în momentul in care în Camera 
deputaților începuse ședința in pro
blema „eurorachetelor", in fața se
diului 
amplă demonstrație 
Piazza Montecitorio 
manifestanți care se 
potriva amplasării 
cleare cu rază medie de acțiune, 
pentru dezarmare.

parlamentului avea loc o 
pentru pace, 

fiind plină de 
pronunțau îm- 
rachetelor nu-

industriei de armament

— în

Reconversiunea totală a 
ar crea 5,5 milioane locuri de muncă

GENEVA 15 (Agerpres). — Sub 
titlul „Impactul dezarmării asupra 
locurilor de muncă", revista elve
țiană „Informations O.I.T." scrie, 
printre altele : „Cercetătorul Yves 
Sabolo, de la Biroul Internațional 
al Muncii, consideră că peste 50 
milioane de persoane’sint implicate 
direct sau. indirect in activități le
gate de inarmare. Ce s-ar întimpla 
dacă investițiile militare ar fi 
orientate spre alte activități 7 Sa
bolo citează concluziile unui grup 
de experți guvernamentali ai O.N.U. 
care consideră că „suprimarea unui 
loc de muncă în. industria de arma
ment ar permite crearea in medie 
a două locuri de muncă in sectorul 
civil". Este o cifră importantă, care 
ar putea fi mai ridicată, dacă se 
(ine cont și de „efectul multiplica
tor" al ocupației indirecte. In con
secință, grupul de .experți ai O.N.U. 
a conchis că „o reconversiune totală

a industriei de armament ar antre
na crearea a 5,5 milioane locuri de 
muncă".
. Un proces de dezarmare echilibrat ' a 
și treptat întreprins in fiecare țară 
ar stimula progresul economic Și 
social, estimează expertul Biroului 
Internațional al Muncii.

Pentru continuarea 
negocierilor 

de la Geneva
HELSINKI 15 (Agerpres).

cursul reuniunii Comisiei pentru 
problemele dezarmării a Interna
ționalei Socialiste, prezidată de 
primul ministru al Finlandei, Ka- 
levi Sorsa, P. S. D. din R. F. G. și 
Partidul Laburist din Marea Bri- 
tanie s-au pronunțat ferm împo
triva amplasării rachetelor.

Un proiect de rezoluție adoptat 
de Comisia pentru problemele dez
armării a Internaționalei Socialiste 
— ale cărei lucrări s-au desfășurat 
la Helsinki — cere partidelor socia
liste și social-democrate să facă 
eforturi în direcția amînării desfă
șurării de noi rachete nucleare atit 
în estul, cit și in vestul Europei 
si cheamă la continuarea negocie
rilor de la Geneva privind euro- 
rachetele — transmite agenția 
U.P.I.

Rezoluția va fi prezentată la o 
conferință a Internaționalei Socia
liste. ce va avea loc sâptămîna vii
toare Ia Bruxelles.

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
„Din punctul de vedere al strate
giei militare nu este necesar să se 
continue înarmarea nucleară a 
blocurilor militare. In caz că la 
Geneva nu se va obține un acord 
concret pină la sfîrșitul anului, tre
buie continuate tratativele pină se 
pa obține acest acord", a declarat 
Jos van Eynde, președintele frac
țiunii parlamentare a Partidului 
Socialist Flamand din Belgia. In
tensificarea curiei înarmărilor, in 
special a înarmărilor nucleare, a 
Spus el, constituie un factor nega
tiv pentru menținerea păcii in Eu
ropa și in întreaga lume.

Să fie împiedicată 
alunecarea omenirii 

spre război
PARIS 15 (Agerpres). — La Pa

ris a avut loc cel de-al III-lea Con
gres al Asociației naționale a de- 
putatilor și consilierilor comuniști, 
în cadrul căruia au fost: dezbătu
te probleme importante ale actua
lității internaționale si ale situa
ției interne din Franța. în inter
venția sa. secretarul general al 
P.C. Francez, Georges Marchais, a 
subliniat că activitatea partidului 
este indisolubil legată de lupta 
pentru pace și dezarmare, pentru 
a împiedica alunecarea omenirii 
spre război. El a subliniat necesi
tatea imperioasă a întăririi unită
ții forțelor de st.înga pentru con
tracararea uneltirilor reacționare.
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Manifestații 
antinucleare 
în Australia

SYDNEY 15 (Agerpres).
de femei au continuat luni manifes
tațiile antinucleare organizate in 
vecinătatea bazei militare america
ne „Pine Cap" din Australia. Fe
meile, însoțite de copil, au instalat 
o tabără permanentă în vecinăta
tea bazei.

Participant^ la un marș al pâcii. desfășurat in capitala Portugaliei, s-au 
pronunțat pentru intensificarea acțiunilor întreprinse pe plan mondial, în 

vederea eliminării pericolului nuclear
1

Sesiunea Conferinței generale 
a UNESCO

Intervenția reprezentantului țării noastre

ORIENTUL MIJLOCIU

In Sahel, o fînârâ națiune 
îsi construiește viitorul

Tară a păstorilor nomazi, situată 
în nord-vestul Africii, intr-o parte 
a zonei Saheluhii, Mauritania (su
prafață : 1 118 700 kmp, populația: 
1 574 000 locuitori) se află, ca de
altfel majoritatea statelor continen
tului african, intr-un complex pro
ces de dezvoltare. Măiiritanienii 
sint un popor harnic, deschis. ospi
talier. In austeritatea condițiilor de 
viață cotidiană, te invită la un tra
dițional ceai, unde iți vorbesc des
pre Mauritania contemporană, dar 
și despre cea din viitor. „Nu. Mau
ritania nu este o tară condamnată 
la înapoiere. Vă puteți convinge. 
Oamenii au început să schimbe lu
cruri care păreau veșnice. Nouakc
hott. capitala țării noastre, era. pină 
nu de mult un mic sat. Nouadibou 
a devenit un centru economic, care 
concentrează unităti economice di
verse — spun gazdele. Pentru anii 
ce vin, avem proiecte și mai am- 
bitioase".

Zburind cu avionul spre Nouakc
hott. observi că uriașele circunwo- 
luțtuni de nisip ale Saharei sint în
trerupte. ici-colo. de forme ciudate 
de relief, aidoma unor virfuritocite 
de munți. Sint zonele care ascund 
una din cele mai mari bogății natu
rale ale Republicii Islamice Mauri
tania — minereul de fier.

Fierul este atei o adevărată „mină 
de aur". N-a existat convorbire la 
Nouakchott in care interlocutorii — 
tineri sau virstnici — să nu fi subli
niat însemnătatea acțiunilor de va
lorificare a acestei mari avuții na
ționale. Desprinderea tării din sta
rea de subdezvoltare, pregătirea, 
unor cadre naționale, antrenarea la 
o viață nouă, pe drumul civilizației 
moderne a populației nomade, pu

nerea tn valoare si a altor bogății 
— precum piscicultura și agricultu
ra — toate au fost și sint in mare 
măsură dependente de minereul de 
fier. Dealtfel, statisticile sint con
cludente : 80 la sută din totalul în
casărilor in devize, mai bine de 20 
la sută din produsul național brut 
șl circa 30 la sută din veniturile 
guvernamentale sint asigurate din 
valorificarea oxizilor de fier, avind 
un conținut metalifer ce ajunge

însemnări din Republica 
Islamică Mauritania

pină la 65 ta sută, ceea ce îl situea
ză printre cele mai bogate din 
lume. De la dobindirea independen
ței, in noiembrie 1960, și pină in 
1974. un consorțiu de firme occi
dentale au exploatat această resur
să. In prezent, funcționează Socie
tatea naționali industrială și mi
nieră (S.N.I.M.), in care 51 la sută 
din capital aparține statului mauri
tanian. Cel mai important zăcământ 
de la Kedia d’Idjil. aflat la 500 km 

’de portul Nouadibou. are o produc
ție medie de 9 milioane tone pe 
an. tntrueit zăcământul de aici este 
în curs de epuizare, un altul — la 
Guetbs — se găsește in faza de ex
ploatare. ceea ce va asigura in con
tinuare exporturi considerabile ale 
acestui minereu.

O problemă care preocupă in pre
zent autoritățile mauritane este 
pornind de la industria extractivă

— diversificarea peisajului econo
mic. Pentru că in perimetrul său 
Mauritania dispune și de alte posi
bilități. in primul rind este vorba 
de marele potential care îl repre
zintă zootehnia. Oricit ar părea de 
paradoxal, totuși Sahelul. cu vege
tația sa zgircită. permite creșterea 
unui m,are număr de animale pen
tru came si lapte. După seceta 
cruntă din anii ’70. care a decimat 
importante efective, s-a asigurat a- 
meliorarea compoziției turmelor ca 
și a selecției raselor, au fost create 
bazine cu rezerve de apă. tn ce pri
vește agricultura, singura zonă 
unde producția cerealieră este mai 
dezvoltată se află spre sud. la fron
tiera cu Senegal și Mali, regiune 
unde, datorită precipitațiilor mai 
bogate, se pot cultiva meiul, sorgul, 
alte plante tropicale. Se prevede ca 
prin ridicarea unor diguri de-a lun
gul fluviului Senegal — construite 
prin cooperare in cadrul Organiza
ției pentru punerea in valoare a 
fluviului Senegal — să se acumu
leze in perioadele cu ploi apa nece
sară irigării unei suprafețe de 
circa 250 000 ha. de pe care s-ar 
putea obține recolte duble. Dezvol
tarea creșterii animalelor, alături 
de introducerea unei agriculturi in
tensive în regiunea Rosso. Kaedi, 
Selibaby sint obiective prioritare ce 
au drept scop asigurarea cu produ
se agroallmentare a populației, re
ducerea importurilor de asemenea 
produse, care in prezent apasă greu 
asupra balanței de plăți externe.

Industria extractivă a schimbat 
peisajul și oamenii pe meleagurile 
unde se află exploatările miniere. 
Au apărut așezări noi — cu apă, 
lumină electrică, magazine si școli.

PARIS 15 (Agerpres). — La se
siunea Conferinței generale UNESCO, 
în cadrul comisiei a V-a. se des
fășoară dezbaterile asupra elimină
rii prejudecăților, intolerantei și 
discriminării rasiale.

Evocînd experiența si realizările 
tării noastre, reprezentantul român 
a arătat că egalitatea deplină a tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, rasă, sex sau 
religie. în toate domeniile vieții e- 
conomice, politice, sociale si cultu

rale. constituie o realitate vie. bucu- 
rindu-se de garanții efective din 
partea statului socialist.

în contextul internațional actual, 
a subliniat vorbitorul. UNESCO este 
chemată ca. prin programele și ac
tivitățile sale specifice, să contribuie 
activ la' realizarea imperativelor 
dezvoltării libere si independente a 
popoarelor, la eliminarea tuturor 
formelor de dominație, de colonia
lism si neocolonialism, a rasismului 
si politicii de apartheid.

Congresul Partidului Comunist din Marea Britanie 
si-a încheiat lucrările
9

LONDRA 15 (Agerpres).—La Lon
dra și-a încheiat lucrările cel de-al 
38-lea Congres al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, transmite 
agenția T.A.S.S. Au fost examinate 
probleme privind rolul și sarcinile 
P.C. din Marea Britanie în mișcarea 
muncitorească și sindicală din .țară, 
precum și probleme internaționale.

într-o rezoluție adoptată de con
gres este prezentat programul de mă

suri pentru întărirea organizațiilor 
de partid din întreprinderi, apărarea' 
intereselor oamenilor muncii, ale șo
merilor. tinerilor și altor pături ale 
populației, mobilizarea oamenilor 
muncii la lupta pentru apărarea 
drepturilor lor, pentru pace și dezar
mare.

Congresul a ales noua conducere a 
partidului și noua componentă a Co
mitetului Executiv.

O.N.U.

0 nouă condamnare a politicii de apartheid
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 

— în Adunarea Generală a O.N.U. au 
început dezbaterile asupra politicii 
de apartheid a regimului minoritar 
rasist de la Pretoria. După cum re
latează agențiile internaționale de 
presă, grupul țărilor africane la 
O.N.U. a cerut examinarea de urgen
ța, în plenul adunării, a acestei pro
bleme. ținînd seama de intenția a- 
nunțată public de regimul de la Pre
toria de a pune în aplicare noua con
stituție rasistă, care tinde să „lega
lizeze" discriminările fată de popu
lația de culoare. Delegația din Sierra 
Leone — țară care deține președinția 
pe luna în curs a grupului țărilor a- 
fricane la O.N.U. — a prezentat un 
proiect de rezoluție care condamnă 
așa-numitele „propuneri constituțio
nale" adoptate la 2 noiembrie a.c. de 
minoritatea albă din R.S.A.. propu
neri care privează populația africană 
majoritară de drepturile ei elemen
tare și tind să transforme Republica 
Sud-Africană într-o țară „numai 
pentru albi". Proiectul cere ca Adu

narea Generală să afirme că aceste 
reforme constituționale sint contrare 
Cartei O.N.U. și că rezultatele refe
rendumului prin care au fost adop
tate sînt lipsite de orice validitate. în 
document se afirmă că intrarea în 
vigoare a noii constituții sud-africa- 
ne nu va face decît să agraveze ten
siunea și confruntarea din Africa 
australă.

PRETORIA 15 (Agerpres). — Poli
tia sud-africană a arestat 44 de per
soane care s-au pronunțat — în 
cursul unei demonstrații — în favoa
rea acordării de drepturi egale tutu
ror locuitorilor din Africa de Sud. 
Cei arestați, relevă agențiile Reuter 
și A.P., împreună cu un mare număr 
de persoane, au ținut să-și exprime 
protestul față de adoptarea așa-zisei 
„constituții sud-africane" aprobată 
luna aceasta printr-un referendum 
numai de populația albă din Africa 
de Sud, și care acordă doar drepturi 
limitate indienilor și metișilor și 
aproape nici un drept negrilor.

în sprijinul extinderii cooperării economice 
interafricane

ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa, la Addis. Abeba 
se desfășoară lucrările Comitetului 
interguvernamental al experților 
pentru dezvoltarea tehnică și științi
fică. Participanții la dezbateri exa
minează probleme privind introduce
rea pe scară largă a realizărilor știin
ței și tehnicii în economiile naționale 
ale țărilor africane.

în raportul secretarului executiv 
al Comisiei economice O.N.U. pen
tru Africa, Adebayo Adedeji, este 
evidențiat refuztil unor state indus

trializate de a întreprinde măsuri 
concrete în direcția reorganizării ac
tualelor relații economice și tehnico- 
științifice internaționale pe o bază 
echitabilă și justă.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor. reprezentantul comisiei a che
mat țările africane să-și concentreze 
eforturile asupra extinderii colabo
rării regionale, realizării unei stabi
lități economice a tuturor statelor 
africane, precum și asupra elaborării 
unei poziții comune la convorbirile 
internaționale consacrate probleme
lor economice și comerciale.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• Președintele Franței, Franțois 

Mitterrand, a conferit la Paris cu pre
ședintele Sudanului, Gaafar El Ni- 
meiri, aflat in vizită oficială în ca
pitala Franței. S-a procedat la o 
trecere în revistă a principalelor pro
bleme internaționale, cu un accent 
deosebit asupra situației din Africa, 
in general, și din Orientul Mijlociu, 
in special ® La Rabat, vicepremierul 
și ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, Kamal ' Hassan Aii, a fost pri
mit de regele Marocului, Hassan al 
ll-lea. $eful diplomației egiptene a 
declarat ziariștilor că a discutat cu 
suveranul marocan ultimele evoluții 
dip lumea arabă și situația din Ori-, 
entul Mijlociu ® Regina Elisabeta a 
ll-a a Merii Britanii a sosit la Dhaka, 
intr-o scurtă vizită în Republica Ban
gladesh. In continuare, ea va face

o vizită oficială in India, după care, 
între 23 și 29 noiembrie, va partici
pa, la Delhi, la reuniunea la nivel 
înalt a țărilor membre ale Common- 
wealth-ului • Ministrul suedez al a- 
facerilor externe, Lenart Bodstroem, 
a sosit la Beijing la invitația omolo
gului său chinez, Wu Xueqian, infor
mează agenția China Nouă • Se
cretarul general al Organizației Con
ferinței Islamice, Habib Chati, a so
sit la Dakar. Senegalul este prima 
etapă a turneului pe care Habib 
Chati îl va întreprinde într-o serie de 
state africane, între care Gambia, Ni
ger, Mauritania și Moli, în vederea 
pregătirii celei de-a IV-a Conferințe 
islamice la nivel înalt, programată 
pentru luna ianuarie, la Casablanca.

(Agerpres)

• Lupte violente între forțele palestiniene aflate în conflict 
® Reizbucnirea ciocnirilor dintre armata libaneză și milițiile 
druze ® La O.N.U., adoptarea unor rezoluții care condamnă 

practicile Israelului in teritoriile arabe ocupate
BEIRUT 15 (Agerpres). — Capitala 

Libanului a fost supusă, luni noaptea 
și marți, unor tiruri repetate cu 
obuze și rachete, iar în zona mun
toasă din sud-estul Beirutului au re- 
izbucnit lupte intense între armata 
libaneză și milițiile druze, informea
ză agențiile internaționale de presă. 
Au fost bombardate zone atît din 
estul, cit și din vestul capitalei. Bi
lanțuri provizorii — citate de agenția 
France Presse — estimează că, in 
urma bombardamentelor, și-au pier
dut viața aproape 20 de persoane, au 
fost rănite peste 40 și s-au înre
gistrat noi pagube materiale.

Potrivit unui purtător de cuvînt 
oficial palestinian, citat de agenția 
W.A.F.A., marți au avut loc, tot
odată, lupte violente între comba
tanți ai Organizației pentru Elibera
rea Palestinei și disidenți din cadrul 
mișcării „Al Fatah", în zona taberei 
de refugiați Baddawi, în nordul Li
banului.

★
Avioane militare americane au sur

volat, din nou. marți dimineață re
giunea muntoasă din estul Beirutului 
— informează agențiile internaționa
le de presă.

★
Trimisul special al președintelui 

Ronald Reagan în Orientul Mijlociu, 
Donald Rumsfeld, a conferit succesiv 
cu primul ministru al Libanului, 
Shafic Al-Wazzan. președintele Adu
nării Naționale, Kamel El Assad,

consilierul președintelui Gemayel 
pentru problemele securității națio
nale. Wadih Haddad, și cu șeful di
plomației libaneze. Elie Salem.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— In Comitetul pentru probleme 
economice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. s-a încheiat exa
minarea raportului secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, intitulat „Condițiile de viață ale 
poporului Palestinei în teritoriile 
ocupate". Comitetul a adoptat o serie 
de rezoluții prin care condamnă 
practicile Israelului în teritoriile ara
be ocupate, se cere să se pună capăt 
actelor de violență față de populația 
din aceste teritorii și se' reafirmă 
dreptul inalienabil al poporului pa
lestinian la libertate și independentă, 
la crearea unui stat național propriu.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a hotărit constitui
rea de noi implantări civile israelie- 
ne in Cisiordania — informează a- 
genția Fbance Presse, citind surse 
autorizate. Trei tabere militare din 
apropiere de orașul Jericho, din va
lea Iordanului, vor fi transformate in 
implantări... agricole. Este vorba de 
localitățile Beit Haarva, Tzouri și 
Nou'l Nevo. Alte două implantări — 
Tel Haim și El Kayam — vor fi con
struite în nordul Cisiordaniei. Din 
1867, aproximativ 140 așezări cu 
populație evreiască au fost create in 
Cisiordania și in Gaza — menționea
ză agenția France Presse.

luări de poziție în diferite țări în favoarea 
încetării luptelor fratricide și refacerii unității O.E.P.
BEIJING 15 (Agerpres). — Vice

premierul R.P. Chineze, Wan Li, a 
declarat că guvernul și poporul chi
nez susțin ferm cauza justă a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
și poporul palestinian, s-ub' condu
cerea președintelui Yasser Arafat — 
transmite agenția China Nouă. Wan 
Li — precizează agenția — a făcut 
această declarație cu ocazia primirii 
unei delegații politice a O.E.P., con
dusă de Abdul Rahim Ahmad, mem
bru al Comitetului Executiv al O.E.P.

DELHI 15 (Agerpres). — Președin
tele în exercițiu al mișcării de neali
niere, primul ministru al Indiei. In
dira Gandhi, într-un mesaj adresat 
președintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, subliniază nece
sitatea încetării urgente a luptelor 
din cadrul mișcării palestiniene, ca și 
faptul că „refacerea unității palesti
niene are o importanță enormă" — 
informează agenția Taniug.

NICOSIA 15 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului. Spyros Kyprianou, a 
făcut apel la „încetarea imediată a 
luptelor din cadrul mișcării palesti
niene și restabilirea unității palesti
niene. atît de necesară pentru pro

movarea ’ cauzei sale" — informează 
Cyprus News Agency. El a adăugat 
că „poporul cipriot privește cu deo
sebită îngrijorare drama care are loc. 
in prezent. în rîndurile palestinieni
lor".

ANKARA 15 (Agerpres). — Guver
nul Turciei a cerut grupărilor pales
tiniene aflate în conflict să pună 
imediat capăt luptelor dintre ele și 
să-și rezolve disputele prin reconci
liere, informează ziarul „Daily News" 
din Ankara. Citind pe purtătorul de 
cuvînt al Ministerului turc de Exter
ne, Nazmî Akiman. ziarul arată că 
guvernul turc găsește că unitatea in
ternă a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei este impusă de ne
cesitatea promovării cauzei palesti
niene și consideră că Yasser Arafat 
este conducătorul legitim al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

AMMAN 15 (Agerpres). — Sindi
catele de pe malul vestic al Iorda
nului au dat publicității o declara
ție in care se subliniază că mișca
rea clasei muncitoare din teritoriile 
ocupate sprijină Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei sub conducerea 
președintelui Comitetului Executiv 
ol O.E.P.. Y’asser Arafat, informează 
agenția W.A.F.A.

- pe scurt

Nomazii poposesc îndelung in in
cinta noilor construcții. Pe calea 
ferată lungă de 650 de kilometri, 
pe care se expediază minereul, au 
fost amenajate puncte de aprovi
zionare cu apă. Numărul celor care 
lucrează pentru S.N.I.M. a depășit 
5 000 angajați, iar centrul minier 
Zouerate a devenit un adevărat 
orășel. Convinși că nu poate exista 
o dezvoltare economică reală fără 
o preocupare statornică pentru in
dustrializare. mauritanienii au in 
vedere, paralel cu extinderea ex
ploatării bogatelor zăcăminte de 
minereuri, valorificarea lor cel pu
țin parțial in întreprinderi autoh
tone. Există deja proiecte, precum 
Și unele realizări in domeniul side
rurgiei. Se preconizează, de aseme
nea. creșterea numărului de unități, 
industriale de mai mică'anvergură. 
La Nouadibou, polul economic al 
țării, se află in curs de construcție 
șantiere de reparații navale. Recent 
s-a dat in exploatare prima fabrică 
de ciment.

Prin prisma realizărilor Înregis
trate, se poate aprecia — și discu
țiile purtate la Nouakchott sint re
levante in acest sens — că poporul 
mauritanian. continuator al unor 
vechi civilizații arabe si africane,’ 
este decis să-și ridice tara ta cotele 
progresului modern, prin . eforturi 
proprii, in ciuda condițiilor climei 
vitrege, a dificultăților inerente în
ceputului de afirmare a tinărului 
stat independent. Așezarea întregii 
activități politice șl sociale ne te
melii realiste, stabilirea unor pro
grame în diferite domenii, cu ter
mene precise și eficientă sporită, 
czirsul larg spre atragerea maselor 
populare la acțiunile sociale, de 
dezvoltare economică au venit să 
confirme. în special in ultimii ani. 
procesul continuu al prefacerilor 
sociale, ca opțiuni de durată ale 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, destinate împlinirii dezide
ratelor vitale ale acestui popor, 
spre o viață mai bună.

România și Mauritania, popoarele 
țărilor noastre se simt legate de

aspirații comune, de preocuparea ca 
în lumea contemporană tuturor na
țiunilor să le fie asigtirate condiții 
de afirmare pe calea independentei 
și a civilizației. De mai multi ani 
s-au statornicit legături de coope
rare în diferite domenii de in
teres reciproc. Țara noastră a acor
dat sprijin Mauritaniei pentru va
lorificarea și conservarea resurse
lor piscicole. Recent a fost inaugu
rat la Nouadibou Complexul frigo
rific de prelucrare a peștelui, con
struit de societatea mixtă româno- 
mauritaniană Simar. Pe plan inter
național, cele două țări se regăsesc 
alături in lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
pentru promovarea păcii și colabo
rării intre popoare.

Pe linia ascendentă a cooperării 
dintre cele două state, un rol de
terminant l-a avut întilnirea din 
aprilie 1982 dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste Românie, și Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, președintele 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională. șef al statului Republica 
Islamică Mauritania. Referindu-se 
la apropiata vizită în țara noastră, 
șeful statului mauritanian eviden
ția recent importanta acestui eve
niment. hotirirea guvernului mau
ritanian de a acționa pentru con
solidarea si extinderea raporturilor 
de cooperare prietenească cu Româ
nia, dorința de a intensifica conlu
crarea celor două țări in cadrul 
O.N.U., al „Grupului celor 77" și 
al mișcării de nealiniere, exprirnind 
aprecieri deosebite fată de politica 
externă consecventă și curajoasă, in 
sprijinul păcii, progresului si inde
pendenței. promovată de România, 
sub conducerea clarvăzătoare a 
șefului statului român. Fără îndo
ială. noul dialog la nivel înalt de 
la București va deschide ample și 
îmbucurătoare perspective colabo
rării. dintre cele două țări si popoa
re prietene.

I. TIMOFTE

LA GENEVA a avut loc. marți, 
o ședință plenară a delegațiilor 

■ U.R.S.S. si S.U.A. la negocierile 
privind limitarea și reducerea ar- 

1 mamentelor strategice. In aceeași 
zi s-a desfășurat ședința plenară 

I a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la 
| tratativele privind limitarea arma

mentelor nucleare în Europa.
PROBLEMA INSULELOR MAL- 

1 VINE (FALKLAND) LA O.N.U. A- 
dunarea Generală a O.N.U. a in- 

Iceput examinarea problemei suve
ranității asupra Insulelor Malvine 
(Arhipelagul Falkland), urmînd ca 

I in decursul dezbaterilor să se pro
nunțe asupra unui proiect de rezo
luție latino-american, in care gu
vernele argentinian și britanic sint 
chemate să reia negocierile asupra 

I acestui diferend in vederea dega
jării unei soluții pașnice, proiect 

I care — apreciază agențiile interna- 
I ționale de presă — ar urma să se 

bucure de o largă majoritate.
ȘOMAJUL ÎN It.F.G, Experții e- 

' conomici apreciază că anul viitor 
șomajul va continua să crească în 

I R.F. Germania. Astfel, potrivit es- 
| timărilor Institutului de marketing 

de la Ntirnberg. in 1984 numărul 
> șomerilor înregistrați oficial va fi. 

în medie anuală, de peste 2,3 mi
lioane. De asemenea, va continua 
să crească numărul șomerilor par- 

I tiali. care va urca la 750 000 de 
I persoane.
, CREAREA UNEI FORȚE AERO

PURTATE SPECIALE ÎN MAREA 
BRITANIE. Ministrul apărării ai 
Marii Britanii, Michael Heseitine, 
a anunțat crearea unei forte asro- 

I purtate cu un efectiv de 5 000 de 
militari, care va putea fi desfă- 

I surată rapid în orice zonă din 
I lume, relatează agenția Reuter.

El a motivat această măsură prin 
necesitatea „apărării intereselor 
tării in oricare. parte a lumii". 

I Noua brigadă are un nucleu de
1 800 de parașutișții sprijiniți de 

I infanterie, tunuri de cimp. vehi
cule blindate de recunoaștere și 
elicoptere.

I STABILIREA DATEI ALEGERI- 
I LOR PREZIDENȚIALE ÎN BAN

GLADESH. Generalul Hossain 
I Muhammad Ershad, administrato- 
I rul-șef al Legii marțiale din Ban

gladesh, a anunțat că alegerile 
| prezidențiale din această țară vor 
I fi organizate la 24 mai anul viitor. 

Intr-un discurs radiodifuzat, el ă 
arătat că în felul acesta partidele 

I politice ișj vor putea începe activi- 
I tatea în vederea pregătirii acestor 

alegeri, care vor da ocazia inlo- 
I cuirii administrației Legii marțiale 
I cu organe alese.
. RECRUDESCENTA VIOLENȚEI 

ÎN IRLANDA DE NORD. O per-
■ soană a fost ucisă, luni seara, in

tr-un atentat cu bombe care s-a 
I produs la Armagh, in sudul Ulste- 
| rului. au anunțat surse polițienești 

din Belfast. Agenția France Presse 
I amintește, in acest context, că Ir

landa de Nord cunoaște. în ulti- | 
ma lună, o recrudescentă a acte
lor de violență.

REUNIUNE A O.S.A. La Wa- I 
shington au început lucrările celei 
de-a XIII-a sesiuni a Adunării i 
Generale a Organizației Statelor | 
Americane (O.S.A.), la care parti
cipă majoritatea miniștrilor reia- . 
țiilor externe din țările membre. 
Dezbaterile vor fi consacrate situa- ' 
ției din America Centrală și ba
zinul Caraibilor. Țările membre I 
ale „Grupului de la Contadora" — I 
Panama, Venezuela, Mexic și Co
lumbia — vor informa participanții i 
la reuniuni despre rezultatele de- . 
mersurilor întreprinse in vederea 
reglementării prin mijloace pașnice, . 
prin tratative politice, a situației I 
ain America Centrală.

REMANIERE GUVERNAMEN- I 
TALA ÎN NIGER. Șeful statului | 
Niger, președintele Consiliului Mi
litar Suprem, generalul Seyni ■ 
Kountche. a procedat la o rema
niere guvernamentală, anuntind nu- 
mirea unui nou prim-ministru —r 
Hamid Algabid, transmite agenția I 
Reuter. în noua echipă ministeria- I 
lă. președintele deține portofoliile 
apărării și internelor. în funcția de i 
ministru de externe a fost desem- I 
nat Ide Oumarou.

SIMPOZION PE TEMA UTILI- ■ 
ZĂRII SURSELOR NOI DE E- I 
NERGIE. în ultimii 10 ani. suma 
alocată de Senegal pentru cumpă- I 
rarea de petrol de pe piața inter- | 
națională a crescut, de la 5 mi
liarde franci C.V.A.. în 1973, la 85 
miliarde franci C.F.A.. în acest an. 
Aceste date au fost anunțate ds • 
ministrul senegalez al cercetării 
științifice si tehnice. Moussa Balia I 
Daffe cu ocazia deschiderii unui | 
simpozion international pe tema 
promovării surselor noi si regene- , 
rabile de energie, care a avut loc • I 
la Dakar. 1

CEL MAI MARE PREMIU LI- I 
TERAR SPANIOL, „Miguel de | 
Cervantes", a fost acordat anul a- 
cesta cunoscutului poet Rafael Al- 
berti, s-a anunțat la Madrid. 
Alberti, unul dintre membrii vete
rani ai P. C. din Spania, s-a născut 
la Cadiz in anul 1902. Timp de 32’ I 
de ani, el a' fost exilat din țară de | 
către regimul franchist, revenind in 
patrie in 1977. i

UN NOU POD PESTE BOSFOR. ' 
Turcia va începe in viitorul a-, 
propiat construirea unui al doilea: I 
pod peste Bosfor. După cum a a- • 
nuntat Ministerul turc al Lucră
rilor Publice, proiectul va fi rea- I 
lizat de firma britanică „Freeman ' 
Fox", cea care a construit și po- . 
duî dat in funcțiune în urmă cu, I 
zece ani. Noul nod va fi amplasat 
in zona localităților- Balta Limani 
si Rumelihisari. de ne coasta eu- I 
ropeană. si Kanlica si Anadolu Hi- 
sari. de pe coasta asiatică. ,
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