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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

ieri au inceput

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Înaltul for legislativ al țării a dezbătut programe de largă perspectivă pentru creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii, pentru îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie 
și valorificarea superioară a materiilor prime și a materialelor — programe de mare însemnătate 

pentru progresul economico-social necontenit al patriei

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 23 martie, s-au deschis lucrările 
sesiunii a noua a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

La Intrarea In rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
au fost primiți cu vii și îndelungi 
aplauze. 11

împreună cu președintele Republi
cii Socialiste România, în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul

Niculescu, Constantin Olteanu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pătan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdet.

Au fost prezenți membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat.

în calitate de invitat!, la lucrările 
sesiunii participă membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai vie
ții noastre științifice și culturale, 
ziariști. De asemenea, au fost pre-

zențl șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, precum șl 
corespondenți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Cei prezenți în sală au păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
deputaților Iosif Kovacs și Vasile 
Sechel, care au încetat din viață în 
perioada care a trecut de la prece
denta Sesiune,

Pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
— adoptată în unanimitate de depu
tății Marii Adunări Naționale — 
sint înscrise următoarele :

1. Program privind creșterea mai 
accentuată a productivității mun
cii și perfecționarea organizării și 
normării muncii in perioada 1983— 
1985 și pină in 1990.

2. Program privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al pro

duselor, reducerea consumurilor de 
materii prime, de combustibili și 
energie și valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor 
in perioada 1983—1985 și pină in 
1990.

3. Proiect de lege cu' privire la 
regimul de navigație pe Canalul 
Dunăre — Marea Neagră.

4. Proiect de lege privind tipiza
rea și standardizarea produselor, 
construcțiilor și tehnologiilor, nor
marea tehnică a consumurilor ma
teriale și energetice, ridicarea cali
tății produselor.

5. Program privind alimentația 
științifică a populației.

6. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind norme 
cu putere de lege emise de Consi
liul de Stat după sesiunea a opta 
a Marii Adunări Naționale.

(Continuare in pag. a IV-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Unite Tanzania, 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, l-a primit, la fi3 martie,

pe Ahmed Hassan Diria, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

șl plenipotențiar al Republicii Unite 
Tanzania in țara noastră. (Continuare 
in pagina a V-a).

HOTĂRÎREA 
plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
privind cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă 

și antiimperialistă
Anul acesta, la 23 August, se împlinesc 40 de ani 

de la revoluția de eliberare sociala și națională, anti
fascistă și antiimperialistă - actul energic de văință al 
întregii noastre națiuni, strălucită afirmare a hotărîrii 
poporului român de a zdrobi orice dominație străină, 
de a fi liber și deplin stăpîn în țara sa, de a-și hotărî 
singur destinele.

Măreața victorie din August 1944 a deschis o nouă 
eră în istoria multimilenară a poporului nostru. Răs- 
turnind dictatura militaro-fascistă, România s-a alătu
rat cu întregul său potențial economic și militar Uniu
nii Sovietice, celorlalte forțe ale coaliției antihitleriste, 
luptind cu eroism și dind grele jertfe pentru elibera
rea deplină a patriei de trupele hitleriste și, apoi, 
pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pină la 
victoria deplină asupra Germaniei fasciste. Acționînd 
cu întreaga sa forță pentru zdrobirea mașinii de război 
hitleriste, poporul nostru și-a afirmat, încă o dată, cu 
strălucire, glorioasele sale tradiții de luptă pentru 
scuturarea jugului dominației străine, pentru dezvol
tarea liberă și suverană, împotriva forțelor asupritoare, 
a politicii de înrobire a popoarelor.

Revoluția de eliberare socială șl națională, antifas
cistă și antiimfberialistă a deschis calea instaurării 
puterii democrat-populare, a victoriei revoluției socia
liste și trecerii la construcția socialismului, a asigurat 
condițiile necesare marilor transformări revoluționare 
petrecute în aceste patru decenii în societatea româ
nească.

La cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, 
poporul român se prezintă cu victorii istorice in toate 
domeniile de activitate. Dintr-o țară agrară slab dez
voltată, România s-a transformat.intr-un stat industrial- 
agrar cu o industrie puternică, modernă, cu o agri
cultură socialistă în plin progres, cu un nivel de viață 
materială și spirituală în continuă creștere.

Un loc de importanță hotărîtoare în această epocă 
istorică il ocupă etapa inaugurată de Congresul al 

! IX-lea al partidului - cea mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării noastre. Toate marile reali
zări petrecute în această perioadă sint indisolubil le
gate de numele și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
care conduce cu strălucire destinele patriei, ale po
porului român pe calea socialismului și comunismului, 
a bunăstării și păcii. Ideile și orientările de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și-au găsit o strălucită materiali
zare în mărețele victorii obținute în toate domeniile 
construcției socialiste din patria noastră.

In această perioadă de adinei transformări revolu
ționare, Partidul Comunist Român a desfășurat o in
tensă activitate pentru organizarea și unirea forțelor 
întregii națiuni în vederea înfăptuirii neabătute a po
liticii de industrializare socialistă — ca bază a pro
gresului economic și social al societății socialiste ro
mânești, a întăririi independenței și suveranității na
ționale - a dezvoltării agriculturii pe temelii noi, socia- 

I liste, a înfloririi științei, artei și culturii, asigurînd li- 
? | chidarea intr-un termen istoric scurt a rămînerii în 

j urmă moștenite din trecut, ridicarea economică și so
cială a tuturor zonelor patriei, înflorirea multilaterală 
a ofașelor și satelor țării. Sporirea considerabilă a 

l forței economice a României în anii construcției socia

liste este grăitor ilustrată de creșterea producției In
dustriale in această perioadă de 53 de ori, a produc
ției agricole de aproape 3 ori, o venitului național de 
16 ori.

Ca urmare a politicii externe juste, a inițiativelor șl 
acțiunilor sale consacrate păcii, destinderii și colabo
rării internaționale, a participării active la soluționarea 
constructivă a marilor probleme ole epocii noastre, 
România și-a cucerit un meritat prestigiu pe arena 
mondială, a dobindit nenumărați prieteni pe toate me
ridianele lumii.

Toate realizările istorice dobîndite în acești 40 de 
ani sint rodul înfăptuirii neabătute de către întregul 
popor a politicii științifice a Partidului Comunist Român 
- centrul vital și conștiința întregii națiuni - care 
aplică în mod creator principiile fundamentale ale 
socialismului la realitățile României, ale epocii in care 
trăim.

Marea sărbătoare națională de la 23 August găsește 
poporul român în plin avint creator, angajat cu toate 
forțele și puterea de creație - strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în realizarea politicii interne și 
externe a partidului și statului, în înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xll-lea și de Conferința Națională ale partidului pri
vind dezvoltarea economico-soclală a țării in actuala 
etapă, realizarea unei noi calități a muncii și vieții 
întregului popor.

Avînd în vedere marea însemnătate a revoluției de 
eliberare socială și națională de la 23 August - șl 
adresînd întregului nostru partid și popor chemarea de 
a face totul pentru a întimpina cea de-a 40-a aniver
sare a acestui glorios eveniment din istoria noastră na
țională cu noi și mari înfăptuiri în toate domeniile 
de activitate — Comitetul Central al Partidului Co
munist Român

HOTĂRĂȘTE»

Aniversarea zilei de 23 Augustmarea sărbătoare 
națională a poporului român - va fi marcată, în în
treaga țară, prin desfășurarea de ample acțiuni politi
ce și organizatorice pentru realizarea In cele mai bune 
condiții a planului de dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1984 și pe întregul cincinal, a preve
derilor Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Totodată, măreața aniversare va fi marcată prin 
Intensificarea muncii ideologice și cultural-educative 
de masă, care să pună puternic în lumină însemnă
tatea istorică a revoluției de eliberare socială și na
țională, profundele transformări revoluționare petrecu
te in viața societății in cei 40 de ani care au trecut 
de la eliberarea patriei, perspectivele luminoase de 
progres și bunăstare pe care istorica victorie din Au
gust le-a deschis întregii noastre națiuni. Toate aces
te acțiuni vor trebui, să ducă la mobilizarea și mai 
puternică a forțelor și energiilor poporului nostru in 
vederea intîmpinării și sărbătoriri! zilei de 23 August 
cu noi și tot mai mari succese în toate domeniile de
(Continuare in pag. a IV-a)
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Raportul prezentat de tovarășul 
Constantin Dăscălescu 

prim-ministru al guvernului

asupra Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii in perioada 1983-1985 și pînă în 1990

Mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Președinte al Republicii Socialiste 
România,

Știmați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, din îm

puternicirea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, să pre
zint pentru dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale Programul 
cu privire la creșterea mai accentua
tă a productivității muncii și perfec
ționarea organizării și normării mun
cii în perioada 1983—1935 și pină in 
1990, adoptat de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din noiembrie 1983.

Elaborat din inițiativa și sub în
drumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Renublicii, 
programul are ca scop esențial rea
lizarea obiectivului strategic, stabilit 
de Conferința Națională a partidului, 
privind atingerea in perspectivă a ni
velurilor de productivitate existente 
In țările dezvoltate, asigurînd astfel 
înaintarea fermă a țării noastre pe 
calea făuririi unei economii moder
ne, de înaltă eficiență.

Cu excepționala sa putere de ana
liză științifică și capacitatea deose
bită de a pătrunde in esența proce
selor fundamentale ale dezvoltării e- 
conomice și sociale a patriei noas
tre, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a defi
nit cu claritate direcțiile in care tre
buie să acționăm pentru ca în anii 
următori să se asigure un ritm sus
ținut de creștere a productivității

muncii, care să înscrie țara noastră 
în mod decisiv pe calea edificării u- 
nei economii intensive.

Punînd în centrul activității econo
mice necesitatea creșterii rapide a 
productivității muncii, partidul nos
tru pornește .de la adevărul istoric că 
aceasta' joacă un rol determinant în 
afirmarea superiorității orinduirii so
cialiste, în asigurarea unei noi cali
tăți a vieții, in ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor și dezvoltarea 
continuă a economiei naționale. In 
raportul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, subliniind în 
mod magistral importanța hotărîtoare 
a productivității muncii pentru în
făptuirea Programului partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că : 
„Nu putem vorbi de făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, de înaintarea spre comunism, de 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al poporului fără a realiza o înaltă 
productivitate a muncii".

In această viziune complexă a se
cretarului general al partidului, tre
buie să înțelegem că creșterea in ritm 
susținut a productivității muncii so
ciale constituie o cerință obiectivă a 
afirmării forței și superiorității orin
duirii noaștre socialiste în întrecerea 
istorică dintre socialism și capitalism.

Această orientare, cu un puternic 
caracter revoluționar, impune guver
nului, ministerelor și celorlalte orga
ne centrale datoria de a lua, fără 
întîrziere, toate măsurile pentru 
transpunerea neabătută in viață a 
Programului de creștere mai accen
tuată a productivității muncii, care 
vă este astăzi supus spre aprobare.

Avînd în vedere că rezultatele obți
nute pînă în prezent în creșterea pro
ductivității muncii nu reflectă pe de
plin potențialul de care dispunem, 
trebuie să acționăm cu toată fermi
tatea, astfel incit în fiecare sector de 
activitate din economia noastră so
cialistă să se realizeze o productivi
tate superioară, care să ne asigure 
competitivitatea și din acest punct de 
vedere cu economiile țărilor dezvol
tate.

Pornind de la sarcinile și orientă
rile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, obiectivele Programului 
de creștere a productivității muncii 
au fost temeinic fundamentate cu 
măsuri tehnice, economice și organi
zatorice. Acestea au la bază apli
carea cu consecvență în producție a 
rezultatelor cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, a celor mai 
noi metode de organizare și condu
cere. Totodată, se are în vedere in
troducerea și extinderea pe scară 
largă a mecanizării și automatizării, 
folosirea cit mai deplină a capaci
tăților de producție și a forței de 
muncă, perfecționarea continuă a 
pregătirii profesionale a tuturor ce
lor care iși desfășoară activitatea 
nemijlocit in ramurile producției 
materiale. ,

Programul de creștere mal accen
tuată a productivității muncii și per
fecționarea organizării și normării 
muncii — etapizat pentru 1985, 1987 
și 1990 — cuprinde sarcini care să 
asigure realizarea in economia noas
tră a unor productivități similare cu 
cele din țările cu tradiție industrială
(Continuare în pag. a 11-a)

Raportul prezentat de tovarășa 
Elena Ceaușescu 

prim viceprim-ministru al guvernului, 

președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie 

asupra Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și materialelor in perioada 1983-1985 și pină in 1990

Stimați tovarăși deputațl.

Din împuternicirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro- 
iȚiân, prezint Marii Adunări Națio- 
naje, spre dezbatere și adoptare. 
Programul privind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, reducerea consumurilor de 
materii prime, de combustibili și e- 
nergie și valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor in 
perioada 1983—1985 și pînă in 1990.

Elaborat pe baza hotăririlor Con
gresului al Xll-lea și ale Conferin
ței Naționale, care au stabilit pen
tru actualul cincinal obiectivul stra
tegic de realizare a noii calități a 
muncii și vieții, programul se în
scrie in politica consecventă a parti
dului și statului de creștere conti
nuă a rolului și contribuției științei 
și tehnologiei la edificarea noii o- 
rîndulri. la accelerarea progresului 
multilateral al țării noastre. Preve
derile sale sint strins legate de pro
gramele stabilite de partid pentru 
valorificarea complexă, superioară a 
tuturor resurselor de materii prime, 
materiale și energetice, reducerea 
costurilor de producție și îndeosebi 
a cheltuielilor materiale, care să a-

sigure ridicarea generală a eficien
tei economice.

Ridicarea calității și a nivelului 
tehnic al producției constituie un 
factor fundamental al dezvoltării e- 
conomico-sociale, al făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltata 
și înaintării spre comunism.

în același timp, realizarea unei ca
lități și nivel tehnic ridicat consti
tuie o cerință legică a progresului e- 
conomico-social, a participării Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii și afirmarea forței orinduirii 
noastre socialiste.

în condițiile revoluției tehnice șl 
științifice contemporane, integrarea 
rapidă a noilor cuceriri ale științei 
in producția materială constituie o 
cerință esențială a făuririi unei e- 
conomii moderne, de înaltă produc
tivitate — baza sigură a creșterii 
continue a nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului po
por. Cercetării științifice îi revine, de 
aceea, misiunea de, mare răspunde
re de a participa activ la ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, elaborarea de noi tehnologii 
și modernizarea celor existente, ex
tinderea mecanizării și automatiză

rii, perfecționarea tipizării și stan
dardizării produselor, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și 
a eficientei in toate sectoarele eco
nomiei naționale. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit țara noastră dispune de 
rezerve limitate de materii prime și 
energie, ceea ce impune realizarea 
unor produse de calitate, cu para
metrii ridicați, care să valorifice su
perior resursele materiale și munca 
socială.

Conceput șl elaborat din inițiativa 
și sub directa conducere a secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
programul a făcut obiectul unor largi 
dezbateri in adunările generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi și 
institute, in centrale industriale, mi
nistere și județe, determinînd o pu
ternică mobilizare a capacității crea
toare a clasei muncitoare, a cadre
lor tehnice din producție și cerceta
re, in vederea aplicării ferme în via
tă a sarcinilor și obiectivelor stabi
lite de partid în domeniul ridicării 
nivelului calitativ al produselor, al 
promovării progresului tehnic in în
treaga economie națională.

(Continuare in pagf. a III-a)

Din cuvîntul* 
participanților 
la dezbateri 

In paginile II, III, IV

Remarcabile 
fapte

de muncă 
în cinstea 

marii 
noastre 

sărbători 
naționale 
In pagina a IV-a
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UJCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul prezentat de tovarășul 

Constantin Dăscălescu 
prim-ministru al guvernului

asupra Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii în perioada 1983-1985 și pînă în 1990

(Urmare din pag. I)

Îndelungată. Potrivit programului, In 
anul 1985 in industria republicană 
trebuie să se realizeze o creștere a 
productivității muncii de circa 41 la 
sută față de 1980 și de peste 45 la 
sută in industria prelucrătoare. Prin 
generalizarea cu fermitate a măsuri
lor de introducere mai rapidă a pro
gresului tehnic și de organizare su
perioară a producției și a muncii, în 
anul 1987 productivitatea muncii 
trebuie să fie de 1,7 ori mai mare 
decit in anul 1980.

Aplicarea în cursul anilor 1988— 
1990 a unui ansamblu de măsuri 
privind perfecționarea fluxurilor teh
nologice, organizarea optimă a locu
rilor și sectoarelor de muncă și pro
movarea intensă în producție a re
zultatelor cercetării științifice și dez
voltării tehnologice va asigura, la 
sfirșitul cincinalului viitor, o creștere 
de peste 2 ori a productivității mun
cii, ceea ce va permite atingerea 
nivelurilor din unele țări dezvoltate 
ale Europei.

Programul prezentat Marii Adunări 
Naționale asigură, pentru fiecare 
ramură și pentru fiecare sector din 
economie, introducerea de tehnologii 
moderne, utilizarea de mașini, utila
je și instalații cu performanțe teh- 
nico-funcționale de nivel mondial, 
folosirea largă a mijloacelor de auto
matizare și robotizare, creșterea gra
dului de specializare și concentrare 
a producției, sporirea substanțială a 
eficienței fondurilor fixe. Sînt, de 
asemenea, prevăzute măsuri pentru 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, a materialelor, combustibili
lor și energiei, utilizarea mai bună 
a forței de muncă, în vederea reali
zării unor produse de înalt nivel 
tehniț și calitativ, competitive pe 
piețele externe.

Pentru îndeplinirea In cele mai 
bune condiții a sarcinilor stabilite 
in program, ministerele și celelalte 
organe economice centrale. în strîn- 
să colaborare cu centralele indus
triale și întreprinderile, vor trebui 
să acționeze cu toată fermitatea ca 
cele peste 1 300 programe de măsuri 
stabilite pe ramuri și unități, cu ter
mene și responsabilități concrete, să 
se aplice în cele mai bune condiții.

Acțiunile și măsurile prevăzute în 
program au în vedere realizarea In
tegrală a sarcinilor privind ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ, asimi
larea și modernizarea mai rapidă a 
produselor, intensificarea programe
lor de autodotangjPjntr^i .acțfeițăljUe 
de transport uzinal, manipulări și 
depozitări. Totodată, acestea vor asi
gura respectarea cu strictețe a prin
cipiului creșterii mai rapide a pro
ductivității muncii in raport cu spo
rirea retribuției, ca o cerință obiec
tivă a înfăptuirii procesului de creș
tere eficientă a economiei și de ridi
care continuă a bunăstării oamenilor 
muncii.

Pentru anul 1984, măsurile stabili
te asigură, potrivit planului, o creș
tere a productivității muncii, față de 
1983, de 8 la sută în industria repu
blicană și de 6,5 la sută în construc- 
ții-montaj.

îndeplinirea integrală a acestor 
sarcini cere ca ministerele, centrale
le și întreprinderile să-și intensifice 
preocuparea pentru promovarea lar
gă a progresului tehnic, folosirea cu 
eficiență sporită a fondurilor fixe 
productive, creșterea ponderii perso
nalului ocupat direct în activitatea 
productivă.

Stimați tovarăși.
Un obiectiv important al progra

mului il constituie creșterea continuă 
a productivității fizice a muncii. 
Ministerele, centralele și întreprin
derile, cu sprijinul institutelor de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică au stabilit, pînă în prezent, 
productivități în expresie fizică la 
peste 2 600 produse industriale, care 
reprezintă 83 la sută din valoarea 
producției-marfă planificate pe anul 
1984. Pină la sfirșitul acestui cinci
nal trebuie să asigurăm ca pe sea
ma consumului de manoperă pe pro
duse fizice să se fundamenteze cel 
puțin 87 la sută din valoarea pro- 
ducției-marfă, iar pînă In 1987 în
treaga producție-marfă să fie dimen
sionată pe această cale. In acest mod 
acționăm și in celelalte ramuri ale 
economiei, în construcții, în agricul
tură și în transporturi.

Pornind de la rezervele mari care 
există în modul de folosire a dotării 
tehnice și a forței de muncă existen
te, programul orientează eforturile 
ministerelor, centralelor și întreprin
derilor în direcția utilizării la capa
citatea programată a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, modernizării 
și înnoirii acestora în vederea reali
zării nivelului stabilit de productivi
tate, calitate și consumuri de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie electrică. Totodată, este ne
cesar să se întreprindă măsuri hotă- 
rîte pentru utilizarea deplină a tim
pului de lucru al personalului mun
citor, eliminarea oricăror întreruperi 
In procesul de producție, întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă.

In industria minieră. In vederea 
creșterii mai rapide a productivită
ții muncii, o atenție deosebită va 
trebui să se acorde introducerii noi
lor tehnologii în exploatarea sub
stanțelor minerale utile, extinderii 
mecanizării complexe la extracția 
cărbunelui și minereurilor. în ex
tracția de țiței se vor urmări optimi
zarea tehnologiilor de lucru la son
dele de mare adîncime, aplicarea 
metodelor de exploatare a unor ză
căminte prin metode miniere și creș
terea factorului final de recuperare.

Potrivit programului, în metalur
gie măsurile prevăzute au în vedere 
creșterea coeficientului de scoatere 
a laminatelor, mecanizarea completă 
a operațiilor de încărcare a cuptoa
relor și furnalelor. automatizarea 
operațiunilor de laminare în vede
rea realizării profilelor, tablelor șl 
țevilor cu tolerante negative și ex
tinderea fabricației produselor meta
lurgice cu grad avansat de prelu
crare.

Pentru industria constructoare de 
mașini, în program s-a prevăzut. 

pentru perioada 1983—1985, aplicarea 
unui număr însemnat de tehnologii 
noi și modernizate. în mod deosebit 
în sectoarele calde și montaj. în cin
cinalul viitor acțiunea de introduce
re a progresului tehnic se va ampli
fica și mai mult. Vor fi generaliza
te noi tehnologii care să asigure rea
lizarea de produse de mare perfor
manță. dotate intr-un grad ridicat 
cu echipamente de mecanică fină, 
hidropneumatică, electronică și mi
croelectronică. care să corespundă 
exigențelor interne și ale pieței ex
terne.

în industria chimică șl petrochi
mică, aplicarea tehnologiilor de înal
tă eficientă, cu consumuri minime 
de materii prime și energie; va asi
gura îmbunătățirea substanțială a 
productivității muncii în toate sub- 
ramurile acesteia, situind-o astfel la 
nivelul atins de industriile chimice 
de vîrf pe plan mondial. In petro
chimie se va acționa mai ferm pen
tru creșterea gradului de valorifica
re a țițeiului și gazului metan, ela- 
borîndu-se tehnologii noi pentru pi- 
rolize, prelucrarea avansată a etile- 
nei și nropilenei și obținerea meta
nolului din gaze reziduale.

Sarcini deosebit de importante sînt 
prevăzute și pentru industria lemnu
lui. Cu., precădere se are în vedere 
aplicarea de noi tehnologii și moder
nizarea celor existente, care să asi
gure o valorificare superioară a ma
sei lemnoase, chimizarea lemnului. 
Ample acțiuni sînt prevăzute pentru 
modernizarea tehnologiilor de ex
ploatare și transport din această ra
mură.

In industria ușoară, programul 
preconizează extinderea tehnologiilor 
noi și modernizate, mecanizarea ope
rațiilor manuale din unele faze de fa
bricație, înlocuire^ utilajelor cu grad 
de uzură avansat, prelucrarea cu 
eficiență maximă a materiilor prime 
și materialelor recuperabile și refo- 
losibile.

Stimați tovarăși,
Programul de creștere mal accen

tuată a productivității, prezentat 
astăzi în Marea Adunare Națională, 
cuprinde sarcini importante și pen
tru celelalte ramuri ale economiei 
naționale. In anul 1985, în activitatea 
de construcții-montaj trebuie să se 
realizeze o creștere a productivității 
muncii cu peste 45 la sută față de 
anul 1980, în anul 1987 de 1,75 ori, 
iar in anul 1990 de 2 ori. înfăptuirea 
acestui salt calitativ are' in vedere 
un șir de măsuri care' să asigure, 
încă din faza de proiectare, creș
terea gradului de folosire a prefa
bricatelor și elementelor tipizate, in
troducerea pe scară largă a noi ma
teriale și elemente de construcții cu 
consumuri energetice reduse, utili
zarea deplină și eficientă a mașinilor 
și utilajelor de construcții, întărirea 
ordinii și disciplinei pe șantiere. Po
trivit programului, gradul de indus
trializare al construcțiilor va trebui 
să ajungă în 1985 la 30 la sută și la 
50 la sută în 1987. Pînă în anul 1990 
urmează să se încheie, în linii mari, 
procesul de industrializare a con

strucțiilor prin prefabricarea uzinală 
în întregime a elementelor de mare 
serie și mecanizarea complexă a pro-, 
ceselor de lucru pe șantierele de con
strucții.

In agricultură, măsurile stabilite 
prevăd ca în întreprinderile agricole 
de stat să se realizeze in 1985 o pro
ductivitate a muncii cu 63 la sută 
mai mare față de anul 1980, de 1,7 ori 
în 1987 și de 2,2 ori în 1990. Sarcinile 
care ni le-am propus în această ra
mură au în vedere creșterea preocu
pării și întărirea răspunderii tuturor 
factorilor pentru folosirea integrală 
și ridicarea potențialului productiv al 
solurilor, sporirea substanțială a pro
ducțiilor la hectar, promovarea soiu
rilor și hibrizilor de mare randament, 
ridicarea natalității șl reducerea mor
talității în zootehnie, obținerea unor 
rase de animale mai productive. O 
atenție specială va fi acordată intro
ducerii sistemei de mașini agricole 
de mare productivitate, adaptată 
structurii producției și diferitelor 
zone ale țării.

în domeniul transporturilor, por
nind de la necesitatea satisfacerii în 
cele mai bune condiții ă eerințo- 
lpr economiei, se va acționa cu mai 
multă hotărire pentru extinderea 
procedeelor moderne, generalizarea 
măsurilor pentru transportul combi
nat, dezvoltarea accentuată a trans
portului fluvial, în care o mare im
portanță O va avea folosirea intensă 
a Canalului Dunăre — Marea Neagră 
și Midia — Năvodari.

Stimați tovarăși.
In cadrul programului un Ioc im

portant il ocupă măsurile de perfec
ționare a organizării producției și a 
muncii, a căror contribuție la creș

terea productivității va reprezenta 
circa 40 la sută din sporurile prevă
zute. Pentru realizarea acestei sar
cini, ministerele, centralele și între
prinderile vor trebui să se ocupe cu 
toată răspunderea de folosirea efi
cientă a capacităților de producție 
prin optimizarea fluxurilor de fabri
cație, utilizarea intensivă a tuturor 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
din dotare, constituirea de brigăzi 
complexe în funcție de specificul 
proceselor de producție și al tehno
logiilor aplicate, întărirea ordinii și 
disciplinei la toate locurile de muncă.

Un rol de mare însemnătate în 
realizarea programului îl au măsuri
le prevăzute pentru ridicarea con
tinuă a calificării și perfecționării 
pregătirii profesionale a cadrelor. Se 
are în vedere aplicarea energică a 
măsurilor privind perfecționarea, în 
continuare, a învățămintului, legarea 
mai strînsă a acestuia ’ cu producția, 
organizarea temeinică a pregătirii 
profesionale a muncitorilor, maiștri
lor și inginerilor, in concordanță cu 
dotarea modernă existentă și repar
tizarea rațională a forțelor pe plat
formele. noi. .

Potrivit obiectivelor de creștere ac
centuată a productivității muncii, 
programul acordă o mare atenție 
măsurilor de reducere sistematică a 
consumului de muncă pe fiecare pro
dus, care să "corespundă dotării locu
rilor de muncă cu mijloace de pro
ducție moderne, experienței și gra
dului de pregătire a forței de muncă, 
în acest cadru vor fi luate măsuri 
pentru ca activitatea de normare a 
muncii să se realizeze într-o concep
ție unitară pe ansamblul economiei 
naționale, promovindu-se exigent 
normele de muncă fundamentate 
științific.

Pe baza sarcinilor stabilite In pro
gram, s-au întreprins, pînă în pre
zent, o serie de acțiuni care vor asi
gura ca în 1984 ponderea volumului 
de muncă efectuat după norme îm
bunătățite să ajungă în industrie la 
85 la sută. Este, de asemenea, sta
bilit ca pină în 1985 să se încheie 
întreg ciclul de îmbunătățire a nor
melor de muncă aplicate în prezent, 
astfel incit acestea să corespundă în
tru totul condițiilor tehnice, tehno
logice și de organizare a producției 
și a muncii.

Stimați tovarăși.
Realizarea integrală șl la terme

nele prevăzute a Programului privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii este nemijlocit con
diționată de transpunerea neabătută 
în viață, de către toate ministerele, 
centralele și întreprinderile, a tutu
ror măsurilor stabilite pentru fiecare 
ramură și unitate în parte. Putem a- 
firma cu deplin temei că există toate 
condițiile ca sarcinile puse în fața 
noastră in acest domeniu de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae’Ceaușescu, să poată fi înfăp
tuite cu succes.

Aplicarea fermă a măsurilor pre
văzute va da noi dimensiuni iniția
tivei și răspunderii oamenilor .mun
cii pentru traducerea în viață a po
liticii partidului privind creșterea 
continuă a productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
sporirea eficienței fondurilor fixe, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei electrice, pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor din planul 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială. Acționînd statornic în 

aceste direcții esențiale ale progre
sului nostru economic, oamenii mun
cii își vor spori eforturile pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai mare la 
creșterea venitului național’ — sin
gura sursă prin care se asigură fon
durile pentru dezvoltarea generală a 
societății și ridicarea continuă a ni
velului de trai al întregului popor.

Stimați tovarăși,
în încheiere doresc să asigur Marea 

Adunare Națională, pe dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, că — urmind 
exemplul dumneavoastră de muncă 
neobosită, de dăruire și pasiune re
voluționară — guvernul, ministere
le, centralele, întreprinderile, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, vor acționa cu înaltă răspun
dere, fără preget, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a Pro
gramului partidului de dezvoltare 
economică și socială a țării, pentru 
a întîmpina Congresul al XIII-lea al 
partidului și cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă cu rezultate tot mai bune în 
dezvoltarea continuă a economiei, 
care să propulseze patria noastră so
cialistă pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Propun Marii Adunări Naționale să 
adopte Programul de sporire mai ac
centuată a productivității muncii, cu 
convingerea că înfăptuirea acestuia 
va deschide o etapă nouă de progres 
și prosperitate în viața națiunii noas
tre socialiste.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
în cuvintul său, deputatul

Gheorghe Pană a ^Miniat că 
proiectele de lege supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale reflectă 

* pregnant preocuparea statornică a 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a elaborat o concepție originală 
a construcției economice, bazată pe 
modernizarea susținută a ramurilor 
prioritare ale industriei și valorifica
rea la un înalt nivel a resurselor 
existente, pentru trecerea la o nouă 
calitate și creșterea mai puternică, 
rapidă și substanțială, a eficienței in 
toate domeniile.

Legiferarea programelor privind 
creșterea productivității . muncii și 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, elaborate din 
Inițiativa și cu contribuția decisivă a 
secretarului general al partidului — 
a relevat vorbitorul — este de natură 
să determine, in toate unitățile, con
centrarea eforturilor spre îmbunătă
țirea organizării producției și a mun
cii, introducerea și extinderea pro
gresului tehnic, aplicarea riguroasă a 
cerințelor noului mecanism economi- 
co-financiar, întărirea și adîncirea 
autoconducerii muncitorești. 4

Reliefind realizările obținute de 
oamenii muncii din Capitală în cursul 
anului trecut, cind s-au înregistrat 
importante depășiri la principalii in
dicatori, ca și în primele două luni 
din acest an, vorbitorul a subliniat 
că exigențele privind perfecționarea 
continuă a activității și valorificarea 
mai bună a capacităților de produc
ție impun să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru intensifica
rea laturilor calitative ale producției.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Analizind temeinic toate aceste pro
bleme în spiritul prevederilor pro
gramelor adoptate de conducerea 
partidului, am luat măsurile necesare 
pentru a asigura in acest an crește
rea productivității muncii cu 9 la sută 
față de nivelul realizat în 1983, in 
unele unități găsindu-se deja soluții 
pentru sporuri mai mari. Pe baza ac
țiunilor întreprinse, estimăm ca în
tregul spor de producție să fie reali
zat pe seama creșterii productivității 
muncii.

în vederea ridicării calității produ
selor, am inițiat în fiecare unitate 
măsuri care să asigure aplicarea ri
guroasă a recentei hotăriri a Comi
tetului Politic Executiv, ale cărei 
prevederi vor determina întărirea 
controlului și creșterea exigenței fie
cărui om al muncii față de produsele 
executate.

Folosim și acest prilej pentru a 
exprima, cu deosebit respect, tovară
șei Elena Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru îndrumarea de 
înaltă competentă științifică cu care 
orientează activitatea de cercetare 
pentru soluționarea unor probleme 
de importanță majoră in economia 
Capitalei.

Pe baza programelor Întocmite cu 
sprijinul cercetării, in acest an unită
țile economice din Capitală vor asi
mila o gamă largă de piese, compo
nente și subansamble de înaltă teh
nicitate, reducînd importul'cu 1,2 mi
liarde lei. Totodată, vor fi asimilate 
peste 1 800 de produse noi și vor fi 
aplicate sau extinse circa 2 500 de 
tehnologii cu o eficiență economică 
de peste 7 miliarde lei.

Toate acestea constituie premise 
ce ne permit să asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră,. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, în 1984, oamenii muncii din Capi
tală vor realiza suplimentar o pro
ducție-marfă în valoare de cel puțin 
3 miliarde lei și o producție netă de 
peste 1,2 miliarde lei. Ponderea pro
duselor noi și reproiectate va ajunge 
la 52 la sută, realizîndu-șe astfel cu 
un an mai devreme prevederile cin
cinalului.

Declarîndu-mi acordul deplin cu 
proiectele de legi supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale, doresc să 
asigur conducerea partidului, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, 
că oamenii muncii din Capitală, în
suflețiți de munca neobosită și dă
ruirea cu care acționează în fruntea 
partidului și a țării, nu vor precupeți 
nici un efort pentru a întîmpina cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională și cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
cu succese de prestigiu în toate do
meniile de activitate.

în cuvintul său, deputatul Vasi- 
le Sav a sbus : Documentele pe 
care le dezbatem, elaborate din ini
țiativa și pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii, reprezintă încă o do
vadă a grijii permanente pe care 
conducerea partidului și statului 
nostru o acordă perfecționării orga
nizării și conducerii întregii vieți 
economico-sociale, trecerii la o nouă 
calitate a muncii in toate sectoarele 
de activitate.

Colectivul întreprinderii de țevi 
din Roman, pe care il reprezint, 
implicat din plin în aceste proble
me, a reușit să obțină rezultate bune 
in perioada care s-a scurs din acest 
cincinal. Pe linia sporirii producti
vității muncii am obținut o creștere 
de peste 27 la sută, iar in perioada 
care urmează, pe baza programului 
pe care l-am stabilit, vom ajunge 
la sfirșitul cincinalului la un spor 
de peste 60 la sută față de realiză
rile obținute în 1980. Doresc să subli
niez faptul că numai 25 la sută din 
creșterea preconizată a productivită
ții muncii se va realiza prin punerea 
în funcțiune a noilor obiective de 
investiții, restul urmind să se obțină 
pe seama organizării, diversificării 
și a asimilării de noi produse, in 
mod deosebit a celor intens solici

tate de eednomie, și în primul rînd 
de ramurile de virf ale industriei, cit 
și la export.

Problema realizării sarcinilor pe 
linia creșterii productivității muncii 
la noi este strins legată de proble
ma îmbunătățirii permanente a cali
tății produselor. Și in această pri
vință putem raporta conducerii 
partidului. Marii Adunări Naționa
le despre rezultatele bune pe 
care le-am obținut, cit și despre 
programul complex de îmbunătățiri 
pe care il realizăm in continuare. 
Intr-un timp scurt am reușit să asi
milăm produse despre care în anii 
anteriori spuneam că se pot obține 
numai din import. Prin eforturi sus
ținute vom reuși ca în scurt timp 
să satisfacem in totalitate cerințele 
beneficiarilor cu produse de perfor
manță. Doresc să exprim în fața 
conducerii partidului și a Marii Adu
nări Naționale hotărîrea neabătută 
a colectivului nostru de a-și mobiliza 
toate forțele și capacitatea sa crea
toare pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin din cele două programe, 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
asumate, cinstind astfel prin fapte 
de muncă cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antijmperia- 
listă și cel de-al XIII-lea Congres al 

^Partidului Comunist Român.
Subliniind contribuția hotărîtoare a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, Ia elaborarea, 
fundamentarea și înfăptuirea liniei 
generale a partidului de dezvoltare 
complexă și multilaterală a econo
miei, de progres și bunăstare mereu 
crescînde ale națiunii noastre socia
liste, deputatul paraschiv Be- 
neSCU a SPUS • Magistrala expu
nere pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, ați 
rostit-o la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. constițdie pentru fiecare din
tre noi un prețios îndreptar de lu
cru, stimulîndu-ne energiile și for
țele creatoare, mobilizîndu-ne în a 
acționa cu și mai multă hotărire 
pentru atingerea obiectivului fun
damental trasat de Congresul al 
XII-lea al partidului, anume tre
cerea României la un nou stadiu de 
dezvoltare, realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții în toate do
meniile. Programele privind creș
terea mai accentuată a productivității 
muncii șl îmbunătățigea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, su
puse dezbaterii actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, constituie 
o nouă dovadă a consecvenței cu 
care acționează conducerea partidu
lui pentru ridicareg, continuă a efi
cienței activității economice, condiție 
de bază pentru dezvoltarea mereu 
ascendentă a patriei.

în continuare, vorbitorul a reliefat 
rezultatele obținuțe de județul Galați 
în modernizarea forțelor de produc
ție și a structurii industriei, rolul 
decisiv al productivității in creșterea 
.eficienței, in ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de pe aces
te meleaguri.

După ce s-a referit la măsurile în
treprinse în economia județului Ga
lați în direcția creșterii eficienței și 
a îmbunătățirii nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, in încheiere 
vorbitorul a spus : Avînd în vedere 
că, prin conținutul lor, programele 
supuse dezbaterii Marii Adunări Na
ționale corespund pe deplin liniilor 
directoare elaborate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, orientărilor și sarcinilor 
trasate de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, imi exprim acordul total și 
mă angajez în numele alegătorilor pe 
care îi reprezint să transpunem 
neabătut in viață obiectivele stabili
te, să acționăm cu întreaga noastră 
putere pentru înfăptuirea lor exem
plară.

Totodată, susținem din inimă po
litica externă promovată de partidul 
și statul nostru, al cărei inițiator 
sînteți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pre
ședinte al Republicii. Oamenii mun
cii din județul nostru se angajează 
să facă totul pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru intîm- 
pinarea mărețelor evenimente ale 
acestui an, a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare - socială și națio
nală și Congresul al XIII-lea al 
partidului, cu noi și tot mai mari 
succese în muncă.

In cuvintul său, deputatul gagiu 
loniță a spus " cu t°tii că 
documentele pe care le dezbatem 
astăzi, programe de" o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei, pentru bu
năstarea fiecăruia dintre noi, au fost 
elaborate din inițiativa și cu directa 
contribuție a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiind menite să contribuie 
la transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. Iată de 
ce. în numele alegătorilor pe care îi 
reprezint, al tuturor locuitorilor stră
vechilor și înfloritoarelor meleaguri 
timișene, exprim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii, 
cele mai sincere sentimente de dra
goste și recunoștință, de entuziastă 
mîndrie și nețărmurit atașament.

Vorbitorul a prezentat modul In 
care întreprinderea mecanică din Ti
mișoara a acționat pentru găsirea și 
aplicarea de măsuri în vederea spo
ririi productivității muncii. îmbună
tățirii nivelului tehnic și calitativ al 

produselor, valorificării superioare a 
materiilor prime și materialelor.

încă de la proiectare ne-am pro
pus ca întreaga noastră producție să 
fie competitivă pe piața mondială — 
a spus în continuare vorbitorul. în 
acest scop, am căutat să valorificăm 
rezultatele remarcabile obținute de 
cercetarea științifică românească, 
fapt pentru care ne exprimăm pro
funda recunoștință față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, sub a cărei directă și 
clarvăzătoare îndrumare cercetarea 
noastră răspunde nemijlocit cerințe
lor dezvoltării, pe toate planurile, a 
economiei noastre naționale.

în încheiere, doresc să asigur înal
tul forum al țării, pe președintele 
nostru iubit și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul 
pentru a îndeplini exemplar sarcinile 
ce ne revin din programele supuse 
dezbaterii — programe pentru a că
ror aprobare voi vota cu toată con
vingerea. Ne angajăm să cinstim 
prin fapte de muncă concrete cea 
de-a 40-a aniversare a eliberării ță
rii și Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, hotărîți 
să ne aducem o contribuție mereu 
sporită la înflorirea patriei noastre 
libere și independente.

Sint muncitor electrician la între
prinderea mecanică „Nicolina" din 
Iași și în această calitate, în numele 
colectivului de oameni ai muncii, 
aduc mult stimatului și iubitului 
tovarăș secretar general Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere și calde 
mulțumiri și exprim recunoștința 
deplină pentru grija deosebită pe 
care ne-o poartă nouă, celor ce 
muncim și trăim pe străvechile me
leaguri moldovene, ca dealtfel în
tregului nostru popor, a spus in 
cuvintul său deputatul petru Lă- 
câtUȘU Evidențiind că programele 
supuse dezbaterii sesiunii actuale a 
Marii Adunări Naționale, elaborate 
sub conducerea și îndrumarea directă 
a secretarului general al partidului, 
exprimă, în chip evident, grija con
ducerii partidului și statului pentru 
îmbunătățirea activității în toate do
meniile, pentru creșterea eficientei 
economice a tuturor unităților — 
chezășie sigură a sporirii neconte
nite a nivelului nostru de trai ma
terial și spiritual — vorbitorul a pre
zentat pe larg rezultatele obținute 
pină în prezent, preocupările exis
tente in această direcție în cadrul 
întreprinderii. în .continuare a spus: 
Folosesc prilejul acestei sesiuni 
pentru ca. de la înalta tribună a 
parlamentului, să exprim adeziunea 
totală a colectivului în care lucrez, 
a tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile ieșene față de politica 
externă a României, promovată 
cu strălucire exemplară de marea 
personalitate a epocii contemporane 
care este președintele Republicii 

noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în situația internațională actuală, 
cind cursa înarmărilor cunoaște o 
nouă ascensiune, amenințind însăși 
viața planetei Pămint, ne alăturăm 
glasului națiunii române, al tuturor 
popoarelor iubitoare de pace care 
cer să se facă totul pentru depășirea 
situației de criză, pentru prevenirea 
unei catastrofe nucleare. Viață a 
confirmat pe deplin — așa cum a 
subliniat în nenumărate rinduri to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii noastre — că 
toate problemele litigioase nu pot fi 
rezolvate decit pe calea tratativelor, 
a discuțiilor bilaterale, a înțelegerii 
între partide și popoare, aceasta fiind 
singura cale pentru instaurarea unei 
lumi a păcii, prosperității și pro
gresului.

Vă asigurăm, mult sfimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii de la „Nicolina“ Iași 
vor acționa cu mai multă perseve
rență pentru realizarea integrală și 
depășirea sarcinilor de plan care ne 
revin, intimpinind cea de-a 40-a ani
versare a zilei de 23 August și cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român cu noi și im
portante succese in activitatea eco
nomică și socială.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele cetățenilor din circumscripția 
electorală pe care o reprezint, in nu
mele constructorilor de autoturisme, 
să-mi exprim adeziunea deplină față 
de documentele supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale, documente 
care reliefează contribuția esențială 
și grija permanentă ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de modul in 
care se înfăptuiesc hotărîrile adop
tate de cel de-al XII-lea Congres și 
Conferința Națională ale partidului 
— a spus în cuvintul său deputatul 
Simian Săpunaru.

Mobilizați de însuflețitoarele în
demnuri și de încrederea pe care 
ne-o acordați în permanență dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
președinte al Republițji, omul de al 
cărui nume se leagă începutul și dez
voltarea fabricației de autoturisme 
din țara noastră, oamenii muncii din 
unitățile centralei au realizat pe pri
mele două luni din acest an o pro
ducție-marfă în valoare de aproape 
1,6 miliarde lei, cu 316 milioane lei 
mai mult decit în aceeași perioadă a 
anului trecut, deci o creștere cu 13 
la sută, iar întreprinderea de auto
turisme și întreprinderea de auto
mobile ARO au reușit ca în aceeași 
perioadă să realizeze producția- 
marfă în proporție de 101,4 la sută, 
ceea ce ne dă convingerea că în acest 
an vom obține rezultate mult mai 
bune.

După ce a înfățișat rezultatele ob
ținute pe linia înfăptuirii programe
lor privind productivitatea și calita
tea, de modernizare a întreprinderii, 

măsurile de introducere a progresu
lui tehnic, vorbitorul a spus : Fiind 
întru totul de acord cu materialele 
supuse dezbaterii și aprobării actualei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale, vă 
rog să-mi dați voie să vă asigur că 
oamenii muncii din Centrala indus
trială de autoturisme vor intîmpina 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
cu succese tot mai mari în creșterea 
și modernizarea producției de auto
turisme.

Subliniind însemnătatea progra
melor înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii pentru dezvoltarea econo
miei naționale, deputatul Necuîai 
Agachi a arătat că prevederile 
acestor documente asigură, Jn me
talurgie, creșterea productivității 
muncii pînă in anul 1990 de peste 
două ori, restructurarea calitativă și 
tehnologică a produselor.

Contribuția principală în realiza
rea programului de creștere a pro
ductivității muncii, a spus vorbito
rul, o va avea introducerea progre
sului tehnic, a cărui pondere in rea
lizarea acestei înnoiri va atinge 
pină în anul 1990 peste 60 la sută. 
Obiectivele în acest domeniu vi
zează in primul rind aplicarea a 
peste 100 tehnologii noi și moder
nizate, creșterea fiabilității și a pa
rametrilor economici ai produselor 
metalurgice. Concepția tehnologică a 
programului este axată pe obiecti
vele care asigură valorificarea su
perioară a metalului cu un consum 
de muncă vie redus, prin moderni
zarea tehnologiilor existente, ela
borarea și implementarea unor pro
cedee .tehnologice noi, de mare efi
ciență economică.

Prin programele supuse dezba
terii și aprobării Marii Adunări Na
ționale se prevăd pentru metalurgie 
sarcini concrete vizînd lărgirea gamei 
produselor destinate centralelor nu- 
clearo-electrice și sectorului aero
nautic și pentru subramurile de 
virf ale construcțiilor de mașini. 
Sînt prevăzute, de asemenea, acțiuni 
concrete vizînd creșterea nivelului 
tehnic și a performanțelor materia
lului tubular utilizat în industria 
petrolieră, a produselor refractare, 
în acest domeniu, avem în vedere, 
în același timp, accelerarea proce
sului de promovare a mecanizării și 
automatizării conducerii proceselor 
de producție cu ajutorul calculatoa
relor electronice și introducerea ro
boților industriali concepuți și rea
lizați cu tehnică românească.

Acționînd în aceste direcții, pe 
baza programului-cadru de creștere 
mai accentuată a productivității 
muncii, vom reduce in mod- siste
matic consumul de manoperă la 
toată gama de produse metalurgice,
(Continuare în pag. a III-a)
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asupra Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și materialelor in perioada 1983-1385 și pînă in 1990
(Urmare din pag. I)

La fundamentarea prevederilor 
programului s-a ținut seama de baza 
tehnică modernă de care dispunem, 
de experiența și gradul de calificare 
sporit al cadrelor de muncitori, teh
nicieni și specialiști din toate dome
niile producției materiale.

După cum este cunoscut, prin pro
gramele de investiții realizate în țara 
noastră s-au asigurat dezvoltare'a și 
modernizarea continuă a fondurilor 
fixe productive, circa 80 la sută din 
acestea fiind puse in funcțiune în 
ultimul deceniu. Totodată, ponderea 
muncitorilor calificați a ajuns la cir
ca 90 la sută. In institutele de cer
cetare și sectoarele de concepție teh
nologică își desfășoară activitatea un 
număr însemnat de cercetători, pro
iectant! și alți specialiști care lu
crează în colective integrate cu ca
drele din învățămînt și producție. 
Contribuția cercetării științifice la 
promovarea tehnicii avansate s-a 
materializat în asimilarea în ultimii 
zece ani a peste 20 mii de noi ma
șini, ulilaje, instalații și aparate, șl 
aplicarea a circa 8 mii de tehnolo
gii noi. în cursul fiecăruia din ulti
mele cincinale, producția industria
lă a fost reînnoită In proporție de 
40—45 la sută.

Puternicul potențial tehnic șl știin
țific creat în anii construcției socia
liste asigură industriei românești 
toate condițiile pentru trecerea la o 
houă etapă, superioară. In domeniul 
calității produselor, al valorificării 
depline a resurselor materiale și 
energetice, pentru participarea mai 
activă și eficientă a României la 
schimburile economice internaționa
le, la cooperarea în producție cu ță
rile socialiste, cu toate statele lumii.

Programul supus dezbaterii Marii 
Adunări Naționale — care urmează 
a fi realizat In trei etape — are ca 
obiectiv central ridicarea substan
țială a nivelului tehnic și calitativ al 
întregii producții, prin intensificarea 
lucrărilor de reproiectâre și moder
nizare, îmbunătățirea structurii sor
timentale șl asimilarea de noi pro
duse cu performanțe superioare in 
toate domeniile și, în special, în me
talurgie, în construcția de mașini, 

industria electrotehnică și electroni
că, în chimie și in industria bunuri
lor de consum.

Astfel, îu metalurgie, programul 
pune accentul pe asimilarea de noi 
oțeluri de calitate necesare tuturor 
ramurilor industriei, precum și pe 
realizarea de laminate și alte pro
duse metalurgice cu caracteristici fi- 
zico-mecanice de cel mai înalt nivel 
tehnic.

în construcția de mașini urmează 
să se acționeze pentru reproiectarea 
și modernizarea proceselor, asigurîn- 
du-se îndeosebi reducerea greutății, 
ridicarea parametrilor funcționali ai 
acestora, creșterea duratei de utili
zare și a siguranței lor în exploatare. 
Se prevede ca, pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal, să fie înlocuite 
practic toate produsele care prezintă 
rămîneri în urmă față de nivelul 
mondial.

Potrivit programului, o contribuție 
însemnată la promovarea progresului 
tehnic și ridicarea calității in întrea
ga economie națională trebuie să 
aducă electronica — ramură care va 
cunoaște, în continuare, o puternică 
dezvoltare. Se vor asigura diversifica
rea structurilor de fabricație, reali
zarea de sisteme automatizate, dez
voltarea mai intensă a unor sectoare 
noi, de înaltă tehnicitate, în special 
a. microelectronicii.

în chimie, ridicarea nivelului teh
nic va trebui realizată prin crește
rea continuă a ponderii produselor 
de calitate superioară, prin asimila
rea în fabricație a noi sortimente, în
deosebi in domeniul chimiei de sin
teză fină șl de mic tonaj, a substan
țelor de inaltă puritate pentru elec
tronică și altele.

In industria bunurilor de consum, 
programul prevede diversificarea 
mai accentuată a sortimentelor în 
concordanță cu cererile populației, 
îmbunătățirea finisajelor, utilizarea 
cit mai rațională a resurselor de ma
terii prime și materialelor.

Prin modernizarea proceselor de 
fabricație și asimilarea de noi pro
duse de tehnicitate superioară, pon
derea produselor de nivel mondial 
ridicat va spori an de an, urmind să 

ajțmgă la 69 la sută în 1985 și 95 la 
sută pînă in 1990.

Un obiectiv de importanță deose
bită stabilit în program îl constituie 
realizarea unor mărfuri de export 
competitive, de înaltă eficiență valu
tară. Prin măsurile prevăzute pentru 
dezvoltarea subramurilor de prelu
crare avansată, îmbunătățirea struc
turii sortimentale a producției, re
alizarea de produse de calitate și cu 
caracteristici tehnico-funcționale ri
dicate, se va asigura o creștere sub
stanțială a gradului de valorificare 
a materiilor prime în produse des
tinate exportului.

Programul stabilește, totodată, mă
suri și acțiuni pentru extinderea 
mecanizării și automatizării, în 
scopul asigurării creșterii productivi
tății muncii, al reducerii consumu
rilor de nîaterii prime, combustibili 
și energie, al tuturor cheltuielilor 
materiale. în acest sens, se prevede 
ca ponderea producției realizate în 
sisteme mecanizate și automatizate 
să atingă 65 Ia sută în 1985 și peste 
90 la sută în 1990, iar gradul de va
lorificare a materiilor prime să spo
rească, față de 1980, cu aproape 30 
la sută în 1985 și cu circa 64 la sută 
în 1990.

Creșterea eficienței întregii activi
tăți economice se va reflecta sinte
tic în reducerea cheltuielilor mate
riale la o mie lei producție-marfă 
industrială, față de 1980, cu circa 81 
lei în 1985 și cu 133 lei pînă în 1990.

Stimați tovarăși,

în perioada care a trecut de la 
adoptarea programului de către 
Plenara Comitetului Central al parti
dului au fost luate O serie de mă
suri tehnico-organizatorice pentru în
făptuirea in cit mai bune condiții a 
prevederilor sale. Ministerele, cen
tralele, întreprinderile, unitățile de 
cercetare au întocmit programe pro
prii pentru ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor fabricate.

Analizînd modul cum s-au înde
plinit în 1983 sarcinile privind îmbu
nătățirea calității și nivelului tehnic 
al produselor. Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român a evidențiat 
creșterea preocupării întreprinderilor, 
institutelor, centralelor și ministere
lor, reflectată în obținerea unor re
zultate superioare în toate ramurile 
de activitate. în același timp, au fost 
relevate neajunsurile manifestate în 
acest domeniu, datorită insuficientei 
pregătiri a fabricației, întîrzierîlor in 
asimilarea unor produse, întreținerii 
și exploatării necorespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, precum și lip
sei de răspundere a unor cadre în 
efectuarea controlului, indisciplinei 
tehnologice. ,

Pentru Înlăturarea grabnică a aces
tor deficiente se impune ca ministe
rele, centralele industriale și între
prinderile să ia măsuri energice 
pentru pregătirea In bune condiții a 
fabricației produselor, pentru exerci
tarea unui control riguros pe între
gul flux de producție și in faza fi
nală, astfel Incit toate produsele să 
se execute cu respectarea strictă a 
documentațiilor tehnice.

De asemenea, sarcini Importante 
revin unităților de cercetare și ingi
nerie tehnologică, direcțiilor tehnice 
din ministere și compartimentelor de 
specialitate din centrale industriale 
și întreprinderi, care poartă răspun
derea pentru introducerea progresu
lui tehnic în' toate ramurile econo
miei naționale, asimilarea de produ
se cu înalți parametri funcționali, 
îmbunătățirea tehnologiilor și rețe

telor de fabricație, promovarea și ge
neralizarea mai rapidă a noilor rea
lizări ale științei și tehnicii. Vor 
trebui, de asemenea, aplicate în mod 
ferm măsurile stabilite pentru per
fecționarea activității de standardi
zare și tipizare, asigurîndu-se di
mensionarea optimă a nomenclatoa
relor de fabricație, alinierea produ
selor românești la cei mai înalți pa
rametri tehnico-funcționali.

Toate unitățile economice, institu
tele de cercetare și proiectare au 
obligația să stabilească programe 
concrete pe fiecare produs și tehno
logie, pentrn realizarea integrală a 
prevederilor privind creșterea nive
lului tehnic și calității produselor, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor.

Totodată, se impune ca aceste pro
grame să fie actualizate în fiecare 
an, in raport de noile rezultate ale 
cercetării științifice și de tendințele 
progresului tehnic pe plan interna
țional. O atenție, deosebită va trebui 
acordată controlului și urmăririi sis
tematice a modului cum se realizea
ză, în toate unitățile, obiectivele șt 
sarcinile stabilite în program.

Ținind seama că, în esență, cali
tatea produselor este determinată de 
pregătirea profesională a oamenilor 
muncii, este necesar ca in toate uni
tățile să se intensifice preocuparea 
pentru ridicarea calificării muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor, pu- 

nîndu-se accentul pe buna organi
zare și desfășurare a cursurilor de 
calificare, pe îmbunătățirea activită
ții de reciclare a cadrelor tehnice. 
Se cer luate, de asemenea, măsuri 
pentru îmbunătățirea programelor 
de învățămînt superior, mediu și 
profesional, la nivelul cerințelor re- 

t voluției tehnico-științifice contempo
rane.

înfăptuirea programului impune 
întărirea ordinii și disciplinei la toa
te nivelurile și pe toate treptele de 
producție, instaurarea unui climat de 
maximă responsabilitate colectivă și 
individuală pentru realizarea ■ unor 
produse de înalt nivel calitativ, care 
să corespundă din toate punctele de 
vedere cerințelor pieței interne și 
externe.

Guvernul va controla și va lua mă
suri pentru aplicarea neabătută a 
prevederilor programului. supus 
dezbaterii Marii Adunări Naționale.

în acest scop, Consiliul de Miniș
tri va acționa- cu fermitate pentru 
ca fiecare minister și organ central 
să asigure în toate unitățile din 
subordine folosirea cu randament 
maxim a bazei tehnico-materiale și 
a forței de muncă, promovarea și ge
neralizarea operativă a noilor rezul
tate ale cercetării științifice, perfec
ționarea controlului de calitate, in
tensificarea activității de ridicare a 
calificării profesionale a muncitori- 
lor, maiștrilor și inginerilor, î’ 

rirea ordinii și disciplinei în ve
derea îndeplinirii integrale a pro
gramelor proprii de creștere a nive
lului tehnic și calitativ al producției, 
de valorificare superioară a tuturor 
resurselor materiale și energetice, de 
reducere a cheltuielilor de produc
ție și obținere, pe această bază, a 
unei înalte eficiente în toate sec
toarele economiei naționale.

Activitatea intensă și rodnică, pe 
care o desfășoară poporul nostru 
pentru întîmpinarea cu realizări tot 
mai mari a celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socia- i 
lă și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și a Congresului al XIII- 
lea al partidului demonstrează ho- j 
tărîrea clasei muncitoare, a tuturor i 
oamenilor muncii de a înfăptui în I 
cele mai bune condiții planul pe 1984 
și pe întregul cincinal, politica ge- i 
nerală a partidului de dezvoltare ■ 
economico-socială a țării.

Supun spre adoptare Marii Adu-,| 
nări Naționale Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ' 
litativ al produselor, avînd 
gerea că transpunerea Iu*  
ridica pe o treaptă r 
economia noaste" 
cordanță cu .4 so
cietății ' • '■ • .ral dezvol
tat» ..îâniei spre co-

9terii gradului de ci- 
v. -< bunăstare a întregului

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
(Urmare din pag. a Il-a)

astfel incit în anul 1990 manopera 
pe tonă la principalele produse me
talurgice — oțel, fontă, laminate — 
să fie mai mică cu 25—50 la sută 
decît realizările anului 1980.

Au fost prezentate acțiunile ce 
vizează reducerea consumurilor de 
materii prime care se importă, creș
terea ponderii resurselor reutiliza- 
bile în balanțele materiale, reduce
rea consumurilor energetice^ crește
rea gradului de recuperare a resur
selor energetice pe ansamblul ra
murii.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Permiteți-mi să reafirm hotărîrea 
nestrămutată a muncitorilor meta- 
lurgiști de a aplica statornic în 
munca lor orientările și indicațiile 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a 
urma exemplul pilduitor al vieții 
dumneavoastră, dăruită plenar bine
lui patriei, păcii și înțelegerii în 
lume.

Oamenii muncii din Centrala in
dustriei confecțiilor — București, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, a spus deputata ^lena 
Verona Burtea, actionează pen
tru creșterea competitivității prin 
realizarea de confecții care să aibă 
la bază creația proprie, promovind 
produsele originale, inspirate din 
folclor, pentru reducerea continuă a 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, energie și com
bustibil.

Au fost Înfățișate preocupările cen
tralei pentru îmbunătățirea structu
rilor de producție, prin creșterea în 
ritm susținut a sortimentelor cu un 
înalt grad de tehnicitate, pentru re
ducerea consumului de manoperă pe 
produs și creșterea nivelului calita
tiv al produselor. Pentru realizarea 
programului de creștere a producti
vității au fost efectuate o serie de 
cercetări, în colaborare cu institute 
de specialitate, privind automatizarea 
proceselor, cu sprijinul Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, care, sub înalta conducere a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, elaborează soluții 
de maximă eficiență pentru desfășu
rarea proceselor de producție, pentru 
creșterea calității și competitivității 
produselor noastre pe piața externă.

Folosesc acest prilej pentru a-mi 
exprima întreaga adeziune față de 
politica internațională activă, de co
laborare, destindere și pace a Româ
niei socialiste, al cărei promotor emi
nent sinteți dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. In 
condițiile actualei agravări a situa
ției internaționale, țara noastră, prin 
glasul cel mai autorizat al poporu
lui român, se pronunță împotriva 
cursului periculos al înarmărilor din 
Europa și din întreaga lume, pentru 
interzicerea amplasării armei atomi

ce, a armamentelor nucleare, care duc 
la distrugerea vieții de pe planeta 
noastră. Sîntem hotărîți ca prin mun
ca noastră să facem un front puter
nic pentru apărarea cauzei păcii și 
colaborării intre toate națiunile lu
mii, pentru o lume a păcii și înțele
gerii. Vă asigurăm — a spus în în
cheiere vorbitorul — că oamenii 
muncii din Centrala industriei con
fecțiilor — București sînt ferm hotă
rîți să nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea planului pe anul 
1984 și pe întregul cincinal, întîmpi- 
nînd cu rezultate deosebite’ cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului.

In cadrul programului de dezvol
tare generală a patriei, județului 
Gorj îi revin sarcini deosebit de im
portante în asigurarea necesarului 
de cărbune — de bună calitate —, cu 
peste 14 milioane tone mai mult 
decit realizările anului 1983, atît prin 
folosirea mai eficientă a capacități
lor actuale, cit și prin punerea în 
funcțiune de noi capacități — a ară
tat deputatul Marjn Ștefânache. 
Toate acestea au ca pîrghie princi
pală de realizare creșterea produc
tivității muncii, care, în bazinele 
miniere ale Gorjului, va trebui să 
crească cu 18 la sută.

Plecînd de la unele rezultate șl 
experiențe pozitive obținute în anul 
1983, dar și de la lipsurile manifes
tate în activitatea unităților Combi
natului minier Motru, am situat și 
situăm în centrul preocupărilor aces
te acțiuni esențiale, care trebuie să 
asigure saltul revoluționar, de la 
acumularea cantitativă la o nouă ca
litate, superioară, cerințe fundamen
tale pentru progresul economico-so- 
cial al țării, subliniate în mod 
stăruitor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru îndeplinirea aces
tor obiective, vom pune în valoare 
noi perimetre miniere. îndeosebi prin 
exploatarea cărbunelui în cariere de 
mare capacitate, unde producția se 
va dubla în acest an. Ne orientăm 
eforturile spre îmbunătățirea tehno
logiilor de lucru, ridicarea în conti
nuare a gradului de mecanizare a 
lucrărilor grele și cu volum mare de 
muncă și organizarea superioară a 
producției și a muncii.

Așa cum a subliniat președintele 
Republicii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în magistrala cuvîntare 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. — a arătat vorbitorul — via
ta internațională s-a dezvoltat con
tradictoriu, ajungindu-se la o agra
vare fără precedent a situației. Iată 
de ce problema fundamentală în 
momentul de față o constituie opri
rea cursei înarmărilor, în primul 
rind a celei nucleare.

Noi, minerii, toți oamenii muncii 
din județul Gorj, aprobăm întru to
tul politica externă a partidului și 
statului nostru și sîntem mindri că 

prestigiul nemaiîntîlnit de care se 
bucură astăzi România este asociat 
de numele celui mai ilustru fiu al 
poporului, militant neobosit pentru 
pace și dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

îmi revine deosebita cinste de a ra
porta Marii Adunări Naționale, dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe președinte, că oamenii muncii 
din județul Covasna — români, 
maghiari și de alte naționalități — au 
reușit să dovedească prin rezultatele 
în producție că investițiile mari de 
care s-a bucurat această parte a tă
rii s-au bazat pe o politică justă, 
clarvăzătoare, a spus JakaboS 
Csabq Istvân.

Prezentînd rezultatele obținute de 
întreprinderea mecanică din Tg. 
Secuiesc, realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1983 la toți indicatorii 
valorici și fizici, vorbitoj-ul a men
ționat succesele dobindite pe linia 
înnoirii' producției, promovării largi 
a progresului tehnic în toate sectoa
rele unității, factori care au condus 
la creșterea productivității muncii cu 
35 la sută în 1983 față de 1980, reali
zarea unor economii de peste 17 mi
lioane lei la cheltuielile materiale. 
Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea noastră — a spus 
vorbitorul — depune eforturi susți
nute pentru creșterea contribuției 
cercetării științifice și ingineriei teh
nologice, pentru proiectarea și exe
cutarea utilajelor de mare producti
vitate, cit și pentru introducerea unor 
tehnologii cu randamente superioare, 
în perioada următoare, vom asigura, 
prin autodotare, utilajele specifice, 
așa cum ne-ați indicat dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar gene
ral, cu prilejul vizitei de lucru cu 
care ne-ați onorat.

Asigurăm înaltul for legislativ, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
președinte Nicolae Ceaușescu, că 
noi, oamenii muncii români și 
maghiari de pe meleagurile județu
lui Covasna, vom acționa cu răs
pundere pentru folosirea deplină a 
capacităților de producție, a forței 
de muncă, în vederea înfăptuirii 
prevederilor programelor de creștere 
a productivității muncii, pentru spo
rirea eficienței economice, pentru a 
realiza o calitate nouă, superioară In 
toate domeniile de activitate, astfel 
Incit să întîmpinăm cu rezultate cit 
mai bune marile evenimente ale 
acestui an — cea de-a 40-a aniversa
re de la revoluția de eliberare so
cială și națională și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Cele aproape două decenii de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se află 
în fruntea partidului și a țării repre
zintă, prin marile mutații revoluțio
nare cunoscute în societatea româ
nească, prin avîntul fără precedent 
al economiei, științei, culturii. înflo
rirea tuturor localităților patriei, 

creșterea rapidă și statornică a ni
velului de trai material și spiritual 
al maselor, targa participare a în
tregului popor la conducerea vieții 
economico-sociale, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului, prin 
amploarea operei de formare a omu
lui nou, cu o înaltă conștiință socia
listă, prin prestigiul mondial dobîn- 
dit, perioada cea mai rodnică și cea 
mai înfloritoare din eroica noastră 
istorie — a spus deputata Adriana 
Petrie.

Un puternic imbold au constituit 
șl constituie în continuare pentru 
colectivul de oameni ai muncii de la 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
Caransebeș sarcinile și orientările 
cu privire la creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și ridicarea 
continuă a calității produselor. Co
mitetul de partid și organul colectiv 
de conducere iși concentrează în
treaga activitate în direcția mobiliză
rii comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii în vederea aplicării în viață a 
prevederilor din program. Un prim 
grup de măsuri vizează promovarea 
progresului tehnic, asigurarea unui 
grad superior de prelucrare și valo
rificare a masei lemnoase utilizate 
în procesele de producție. Printr-o 
mai bună organizare a manipulării, 
depozitării și sortării, urmărim să 
obținem o creștere calitativă in pre
lucrarea și industrializarea lemnului, 
permițînd obținerea unui coeficient 
superior de semifabricate de calitate 
superioară. Pe seama creșterii gradu
lui de mecanizare și automatizare a 
proceselor de producție, vom obține 
o creștere substanțială a productivi
tății muncii și economie de forță de 
muncă. Prin toate aceste măsuri pre
vedem o creștere a productivității 
muncii în 1984 de 41,4 la sută fată de 
anul 1983.

Pentru ridicarea parametrilor cali
tății și creșterea gradului de valori
ficare a materiei prime lemnoase și 
materialelor tehnice, la nivel de com
binat s-au stabilit măsuri pe fiecare 
tip de mobilier, începînd cu etapa de 
concepție-proiectare pînă la urmări
rea comportării acestuia la benefi
ciar, pentru creșterea durabilității, 
varietății dimensionale adecvate uti
lizării, funcționalității multiple, In 
condițiile valorificării optime a ma
sei lemnoase.

Construcția de mașini este profund 
Implicată în prevederile rapoartelor 
supuse dezbaterii Marii Adunări Na
ționale, cu sarcini ce decurg din ne
cesitatea dezvoltării economiei națio
nale, sub semnul unor exigențe ca
litative fără precedent, ă arătat in 
cuvintul său deputatul Mifoai Mo-
raru.

In anul 1984, a spus el, prin pro
gramul de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, punem în 
mod deosebit accentul pe cele 1500 
produse reprezentative, care au o 

pondere de peste 75 la sută în pro- 
ducția-marfă a construcției de ma
șini. în acest an vom dubla nomen
clatorul produselor reprezentative de 
nivel tehnic ridicat, astfel incit pon
derea acestora să ajungă la circa 50 
la sută, vom introduce în fabricație 
circa 1 000 produse noi și moderni
zate, asigurîndu-se un grad de înnoi
re de circa 61 la sută.

Pentru aducerea la îndeplinire a 
programului, prin reproiectarea și 
modernizarea produselor urmărim 
alinierea acestora la normele inter
naționale, acționăm ca structura pro
ducției să fie radical îmbunătățită, 
în sensul apropierii de structura ce
rerii pieței externe, alinierii la ten
dințele de evoluție în perspectivă, 
menținerea unui grad de specializare 
a exportului românesc pentru pro
dusele care au reușit o bună pene
trație pe piața externă. Prin măsurile 
prevăzute în cele două programe, 
asigurăm ca valorificarea unei tone 
de materie primă încorporată in pro
duse să crească permanent și într-o 
dinamică pe baza căreia să se asi
gure o creștere de cel puțin 2,5—3 
ori în 1990 fată de nivelul actual.

Acordăm o atenție sporită mate
rializării în cadrul planului de acti
vitate al institutelor noastre a pro
blemelor reieșite din programele și 
prognozele pe termen lung, elabo
rate de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, sub condu
cerea directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

în ceea ce privește prevederile 
Programului pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
la finele anului 1987 acest indicator 
va înregistra o dinamică de circa 2 
ori, iar in 1990, de circa 2.5 ori față 
de 1980. Pentru atingerea acestor 
niveluri întregul spor de productie- 
marfă, începînd cu anul 1984, este 
prevăzut a fi realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

Sîntem pe deplin conștient! că, 
pentru îndeplinirea cu succes a mo
bilizatoarelor sarcini ce revin indus
triei constructoare de mașini, condu
cerea ministerului are datoria să ac
ționeze în viitor cu mai multă fermi
tate pentru ca într-un timp cit mai 
scurt ponderea produselor de cali
tate superioară să sporească substan
țial, pentru ca mașinile și utilajele 
noastre să atingă un nivel de tehni
citate și complexitate competitiv cu 
cele mai bune produse pe plan 
mondial.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Constructorii de mașini vă asigură, 
stimate tovarășe președinte al Re
publicii, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor ce le revin, pentru a-și 
aduce, alături de întregul popor, o 
contribuție sporită la înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Evidențiind justețea politicii parti
dului de dezvoltare accelerată a pro

ductivității muncii sociale ca re
sursă prioritară a dezvoltării și mo
dernizării întregii economii, care a 
sporit in perțoada 1965—1983 într-un 
ritm mediu anual de aproape 9 la 
sută, deputatul Maxim Berghia- 
nu a relevat că măsurile luate cu 
privire la creșterea retribuției, ge
neralizarea acordului global și, în 
general, perfecționarea mecanismu
lui economic au determinat sporirea 
preocupărilor colectivelor de oameni 
ai muncii pentru îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii, mai 
buna utilizare a timpului de lucru, 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională, în vederea realizării sar
cinilor de plan.

în scopul creșterii rolului factori
lor calitativi, al realizării unei re
producții economice de tip intensiv 
— a arătat vorbitorul — a fost 
elaborat, din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Programul privind creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii și perfecționarea orga
nizării și normării muncii, program 
corelat cu cel privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, care va avea efecte nemij
locite și asupra creșterii productivi
tății muncii.

Programul cuprinde măsuri care 
asigură dublarea în actualul dece
niu a productivității din industrie, 
fapt ce va situa tara noastră la ni
velul productivității atins de țările 
dezvoltate. Economia relativă de 
personal corespunzătoare acestei 
dublări va fi de 2,3 milioane oameni, 
iar sporul producției va fi obtinut 
aproape în totalitate pe seama pro
ductivității muncii. Este pentru pri
ma dștă cînd se prezintă un pro
gram privind creșterea productivită
ții muncii de asemenea dimensiuni, 
fundamentat științific, care mobili
zează rezervele și evidențiază posi
bilitățile de creștere a rodniciei 
muncii. Sporirea productivității mun
cii se va realiza pe seama introdu
cerii tehnicii de vîrf, și nu prin creș
terea efortului fizic, a intensificării 
muncii.

La fundamentarea acestor impor
tante sarcini s-a avut în vedere efi
ciența acțiunilor în domeniul cerce
tării științifice și dezvoltării tehno
logice, rezultată din programele de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic, elaborate sub condu
cerea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

în program sînt prevăzute măsuri 
de perfecționare continuă a organi
zării și normării muncii, cale impor
tantă de valorificare cu maximă efi
ciență a întregului potențial tehnic 
și uman din întreprinderi, de creș
tere a productivității muncii. Vorbi
torul a prezentat pe larg măsurile

«-- „----------.------------  

pentru recrutarea și pregătirea mun
citorilor calificați necesari între
prinderilor, prioritate acordîndu-se 
acoperirii cerințelor la meseriile de 
bază din exploatările miniere, schele 
de foraj-extracție, hidroenergetice, 
unități metalurgice. Vorbitorul a ex
primat adeziunea totală față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru. și față de docu
mentele supuse dezbaterii Marii 
Adunări Naționale, care reprezintă o 
nouă și strălucită expresie a grijii 
statornice a partidului, a mult 
iubitului și stimatului tovarăș 
secretar general, președintele Repu
blicii, Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua propășire a patriei noastre 
socialiste, pentru creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al între
gului popor,

în cuvintul său, deputatul Vasils 
Bacalu 8 SPUS : Mîndrl că trăim 
și muncim astăzi în România, In 
epoca cea mai fertilă din istoria sa 
milenară, epocă profund marcată de 
proeminenta dumneavoastră perso
nalitate, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, noi, con
structorii de vagoane din munici
piul Drobeta-Turnu Severin, vă ex
primăm cele mai sincere mulțumiri, 
recunoștința fierbinte a celor 4 000 
de oameni ai muncii din întreprin
dere, a tuturor locuitorilor de pe 
meleagurile mehedințene, pentru 
grija deosebită ce ați acordat-o și o 
acordați dezvoltării economico-socia
le armonioase a tuturor zonelor tă
rii, pentru a face ca pe întreg cu
prinsul patriei să pulseze o viată 
nouă și fericită.

Exprimind acordul deplin cu pre
vederile programelor supuse dezba
terii Marii Adunări Naționale, care 
vizează valorificarea superioară a 
resurselor de caro dispunem pentru 
mărirea accelerată a venitului na
țional și, pe această bază, ridicarea 
nivelului de trai al populației, pen
tru participarea mai eficientă, com
petitivă a României la diviziunea 
internațională a muncii, vorbitorul a 
prezentat, în continuare, măsurile 
luate în întreprindere In vederea 
creșterii accentuate a productivității 
muncii, îmbunătățirii Substanțiale a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor.

Organizarea strictă a realizării și 
urmăririi măsurilor prevăzute, întă
rirea disciplinei, a conștiinței munci
torești își vădesc de pe acum rezul
tatele, a arătat vorbitorul, eviden
țiind că, pe primele două luni ale 
anului, întreprinderea a depășit ni
velul planificat al productivității 
muncii. în încheiere, a spus : Sîntem 
hotărîti să ne amolificăm. in conti-
(Continuare in pag. a IV-a)
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nuare, rezultatele în intîmpinarea 
importantelor evenimente politice 
ale acestui an — împlinirea a patru 
decenii de la actul revoluționar de 
la 23 August și Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

In cuvîntul său, deputatul |on 
Pățan 3 subliniat ca programele 
supuse dezbaterii și adoptării Marii 
Adunări Naționale sînt documente 
de o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea in ritm susținut a eco
nomiei naționale, purtind puternica 
amprehtă a ideilor și orientărilor 
novatoare ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, documente în care se 
prefigurează aplicarea in mod stră
lucit a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, de făurire a unei econo
mii moderne, de înaltă productivita
te și eficiență.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Transpunînd in fapte aceste orien
tări, în ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor industriei 
ușoare, am căutat să abordăm pro
blema calității într-o viziune com
plexă, ținînd seama atît de caracte
risticile funcționale, constructive, de 
fiabilitate, cit și de cele economice.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că programul pe 
care l-am întocmit, rod al activității 
unor colective largi de specialiști 
din întreprinderi, unități de cerce
tare și proiectare, centrale industri
ale și din minister, a cuprins ana
liza a peste 3 200 produse și grupe 
de produse, apreciate la nivelurile 
atinse pe plan mondial. Programul, 
întocmit cu maximum de exigență, 
prevede ca ponderea produselor cu 
nivel calitativ ridicat să crească în 
1990 la 96 la sută față de 45 în 1983. 
Totodată se urmărește, așa cum s-a 
indicat, ca la nivelul acestui an, 
adică «1990, să se realizeze 2—5 la 
sută produse peste nivelul atins pe 
plan mondial. x

în stabilirea acestor criterii cali
tative am urmărit, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu oca
zia vizitelor de lucru din unitățile 
industriei ușoare, reducerea în con
tinuare a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie, a importurilor, concomitent 
cu asimilarea de noi materiale și 
utilizarea într-o proporție sporită a 
materialelor refolosibile și a înlocui
torilor.

Studiind aprofundat programele 
supuse adoptării Marii Adunări Na
ționale, cu care mă declar în totali
tate de acord și pe care le voi vota 
cu toată încrederea, vreau să arăt 
că aplicarea lor va conduce Ia re
zultate pe măsura cerințelor prezen
te și de perspectivă, intrucît au la 
bază creșterea gradului de mecani
zare și automatizare, introducerea de 
noi tehnologii, perfecționarea orga
nizării producției, și a muncii, ridi
carea nivelului de calificare și per
fecționare al tuturor categoriilor de 
personal muncitor.

K-nind de la sarcinile și indica
țiile rezultate din cuvintarea rostită 
ieri de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara Comitetului Central al 
partidului, de la criticile toi mulate 
privind neajunsurile existente intr-o 
gerie de domenii și sectoare de acti
vitate în care ne regăsim și noi, in
dustria ușoară, doresc să subliniez 
că sîntem hotărîți să ne îndeplinim 
exemplar sarcinile de plan, intrucit 
avem toate condițiile, întreprinderile 
noastre fiind bine și modern înzes
trate cu utilaje de performanță mon
dială, cu specialiști de înaltă califi
care. Stă in puterea noastră, a celor 
care lucrăm în acest sector al eco
nomiei naționale, să obținem rezul
tate la nivelul mijloacelor de care 
dispunem, in vederea realizării unei 
noi calități a producției și muncii.

Puternic mobilizați de îndemnurile 
și indicațiile primite din partea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din unitățile Centra
lei industriale de prelucrare cauciuc 
și mase plastice au obținut în anul 
1983, cit și în perioada scursă pină 
acum din trimestrul I 1934 rezultate 
bune in creșterea productivității 
muncii — a spus in cuvîntul său de

putatul Dumitru Nicolaescu. 
Am realizat aceasta prin reproiecta- 
rea onor fluxuri tehnologice, extin
derea mecanizării și automatizării 
producției, analiza și reducerea con
sumului de muncă pe fiecare produs, 
îmbunătățirea normelor de produc
ție și cuprinderea întregului personal 
muncitor în acord global. In anul 1983 
am asimilat, la un nivel calitativ co
respunzător cerințelor pieței, o serie 
de produse,, printre care anvelope de 
autoturism din seria 70, anvelope de 
tractor în aonstrucție radială cu car
casă din cord poliamidic, furtune de 
cauciuc cu inserții de înaltă și foarte 
înaltă presiune pentru excavatoare 
grele și pentru mașini miniere.

In realizarea importantelor progra
me privind creșterea calității pro
ducției și sporirea productivității 
muncii ne bucurăm de sprijinul per
manent al specialiștilor din unitățile 
de cercetare și inginerie tehnologică. 
Soluțiile de mare valoare științifică 
și tehnică oferite producției poartă 
girul înaltei competențe a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care iși aduce o contri
buție directă remarcabilă la dezvol
tarea în țară a producției de cau
ciucuri și mase plastice.

Sîntem conștienți de faptul că în 
activitatea noastră se mai manifestă 
o serie de deficiențe și acționăm per
manent pentru eliminarea lor. Există 
încă importance resurse de sporire a 
productivității prin folosirea mai 
bună a timpului de lucru și a capaci
tăților de producție, instituirea unei 
mai riguroase discipline tehnologice 
și a muncii, modernizarea și raționa
lizarea unor fluxuri și procese teh
nologice mari consumatoare de mun
că vie.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a întîmpina cu noi 
și importante succese cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Noi, specialiștii din metalurgie, am 
beneficiat permanent de sprijinul 
continuu dat de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. de in
dicațiile și soluțiile tehnice pe care 
ni le-ați dat personal pentru spo
rirea contribuției gîndirii românești 
în vederea creșterii calității produc
ției siderurgice, reducerii consumu
rilor energetice și de materii prime 
— a subliniat în cuvîntul său de
putatul Mihai Niculescu. Ca 
urmare a sarcinilor date de dum
neavoastră la întîlnirile de lucru 
avute cu noi. în lunile august și sep
tembrie 1983 pe platformele Com
binatului metalurgic Tulcea, Com
binatului siderurgic Reșița, Com
binatului metalurgic Cîmpia Turzii, 
IPROMET — Institutul de ingi
nerie tehnologică și proiectantul ge
neral al siderurgiei — printr-o mobi
lizare susținută a întregului colec
tiv de specialiști, au fost găsite solu
ții tehnice care vor permite obține
rea de oțeluri speciale și înalt aliate 
destinate industriei constructoare de 
mașini și electrotehnice, realizînd 
în acest scop instalații în concepție 
proprie care au la bază compo
nente electronice și mecanice care 
vor fl fabricate în totalitate în țară.

In întreaga noastră activitate teh
nică, în rezolvarea problemelor com
plexe ale siderurgiei românești am 
beneficiat de sprijinul Consiliului

Național pentru Știință și Tehnolo
gie, de îndrumarea permanentă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului.

Sîntem conștienți însă că în activi
tatea desfășurată de noi — a spus 
vorbitorul — se manifestă și unele 
neajunsuri cu implicații în ce privește 
calitatea oțelului, a fontei, a cocsu
lui și a materialelor refractare. O 
direcție importantă spre care sînt 
orientate preocupările noastre este 
recuperarea în mai mare măsură a 
resurselor energetice secundare re
zultate în procesele de elaborare a 
oțelului, feroaliajelor și produselor 
refractare.

Votind pentru aprobarea docu
mentelor supuse dezbaterii, vă asi
gurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa în conti
nuare cu toate forțele, cu întreaga 
capacitate creatoare pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin.

In cuvîntul său, deputatul Nico- 
dim Roșea a subliniat că cele 
două programe supuse dezbaterii 
evidențiază preocuparea constantă 
a conducătorului nostru stimat și 
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor stabilite de Conferința 
Națională a partidului în direcția 
creșterii eficienței economice și a 
calității muncii, pentru continua pro
pășire a patriei noastre.

Comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii din întreprinderea 
mecanică Cugir — a spus vorbito
rul — au stabilit programe spe
ciale care stau la baza întregii 
noastre activități. Astfel. în peri
oada următoare vom realiza o se
rie de mașini-unelte de prelucrat 
metale prin așchiere cu comandă- 
program și comandă numerică de 
conturare, iar în domeniul bunuri
lor de larg consum vom pune in 
fabricație o familie de mașini auto
mate de cusut de uz casnic cu mi
croprocesor și o mașină automată de 
spălat rufe.

Doresc să vă Informez, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că am trecut la 
traducerea în viață a tuturor sarci
nilor stabilite de Hotărîrea Comi
tetului Politic Executiv privind 
creșterea calității produselor, făcînd 
din realizarea unor produse compe
titive, de inalt nivel tehnic, o pro
blemă de mare răspundere patrio
tică a fiecărui muncitor și specialist.

Intrucît în anul 1984 și în conti
nuare creșterea producției va trebui 
realizată numai pe baza sporirii 
productivității muncii, am elaborat 
un program de măsuri privind creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii pe perioada 1983—1985 
și în continuare, pină în 1990. în 
acest domeniu, posibilitățile și re
zervele de care dispunem sînt in
tr-adevăr deosebite.

în încheiere, doresc să subliniez 
că vor vota documentele supuse 
dezbaterii și asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Repu
blicii, că vom acționa cu toată 
energia pentru a ne aduce întreaga 
contribuție la realizarea exemplară 
a planului pe anul 1984 și pe între
gul cincinal, cinstind cu rezultate 
deosebite în muncă a 40-a aniver
sare a libertății noastre și Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Desfășurarea lucrărilor
(Urmare din pag. I>

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Constantin Dăscălcscu, 
prim-ministru al guvernului, a pre
zentat Raportul asupra Programului 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și perfecțio
narea organizării și normării muncii 
în perioada 1983—1985 și pină în 1990.

Tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a pre
zentat apoi Raportul asupra Progra
mului privind îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii

prime, de combustibili și energie și 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor in perioada 
1983—1985 și pină in 1990.

La discuția comună pe marginea 
rapoartelor asupra celor două pro
grame au luat cuvîntul deputății 
Gheorghe Pană, Vasile Sav, Pa- 
raschiv Benescu, Bagiu Ioniță, Petru 
Lăcătușu, Simion Săpunaru, Neculai 
Agachi, Elena Verona Burtea. Marin 
Ștefănache, Jakabos Csaba Istvan, 
Adriana Petrie, Mihai Moraru, 
Maxim Berghianu, VaSile Bacalu, 
Ion Pățan, Dumitru Nicolaescu, 
Mihai Niculescu, Nicodim Roșea.

Lucrările sesiunii continuă.

plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român
privind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare

(Urmare din pag. I)

activitate, în toate sectoarele construcției socia
liste din patria noastră.

In acest.scop, in industrie, construcții, trans
porturi, organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, organele de conducere colec
tivă vor pune in centrul activității lor desfășu
rarea largă a întrecerii pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a prevederilor planului 
de stat pe anul 1984 ți pe întregul cincinal, 
ridicarea pe un plan superior a întregii activi
tăți economice, valorificarea cu eficiență maximă 
a tuturor resurselor materiale și umane ale țării. 
In spiritul hotăririlor și al programelor speciale 
pe care le avem, trebuie să asigurăm în fiecare 
întreprindere și la fiecare loc de muncă fo
losirea deplină a capacităților de producție, 
a mașinilor, instalațiilor și utilajelor, valorifi
carea cu randament maxim a materiilor pri- 
ine, materialelor și energiei, ridicarea nivelului 
tehnic și a calității produselor, creșterea puter
nică a productivității muncii și eficienței în în
treaga activitate, aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii muncitorești în 
întreaga economie I O atenție prioritară trebuie 
acordată realizării programelor privind dezvol
tarea mai rapidă a bazei energetice și de ma
terii prime, înfăptuirii întocmai și într-un timp 
cit mai scurt a tuturor obiectivelor stabilite de 
Conferința Națională privind asigurarea, în acest 
deceniu, a independenței energetice a României.

In agricultură trebuie să se asigure mobili
zarea largă a oamenilor muncii de la. sate în 
vederea infăptuirii în cele mai bune condiții a 
tuturor lucrărilor agricole din acest an, a obți
nerii la toate culturile a unor producții record, 
a îmbunătățirii radicale a activității din zooteh
nie, asigurînd, pe această bază, o bună apro
vizionare a populației cu produse agroalimen- 
tare și a industriei cu materii prime agricole. 
Este necesar să se facă totul pentru înfăptuirea 
fermă în viață a prevederilor Programului na
țional de creștere a potențialului productiv al 
pămîntului, pentru mai buna organizare și fo
losire a tuturor suprafețelor agricole, pentru iri
garea a circa 60 la sută din suprafața arabilă, 
infăptuirea unor vaste lucrări de desecare și de 
combatere a eroziunii solului. Anul marii noastre 
sărbători să fie, pentru întreaga agricultură, anul 
desfășurării largi a noii revoluții agrare in 
România !

In toate domeniile de activitate tsebuie să 
folosim tot mai eficient sistemul larg democratic 
existent în patria noastră, care asigură infăp
tuirea efectivă în viață a principiului conducerii 
societății prin popar și pentru popor, să punem 
tot mai deplin în valoare inițiativa, experiența 
și spiritul gospodăresc al maselor populare in 
înfăptuirea Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate I

In intîmpinarea măreței sărbători, organele și 
organizațiile de partid, organizațiile de masă și 
obștești vor desfășura o amplă muncă politico- 
ideologică și cultural-educctivă de masă, largi 
acțiuni consacrate explicării aprofundate a sem
nificației istorice a revoluției de eliberare socială 
și națională, subliniindu-se însemnătatea trans
formărilor radicale din viața economică, socială 
și politică a țării, a victoriei depline a socialis
mului pe pămîntul patriei.<___ _____

In intreprinderi, Instituții, la orașe șl sate se 
vor organiza simpozioane, expuneri, consfătuiri, 
dezbateri, intilniri cu categorii largi de oameni 
ai muncii, alte manifestări politico-educative 
avind ca temă drumul parcurs de țara noastră 
in procesul revoluției și construcției socialiste. La 
reședințele de județ, în orașe și comune vor fi 
organizate adunări festive în cadrul cărora vor 
fi evocate importanța istorică a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, victoriile obținute de poporul 
nostru in construcția socialistă.

Se vor organiza, de asemenea, expoziții docu
mentare jubiliare care vor înfățișa redlizările 
obținute în dezvoltarea economico-socială a pa
triei în cei 40 de ani de la eliberare.

Consiliul Culturii și Educației Socialiste, comi
tetele județene de educație și cultură socialistă 
vor lua măsuri și vor asigura ca muzeele, biblio
tecile, casele de cultură, cluburile, căminele 
culturale și alte așezăminte de educație și cul
tură să organizeze și să desfășoare, în această 
perioadă, largi acțiuni și manifestări politico- 
educative consacrate evenimentului aniversat. Se 
vor organiza expoziții de carte, se va asigura 
apariția unor noi lucrări de istorie, social-poli- 
tice, beletristice dedicate celei de-a 40-a ani
versări a zilei de 23 August. In rețeaua cinema
tografică vor fi prezentate cele mai valoroase 
filme artistice românești inspirate din epopeea 
revoluției și construcției socialiste ; de asemenea, 
teatrele și celelalte instituții de spectacole vor 
prezenta, in cadrul repertoriilor aprobate, piese 
de teatru, concerte, alte manifestări cultural- 
artistice cu teme adecvate. Se vor organiza con
cursuri pe teme istorice, pe teme ale dezvoltă
rii economice și social-culturale. »

In cadrul actualei ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea Rpmâniei" vor fi desfășurate am
ple acțiuni politico-educative, culturale, științi
fice, artistice și sportive în întreprinderi și insti
tuții, unități agricole, în școli și facultăți, in ta
berele elevilor și studenților, în unitățile milita
re, la casele de cultură, cluburi muncitorești și 
căminele culturale.

Presa și radioteleviziunea vor publica și difuza 
articole, studii, cicluri speciale de emisiuni ideo
logice, politico-educative, filme documentare con
sacrate înfăptuirilor revoluției și construcției din 
România.

In cadrul manifestărilor consacrate sărbătoririi 
zilei de 23 August, în Capitală se va organiza 
o sesiune solemnă comună a C.C. al P.C.R., 
Marii Adunări Naționale, Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, con
sacrată împlinirii a 40 de ani de la înfăptuirea 
actului revoluționar de la 23 August 1944. De 
asemenea, pentru marcarea evenimentului se va 
organiza o sesiune științifică națională, care va 
releva experiența originală a revoluției și con
strucției socialiste in România, contribuția de 
excepțională însemnătate adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și prac
ticii revoluționare, la îmbogățirea gîndirii social- 
politice contemporane.

Guvernul Republicii Socialiste România va or
ganiza Expoziția realizărilor economiei naționale.

Se va institui medalia jubiliară „A 40-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă" și se vor 
conferi ordine și medalii ale Republicii Socia

liste România. Se vor emite timbre și olte efecte 
poștale jubiliare consacrate evenimentului ani
versat.

In ziua de 23 August la București se vor orga
niza parada militară și demonstrația oamenilor 
muncii, iar în reședințele de județ — parade ale 
gărzilor patriotice și demonstrații ale oamenilor 
muncii.

Pe plan extern, aniversarea marii sărbători 
naționale de la 23 August va fi marcată prin or
ganizarea unor manifestări care să promoveze 
și să facă larg cunoscute politica de pace și 
colaborare a României socialiste, inițiativele, 
propunerile și acțiunile de larg ecou pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le desfășoară pe 
arena mondială pentru întărirea încrederii și 
conlucrării internaționale, pentru dezarmare și 
preintimpinarea unui război nuclear, pentru solu
ționarea constructivă a marilor probleme ce con
fruntă epoca noastră. Toate aceste acțiuni vor tre
bui să afirme cu putere hotărîrea țârii noastre de 
a iritări continuu relațiile sale cu toate țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvoltare și ne
aliniate, cu toate națiunile lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, pe baza principiilor de
plinei egalități, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, fără nici un amestec din 
afară. Aceste acțiuni vor trebui să dea glas 
voinței nestrămutate a partidului și poporului 
nostru de a conlucra strîns cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu forțele democratice, 
progresiste de pretutindeni, cu națiunile lumii, 
pentru afirmarea politicii de destindere, de în
credere și colaborare internațională, de făurire 
a unei lumi mal bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

In acest scop vor fi organizate diverse acțiuni 
- conferințe, intilniri cu personalități ale vieții 
politice și cultural-științifice de peste hotare, 
expoziții documentare, prezentări de filme, con
ferințe de presă și alte manifestări - consa
crate evenimentului de la 23 August, înfăptui
rilor construcției socialiste în România, politicii 
constructive desfășurate de țara noastră pe 
plan internațional.

Trecerea in revistă a istoricelor realizări cu 
care întregul nostru popor întîmpină cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională constituie un minunat prilej de a 
sublinia și aduce un înalt omagiu activității, 
contribuției și rolului de însemnătate esențială ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, în toate marile realizări care 
au făcut din România o țară cu adevărat liberă, 
demnă și înfloritoare, o participantă activă la 
lupta pentru progres social, colaborare și pace 
in întreaga lume.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român iși exprimă convingerea că gloriosul 
jubileu de la 23 August va fi întimpinat de co
muniști, de uteciști, de toți oamenii muncii din 
patria noastră, de întregul nostru popor cu noi și 
strălucite succese în înfăptuirea politicii parti
dului, în înflorirea multilaterală a patriei so
cialiste, în înălțarea României pe trepte tot mai 
înalte de civilizație și progres.

Remarcabile fapte de muncă 
în cinstea marii noastre 

sărbători naționale 
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BOTOȘANI : Cu planul 
trimestrial îndeplinit

Hotărîți să întîmpine aniversarea 
a 40 de ani de la revoluția de e- 
liberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al partidului cu 
realizări cit mai importante, oa
menii muncii din 14 unități econo
mice botoșănene raportează înde
plinirea sarcinilor trimestriale de 
plan cu 9 zile mai devreme. In a- 
vansul de timp cîștigat, bele 14 co
lective muncitorești vor realiza și 
livra suplimentar o producție in 
valoare de peste 50 milioane lei. 
Printre unitățile care au obținut 
rezultate deosebite se numără ..In
tegrata" și întreprinderea de fire 
sintetice „Melana", fruntașe in'în
trecerea socialistă pe țară și in 
anul trecut. (Silvestri Ailenei, co
respondentul' „Scinteii").

FIENI : Sporuri de producție 
prin folosirea cu randament 

ridicat a utilajelor
Oamenii muncii‘din industria o- 

rașUlui Fieni au îndeplinit planul 
pe primul trimestru al anului la 
producția-marfă. Ca urmare a mă
surilor luate pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii.

folosirea cu randamente înalte a 
mașinilor și utilajelor, valorifica
rea superioară a materiilor prime, 
energiei electrice și combustibilu
lui, unitățile industriale din acest 
oraș vor realiza pină la sfîrșitul lu
nii martie o producție suplimenta
ră în valoare de 20 milioane lei, 
concretizată, intre altele, în 49 000 
tone ciment și un milion lămpi e- 
lectrice speciale. (Gheorghe Manea, 
corespondentul „Scînteii").

CARAȘ-SEVERIN : 
însemnate economii 
de energie electrică

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Caraș-Severin, 
acționind perseverent pentru re
ducerea consumurilor de energie 
electrică, au reușit ca în primele 
două decade ale lunii martie să ob
țină o economie de peste 6,5 mili
oane kWh energie electrică. Cele 
mai importante economii de ener
gie electrică au obținut siderurgiș- 
tii și constructorii de mașini din 
Reșița, precum și minerii de la în
treprinderea minieră Anina. Aceste 
economii se adaugă celor realizate 
în primele două luni, care însu
mează aproape 3 milioane kWh 
energie electrică. (Nicolae Cătană, 
corespondentul „Scînteii").

VASLUI : Cheltuieli 
de producție mai reduse
Prin măsurile tehnico-organiza- 

torice inițiate și aplicate stărui
tor, intre care cele care privesc 
utilizarea judicioasă și valorifica
rea superioară a materiilor prime 
și energiei ocupă un Ioc central, în 
unitățile industriale din județul 
Vaslui cheltuielile totale de produc
ție au fost reduse în acest an, față 
de cele planificate, cu 4,5 lei la o 
mie lei producție-marfă realizată, 
ceea ce echivalează cu economii de 
aproape 30 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate în acest domeniu au 
obținut colectivele de la Combina
tul de fire sintetice și întreprinde
rea de prelucrare a lemnului din 
Vaslui, întreprinderea de produse 
abrazive din Bîrlad și altele. (Petru 
Necula, corespondentul „Scînteii").

BACĂU :
Livrări suplimentare 

la export
Colectivele de muncă din indus

tria județului Bacău acționează cu 
înaltă răspundere pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe acest an la export. Metalurgiștii 
din Bacău, ale căror produse sînt 
solicitate in numeroase țări, au li-

Dorohoi - un oraș în plină dezvoltare Foto : E. Dichiseanu

vrat suplimentar de la începutul 
anului armături industriale din 
fontă și oțel și utilaje ,în valoare 
de 5,3 milioane lei. Cantități mari 
de produse au livrat peste preve
deri partenerilor externi Combina
tul de prelucrare a lemnului din 
Bacău, întreprinderea mecanică și 
altele. (Gheorghe Baltă,, corespon
dentul „Scînteii").

HARGHITA : In fabricație
— produse noi, cu 

performanțe superioare
Colectivul de la întreprinderea 

mecanică Gheorgheni acordă o 
deosebită atenție realizării unor

produse noi, cu performanțe teh- 
nico-funcționale superioare, com
petitive pe plan intern și extern, 
destinate prelucrării metalelor 
prin așchiere, exploatărilor mi
niere, lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare. Conform progra
mului de măsuri adoptat de 'a- 
dunarea generală a oamenilor mun
cii, s-a trecut la asimilarea și in
troducerea in fabricație a unor pro
duse noi, între care mașini de fre
zat prin copiere, mașini de șlefuit 
cu bandă abrazivă, o nouă familie 
de polizoare, arzătoare pentru com
bustibil lichid greu, aparate elec
trice de joasă tensiune, piese de 
schimb și subansamble pentru trac
toare, mașini de săpat canale pen

tru exploatările miniere la supra
față și pentru îmbunătățiri funciare 
etc. (I. D. Kiss, corespondentul 
„Scinteii").

DOROHOI :
Apartamentul 5 000

La Dorohoi s-a dat în folosință 
zilele trecute apartamentul cu nu
mărul 5 000. In legătură cu aceas
ta. tovarășul Iile Bordeianu, pri
marul orașului, a ținut să sublinie
ze, printre altele : „Doresc să reți
neți că din cele 5 000 de aparta
mente noi, doar 61 existau în anul 
1965. Dacă avem în vedere că 
populația totală a orașului este de

circa 25 000 locuitori, înseamnă că 
la Dorohoi revine în prezent un 
apartament la fiecare 5 persoane. 
Bineînțeles, fără a mai lua în cal
cul cele peste 2 500 de case nou 
construite în ultimii 19 ani. Atît 
blocurile de locuințe, cit și vilele 
integrate între acestea compun 
cartiere armonios proiectate, cu 
multe spații și zone verzi, așa cum 
sînt cartierele „Alexandru cel Bun", 
„Gheorghe Doja", „Plevnei" ș.a. In 
acest an vom construi și da în 
folosință 484 apartamente. Acțio
năm astfel incit mai bine de ju
mătate din noile apartamente să 
fie puse la dispoziția viitorilor lo
catari în cinstea aniversării zilei 
de 23 August". (Silvestri Ailenei, 
corespondentul „Scînteii").
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Unite Tanzania, 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul tanzanian, AHMED 
HASSAN DIRIA, a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald și 
prietenesc salut din partea președin
telui Mwalimu Julius K Nyerere, iar 
conducerii de partid, guvernului si 
poporului român cele mai bune urări 
din partea conducerii Partidului Re
voluționar, a guvernului și poporu
lui tanzanian.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador se arată că Republica Unită 
Tanzania s-a inspirat cu hotărîre și 
curaj din poziția României în pro
blemele internaționale care privesc 
pacea, dreptatea și libertatea. Este 
evidențiat, de asemenea, sprijinul a- 
cordat de țara noastră în diferite do
menii de activitate, înalta prețuire de 
care se bucură in Tanzania colabo
rarea cu România.

Pretutindeni unde se poate lucra în cîmp, 
toate forțele - concentrate la semănat!

• Pînâ in seara zilei de 22 martie au fost semănate 
113 200 hectare

• Prognoza meteorologică indică pentru zilele urmă*  
toare o ameliorare a vremii și crearea unor condiții 
optime de semănat in cea mai mare parte a zonelor 
țării

• Specialiștii trebuie să verifice permanent starea te
renului pentru a se trece imediat la insămințări pe

• Imposibila Iubire : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 16,30; 19.30, CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Gauchos („Zilele filmului argenti
nian") : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 
16; (8,15; 20,30.
• Secretul Iul Bachus : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11; 13.15; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• AstA-seară dansăm In familie :
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20.
• Trecătoarele Iubiri : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ringul: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16: 18; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Mexicul In flăcări : SALA MICA 
A PALATULUI — 14,30; 17,15; 20. '
• Miezul fierbinte al plinii : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Prea cald pentru luna mal : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Balada cavalerului Ivanhoe : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18: 20. FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 19,45.
• Dot și cangurul — 9; 10,30; 12,
Insula lebedelor — 13,30; 15,15 : DOI
NA (16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI 
(15 6110) - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45, 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Țapinarii : TIMPURI NOI — 20.
• Scuzați, dumneavoastră vedeți 
fotbal 7 : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,30; 19,30.

. solele zvintate

• Chiar in condițiile mai puțin prielnice de acum, este 
necesar să continue lucrările in legumicultura, 
pomicultură și viticultură, precum și fertilizarea se
mănăturilor de toamnă

• Pentru recuperarea rămînerilor in urmă la semănat, 
fiecare zi, fiecare oră bună de muncă in cîmp să fie 
folosite din plin

• Pretutindeni, lucrările să fie executate la un nivel 
agrotehnic ridicat, spre a se obține producții agricole 
record in acest an

dolj: Semănatul - efectuat imediat 
pe terenurile zvintate

tulcea : Legumicultorii pregătesc 
cu grijă răsadurile

Agricultorfî din județul Dolj au 
trecut la semănatul culturilor din 
prima epocă. Se lucrează îndeosebi 
în zonele nisipoase din sudul jude
țului. Pornind de la faptul că Doljul 
s - numără printre județele cu cele 
mai mari suprafețe care vor fi in- 
sămînțate în această perioadă și că, 
datorită condițiilor climatice, campa
nia de insămințări s-a declanșat mai 
tirziu, biroul comitetului județean de 
partid a stabilit măsuri care să asi
gure grăbirea semănatului și exe
cutarea unor lucrări de bună calitate. 
Pentru actuala campanie de lnsă- 
mințări s-au pregătit aproape 3 500 
de agregate complexe. Intrucit 
în ultimele zile vremea s-a amelio
rat, membrii biroului comitetului 
județean, alți activiști de partid și de 
stat urmăresc permanent la fața lo
cului, în unități, împreună cu specia
liștii, starea terenului. Imediat ce so
lul se zvîntă, se trece la însămin- 
țări.

„Folosind fiecare oră bună de lu
cru și agregatele complexe care au 
fost duse din vreme la ferme, pe te
renurile zvintate și in special pe cele 
cu expoziție sudică s-a trecut atît la 
pregătirea terenului, cît și la semă
nat — ne spune inginerul Constan
tin Bulugiu, directorul direcției agri
cole județene. Ca urmare, pînă la 22 
martie s-au însămînțat peste 1 270 de 
hectare culturi din prima urgență : 
mazăre de cîmp și de grădină, le
gume, sfeclă de zahăr și au fost plan
tate primele suprafețe cu cartofi. Po
trivit programului pe care l-am în
tocmit, în 3—i zile bune de lucru 
vom încheia semănatul culturilor din 
prima epocă, iar sfecla de zahăr — 
In decurs de o săptămînă."

într-adevăr, lucrătorii ogoarelor 
doljene sint ferm hotăriți ca încă din 
primele zile că realizeze ritmurile

în acest an, în județul Sălaj ur
mează să se execute lucrări de com- 
bitere a eroziunii solului pe 7 000 
hictare terenuri situate în pantă. 
An urmărit, la fața locului, cum se 
ac.ionează în aceste zile pe șantie
rele de îmbunătățiri funciare și ce 
pribleme ridică realizarea prevede- 
ribr din programul județean de 
conbatere a eroziunii solului.

N PERIMETRUL ETALON, NOI- 
LI SUPRAFEȚE AMENAJATE VOR 
FI INSAMÎNȚATE ÎN ACEASTA 
PHMAVARA. Perimetrul etalon al 
juețului Sălaj Cuprinde o parte din 
ternurile cooperativelor agricole 
Meeșeni și Aghireș, cu o suprafață 
de 2 070 de hectare. Pentru intenâi- 
fieaea ritmului de lucru pe șantier, 
comndamentul județean pentru rea- 
lizaea lucrărilor de îmbunătățiri 
funiare a întreprins o serie de 
măsri în scopul creării tuturor con- 
dițibr care să asigure însămînțarea 
în aest an a întregii suprafețe pre- 
văzu». „între măsurile pe care le-am 
luat nențlonez o mai bună reparti
zare a forțelor mecanice, creșterea 
pondrii lucrărilor efectuate manual, 
cît i eșalonarea in așa fel a 
lucrător îneît să nu stinghe- 
reascăculturile — ne spune tovară
șul Idf Florea, secretar al comite
tului jdețean de partid. Datorită 
creștet ritmului de lucru, prevede
rile deplan pe trimestrul întîi al a- 
cestui n au fost realizate în prime
le dou luni, la suprafețele amena
jate aul trecut adăugîndu-se încă 
142 heare, care vor fi însămlnțate 
în urătoarele zile. Dispunem de 
utilaje i materiale, proiectele sînt 
gata, <9 că putem încheia, chiar 
înaintele sfîrșitul anului, lucrările 
în intri perimetrul". Acum, prin- 
cipaleldorțe sint concentrate pe 450 
hectareu exces de umiditate, unde 
sint dețxecutat 70 de km de dre- 
nuri și km de canale, lucrare 
executat cu utilajele terasiere, dar

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru cordialul mesaj ce 
i-a fost transmis și a adresat, la 
rîndul său, președintelui Republicii 
Unite Tanzania, președintele Parti
dului Revoluționar. Mwalimu Julius 
K Nyerere, un salut călduros și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire. de progres și prosperitate p.en- 
tru poporul tanzanian prieten.

în cuvîntarea 4e răspuns a șefu
lui statului român se subliniază că 
dezvoltarea raporturilor dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Unită Tanzania corespunde in
tereselor fundamentale ale popoare
lor român și tanzanian, precum și 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale. Este reafirmată hotărîrea 
României de a imprima un curs mai 
dinamic și de a da un conținut tot 
mai bogat colaborării româno-tanza- 
nlene, in spiritul înțelegerilor și 
hotăririlor realizate cu prilejul con

planificate. Deși vremea e încă rece, 
în prezent însămînțările se desfășoară 
irjtens, îndeosebi in unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Moță
ței, Rojlște, Calafat, Poiana Mare, 
Dăbuleni, Amărăștii de Jos și Bechet. 
La Moțăței, bunăoară, cimpul era im- 
pînzit de cooperatori, mecanizatori și 
specialiști. Vasile Duță, secretarul 
comitetului comunal de partid Mo
țăței, ne-a prezentat situația lucră
rilor „la zi“ : „Concomitent cu eva
cuarea apei de pe semănături, acțiu
ne la care participă echipe de co
operatori, noi am însămînțat 150 hec
tare cu mazăre pe terenurile ferme
lor legumicole aparținînd I.P.I.L.F. 
Calafat și la cooperativele agricole 
din Moțăței".

Pe ogoarele cooperativei agricole 
Ghidici am consemnat că, după ce 
s-a încheiat însămînțarea mazării 
pe întreaga suprafață planificată 
de 40 hectare, s-a trecut la se
mănatul sfeclei de zahăr. Tovarășul 
Vasile Porcescu, activist al comite
tului județean de partid, care răs
punde de această unitate, verifica, 
împreună cu specialiștii, fiecare solă, 
astfel incit acolo unde e posibil se- 
mănătorile să intre în cîmp pentru 
ca lucrătorii ogoarelor de la C.A.P. 
Ghidici să grăbească însămînțările de 
primăvară și, totodată, să se execute 
lucrări de cea mai bună calitate. In
tens se muncește și în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial Ro- 
jiște, unde s-au plantat peste -200 
hectare cu cartofi timpurii și a în
ceput însămînțarea mazării. Așadar, 
în județul Dolj a început marea bă
tălie pentru obținerea de recolte re
cord in acest an.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"

sălaj : Acțiuni intense pentru combaterea eroziunii solului
la care participă și peste 5 000 de lo
cuitori ai satelor.

DUPĂ MODELUL CENTRULUI 
ETALON SE LUCREAZĂ ȘI ÎN 
ALTE UNITĂȚI AGRICOLE DIN 
JUDEȚ. în aceste zile, echipe de 
muncitori și 58 de utilaje terasiere 
ale I.E.E.L.I.F. Sălaj, organizate în 
cinci șantiere corespunzătoare celor 
cinci bazine hidrografice — Agrișul 
inferior, Gîrbou, Barcăul inferior, 
Mfșa și Muza — precum și pe tere
nurile stațiunii pomicole Zalău, exe
cută lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe o suprafață de 5 400 hec
tare. Și pe aceste șantiere se lucrea
ză în devans, planul pe primele două 
luni și jumătate fiind depășit cu 
peste 20 la sută. De la începutul 
anului s-au excavat 891 000 mc <ie 
pămint pentru canale și nivelări, 
s-au executat 53 de km de drenuri 
închise și 8 km canale, s-au con
struit 27 podețe, s-au trasat 3,5 km 
de drumuri agricole și s-au pregă
tit 23 de hectare pentru plantări sil
vice etc. „Există condiții ca planul 
pe acest an să fie realizat la ter
men" — ne spune tovarășul Emil 
Tamaș, Inginer-șef al I.E.E.L.I.F. 
Sălaj. într-adevăr, așa cum am avut 
prilejul să constatăm pe șantierele 
de la Agriș și Girbou, se lucrează 
cu toate forțele la întreținerea ca
nalelor și drenurilor. Ia eliminarea 
excesului de apă, mai ales in zonele 
din lunci. în mod deosebit se remar
că pe aceste șantiere participarea ma
sivă la muncă a oamenilor și calita
tea lucrărilor cu nimic mai prejos 
fată de cele realizate în perimetrul 
etalon.

PE TERENURILE ÎN PANTA SA 
SE APLICE SISTEMUL DE CUL
TURA ANTIEROZIONALA. Dr. ing. 
Dumitru Nistor, cercetător la labo
ratorul pentru combaterea eroziunii 
solului din Zalău, ne-a prezentat 
un film despre fenomenul de ero
ziunea solului. Pe o distanță de 
cîteva sute de metri, un strat 

vorbirilor la cel mal înalt nivel, de 
la București și Dar es Salaam.

Sint evidențiate, de asemenea, lar
gile raporturi promovate de Româ
nia cu toate statele lumii, atenția 
deosebită acordată întăririi prieteniei 
și colaborării cu statele africane, cu 
toate țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate.

Președintele Românie! a urat 
noului ambasador succes deplin în 
misiunea ce i-a fost încredințată și 
l-a asigurat de întregul sprijin ai 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire cordială între președintele 
României și ambasadorul Tanzaniei.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Județul Tulcea se numără în rîn
dul marilor bazine legumicole ale 
țării. In acest an, unitățile agricole 
tulcene au dq cultivat aproape 15 oOO 
hectare cu legume pentru care sint 
necesare peste 340 milioane răsa
duri de legume. De remarcat că la 
această dată răsadurile sint asigura
te pentru cele 50 hectare de tomate, 
19 hectare de vinete și 16 hectare de 
ardei ce se vor cultiva in solarii. 
Este avansată, de asemenea, produ
cerea răsadurilor pentru legumele 
ce urmează să fie plantate în cîmp. 
Mai mult de 50 la sută din suprafe
țele pe care se vor produce răsa
duri pentru roșii, varză, ardei, vi
nete ce urmează să fie plantate în 
cîmp sint semănate. Răsadurile ne
cesare pentru culturile de tomate 
timpurii — plus o rezervă de 10 la 
sută -x sint la această dată bune 
pentru a fi plantate în cîmp.

Se poate aprecia că in majoritatea 
unităților legumicole din județ, pro
ducerea răsadurilor este bine orga
nizată. La asociațiile legumicole Ze- 
bil, Nalbant, Valea Nucarilor s-au 
produs peste 75 la sută din necesa
rul de răsaduri pentru această pri
măvară. 'Nu trebuie neglijată însă 
latura calitativă a acestei activități. 
De aceea, in toate fermele legumico
le din județ, specialiștii, împreună 
cu legumicultorii, au vegheat și ve
ghează zi Și noapte solariile și ră
sadnițele, asigurind dezvoltarea co
respunzătoare a plantelor. La coo
perativa agricolă Luncavița, de 
exemplu, in solarii am întilnit peste 
100 de cooperatori la lucru. „Cu toate 
că a nins, vîntul a bătut puternic, iar 
temperatura a fost scăzută, cele 
peste 500 000 de fire de răsaduri ne
cesare plantării in solarii se dezvol
tă normal — ne spunea Ștefan Bur- 
ghelea, președintele unității. în a- 
ceste zile, am semănat încă 1 000 mp

de mi ■ 15—20 cm aco
perea . Ce se întîmplase 7
într-o jumătate de oră, neîntilnind 
nici un obstacol, apa provenită din- 
tr-o ploaie torențială cărase de pe 
versantul unui deal pe asfalt zeci de 
vagoane de pâmînt, stratul fertil 
format în decursul.mileniilor. Cauza: 
arătura făcută din deal în vale, sis
tem de lucru care mai continuă să se 
practice pe terenurile in pantă. Este 
știut că, pînă cind se vor putea Exe
cuta lucrări antierozionale pe toate 
suprafețele, singura soluție de a se 
opri pierderile de sol este arătura pe 
turbe de nivel. De ce nu se proce
dează așa ? Mulți dinjre interlocu
torii noștri au arătat că lipsesc trac- 
toare pentru pantă și pluguri re
versibile. Parțial, așa stau lucru
rile. Dar aici există destule terenuri 
în pantă care pot fi lucrate pe 
curbele de nivel cu tractoarele și 
plugurile existente. De ce nu se fo
losesc ele ? Ne răspunde dr. ing. 
Dumitru Nistor : „Pe pante cu în
clinații de pînă la 15 la sută se 
poate lucra foarte bine cu tractoa
rele și plugurile din dotare. Men
ționez că 58 la sută din suprafața 
arabilă a județului are asemenea 
pante. Cu toate acestea, nu se pro
cedează așa decît în puține locuri. 
Și aceasta datorită obișnuinței me
canizatorilor și, mai ales, comodității 
specialiștilor".

Iată, bunăoară, cum s-a lucrat la 
C.A.P .Chechiș. în afară de 30 de 
hectare de terenuri cu pante avînd 
înclinație foarte mare, întreg teri
toriul unității a fost organizat antie- 
rozional prin orientarea parcelelor 
și executarea lucrărilor pe direcția 
curbelor de nivel. Mai mult, s-a îm
bunătățit structura plantelor cultiva
te prin mărirea ponderii celor care 
sînt foarte bune protectoare a solu
lui. Din discuția avută cu ing. Livia 
Roman rezultă că atunci cind munca 
este bine organizată, cînd este dis
ciplină se poate lucra, așa cum cere

Cronica
în cadrul vizitei ce o efectuează 

în țara noastră, la invitația Uniunii 
Tineretului Comunist, delegația Ligii 
Tineretului Comunist Chinez, condu
să de Wang Zhaoguo, prim-secretar 
al Comitetului Central al organiza
ției, s-a întilnit cu tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., cu membri 
ai Secretariatului și Biroului C.C. al 
U.T.C.

Cu prilejul convorbirii s-a proce
dat la un schimb de informații și 
opinii privind preocupările actuale 
ale Uniunii Tineretului Comunist și 
Ligii Tineretului Comunist Chinez, 
ale tineretului român și tineretului 
chinez. Au fost abordate, totodată, 
aspecte ale colaborării bilaterale pe 
linia organizațiilor de tineret și stu- 
denți.'

La convorbire au participat Li 
Zewang, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, și 
Angelo Miculescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bei
jing.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Islamice Pakistan, ambasado
rul acestei țări la București, Iqbal 
Hosain, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

cu roșii și ardei în solarii pentru a 
asigura întreaga cantitate de răsa
duri la culturile legumicole de cîmp. 
Solariile npqșțre pentru produce.rea 
răsadurilor sint încălzite. Folosim 
două metode de încălzire. în vechile 
solarii am construit sobe în care ar
dem corzile rezultate de la tăierea 
viței de vie și alte resturi vegetale, 
iar pentru a propaga uniform căl
dura burlanele de fum traversează 
solarul de la un capăt la altul. în 
această primăvară, am construit un 
nou solar, lipit de unul din grajdu
rile de vaci."

Grijă deosebită pentru protejarea 
solariilor, a răsadnițelor există și la 
cooperativele agricole Mahmudia, 
Beștepe, Mihai Bravu, unde Zilnic 
sute de cooperatori se află în fer
mele legumicole protejînd continuu 
răsadnițele și solariile cu rogojini, 
bucăți de folie recuperată, realizînd 
perdele de protecție pentru a așigu
ra dezvoltarea corespunzătoare a 
plantelor.

în timp ce în majoritatea unități
lor legumicole se) lucrează intens la 
producerea răsadurilor și la proteja
rea acestora, unele cooperative agri
cole, cum sînt cele din Dăeni, Ham- 
cearca, Horia, 6 Martie, nu au ridi
cat din centrul de semințe de legu
me din Tulcea intreaga sămînță de 
tomate, ardei și castraveți.

Se poate spune că legumicultorii 
tulceni, cu puține excepții, au înce
put bine actuala campanie de pro
ducere a legumelor. Exemplul uni
tăților fruntașe, care acordă maximă 
atenție atît producerii răsadurilor, 
cît și pregătirii cu răspundere a se
mănatului și plantării legumelor în 
cîmp, se cere să fie urmat neîntîrziat 
de toate unitățile.

Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"

tehnologia, și pe curbe de nivel Pre
cizăm că, în această unitate, toate 
lucrările se execută numai pe baza 
ordinelor de lucru și numai în pre
zența specialiștilor. în cazul arături
lor, pentru . fiecare parcelă, cji 
excepția menționată, pe ordinele de 
lucru ale mecanizatorilor se scrie : 
„arătură pe curbă de nivel". Recep
ția lucrărilor se face zilnic și se con
firmă numai cînd aceste lucrări co
respund cu datele din ordinele de 
lucru.

Cu totul altfel se prezintă situația 
in unele unități agricole din consi
liile agroindustriale Zalău și Hida, 
unde s-au executat arături din deal 
în vale. Așa cum s-a subliniat în re
petate rinduri, de respectarea rigu
roasă a tehnologiei răspunde ingine- 
rul-șef, răspundere care se materia
lizează prin particioarea lui la lu
crări în cadrul formației de mecani
zatori. Or, în cazurile amintite, 
nu s-a procedat așa. „Specialiștii din 
unitățile agricole — ne spune 
ing. Ivan Mihacea, directorul S.M.A. 
Hida — hotărăsc în ce mod trebuie 
să fie executată lucrarea. Ei au 
datoria să participe la muncă în 
cadrul formațiilor, ei controlează 
calitatea și tot ei semnează pentru 
recepție. Măcar acum, la Insămințări, 
ar trebui corectate greșelile făcute 
la arături".

Așadar, cu excepțiile arătate, se 
poate aprecia că în județul Sălaj se 
acționează cu răspundere pentru 
creșterea potențialului productiv al 
pămîntului prin ample lucrări de 
combatere a eroziunii solului. Este 
necesar însă ca organizațiile de 
partid și consiliile nopulare să mo
bilizeze la executarea acestor lucrări 
cît mai multi locuitori ai satelor și 
aceasta acum, înainte de aglomera
rea lucrărilor de primăvară.

Lucian CIUBOTARII 
Eugen TEGLAȘ

zilei
Au participat Ion M. Nicolae, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri și membri ai conducerii unor 
ministere, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de ști
ință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Populare Bangladesh, vineri a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie în 
această țară. în continuare a fost 
vizionat un film documentar.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, un 
numeros public.

Erau prezenți Muslehuddin Ahmed, 
ambasadorul R. P. Bangladesh la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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TRECEREA
Țncepind din acest 

an, pe teritoriul Repu
blicii Socialiste Româ
nia, ora oficială de 
vară va intra in vigoa
re cu o săptămînă mai 
devreme față de anii 
precedenți, adică de la 
ora zero a ultimei du
minici din îuna mar
tie, care va deveni 
ora unu. Ora oficială 
de vară va fi în vigoa
re pînă la ora unu a 
ultimei zile de dumi
nică din luna septem
brie, care va deveni 
ora zero. Astfel, orarul 
de vară va fi mai 
aproape de echinocțiul 
de primăvară, corelin- 
du-se în măsură mai 
mare cu vara astrono
mică, ceea ce va per
mite folosirea mai

bună a luminii na
turale.

Eficiența economi
că obținută în urma 
aplicării acestei mă
suri este deosebit de 
importantă. Prin creș
terea duratei de' folo
sire a luminii natu
rale pe perioada verii 
se realizează econo
mii de energie electri
că evaluate, anual, la 
circa 230 milioane 
kWh, pentru produce
rea cărora s-ar fi con
sumat o cantitate de 
mai bine de 70 000— 
80 000 tone combustibil 
convențional. în ace
lași timp se obține o 
reducere a curbei de 
sarcină In rețeaua 
energetică națională laIapte, realizări de pe cuprinsul patriei? 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTEH"

■ întreprinderea de utilaj minier 
din Petroșani a livrat întreprinderii 
miniere Livezeni primul complex 
mecanizat S.M.A. de tip 1. Noul 
complex poate fi utilizat la exploa
tarea straturilor de cărbune subțiri 
atît pe orizontală, cît și pe încli
nare, realizînd productivități de 
peste 10 tone cărbune pe post.

■ In perioada ce a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
în orașul Roșiori de Vede s-au con
struit aproape 5 000 de aparta
mente și alte numeroase obiective 
sociale, între care unități comer
ciale cu o suprafață totală de 
15 000 metri pătrați. Noi blocuri de 
locuințe se află in construcție în 
cartierele Rahova și Dunărea, pre
cum și In zona centrală a locali
tății.

■ De la începutul anului pînă în 
prezent, colectivul întreprinderii de 
piese auto Satu Mare a realizat 
suplimentar o producție fizică in 
valoare de 1,5 milioane lei, con- 
stînd din 4 autospeciale basculan
te pe șasiu „Roman - 8135" și 35 
de remorci de transport persoane 
destinate agriculturii, șantierelor de 
construcții etc.

■ In orașul Vișeu de Sus s-au 
încheiat lucrările de construcție la 
noua secție de pediatrie cu 150 de 
paturi din cadrul spitalului orășe
nesc. Această secție a fost recep
ționată și se află în curs de echi
pare cu aparatura medicală nece
sară, astfel că in gurind ea va fi 
inaugurata.

■ In perimetrul platformei indus
triale a municipiului Constanța a 
intrat în funcțiune o instalație com
plexă de valorificare prin incinerare 
a deșeurilor menajere aparținind 
întreprinderii de gospodărie comu
nală. Prin arderea a 72 000 tone 
deșeuri menajere anual, se reali
zează în această instalație o can
titate de energie de 35 000 Gcal, 
din care 20 000 sînt folosite în

cinema

MIDIA-NĂVODARI ;

Bilanț rodnic al brigadierilor de pe 
Șantierul național al tineretului

Vineri, 23 martie, pe platforma 
Combinatului petrochimic de la Mi- 
dia-Năvodari s-a desfășurat festivi
tatea de închidere a activității bri
gadierilor de pe Șantierul național al 
tineretului înființat în urmă cu 5 ani.

în bilanțul rodnic de muncă, evo
cat cu acest prilej, se evidențiază că, 
în această perioadă, cei peste 2 600 
de brigadieri, muncitori, studenți și 
elevi, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, tineri veniți 
aici din toate zonele țării, și-au 
adus o remarcabilă contribuție la 
construirea unuia din impunătoarele 
obiective industriale ale României 
socialiste — marea platformă petro
chimică de la Midia-Năvodari. Ală
turi de ceilalți oameni ai muncii de 
pe șantier, brigadierii au contribuit 
la realizarea unor importante lucrări, 
in valoare totală de 398 milioane lei, 
cu 18 milioane mai mult decît sar

LA ORARUL DE VARĂ
orele de virf, -variind 
Intre 280—500 MW.

Deci, în noaptea de 
sîmbătă, 24 martie, 
spre duminică, 25 mar
tie, ceasornicele de pe 
întreg cuprinsul țării 
vor fi date înainte cu 
o oră, astfel ora zero 
va deveni ora 1.

în conformitate cu 
prevederile legale, 
programul activități
lor economice și socia
le va rămine neschim
bat. De asemenea, ră
mine în vigoare actua
lul mers al trenurilor 
interne, iar trenurile 
internaționale își vor 
corela circulația direct 
prin grafice cu cea a 
trenurilor din țările 
vecine.

(Agerpres)

sistemul de termoficare a orașului 
pentru încălzirea a circa 1 000 de 
oportamente. Concomitent, se re
cuperează mari cantități de fier 
vechi și alte metale, iar din cenușa 
rezultată se vor realiza în etapa 
următoare, prin brichetare, cărămizi, 
plăci și alte materiale de con
strucții. <0.'.:.’- ■„

■ Peste 110 000 pul de o zi, pro
duși in incubatoarele proprii, a li
vrat către populație Uniunea ju
dețeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Vaslui. In această pri
măvară, vor mai lua drumul către 
gospodăriile cooperatorilor vaslu
ieni încă 1 400 000 pui.

■ Lucrătorii de pe platforma 
Combinatului chimic „Azomurfeș" 
din Tîrgu Mureș au înregistrat în 
aceste zile un deosebit fapt de 
muncă : din anul 1965 - cînd au 
fost puse în funcțiune primele in
stalații tehnologice — aici a fost 
produs cel de-al 18-lea milion tone 
de îngrășăminte chimice. De re
marcat că, in acest an, la „Azo- 
mureș" sînt fabricate nu mai puțin 
de 17 tipuri de îngrășăminte chi
mice, exportate în peste 45 de țări.

■ Pînâ de curînd, elementele de 
legătură : coturi, teuri și reducții, 
sortimente de bază ale fabricației 
întreprinderii de utilaj chimic din 
Făgăraș, se executau manual, cu 
un randament scăzut și consum ri
dicat de manoperă. Specialiștii în
treprinderii au reușit să conceaoă 
și să execute o presă de 250 tone- 
forță cu ajutorul căreia execută 
ocum aceste produse cu o produc
tivitate de 7 ori mai mare și un 
consum de metal mult redus.

■ Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile economice ale ju
dețului Bistrița-Năsăud au trecut 
în contul economiilor de energie e- 
lectrică în primele 7 decade ale 
anului peste 5 milioane kWh ener
gie electrică.

• Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 11; 15; 18,30, DOINA — 
17; 19,30.
• Bocet vesel : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17.30: 19,30.
• Un petic de cer : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Campionul : SCALA (11 03 72) —
9.15; 12,15; 16; 19.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Julia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30.
• Salamandra : VICTORIA (16 28 79)
— 9;.11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19.30.
• Febra aurului : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11,15; 16; 18,15; 20,15, 
GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 14,15; 16,15; 
18.30; 20.30, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Competiția : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; . 
18; 20,15.
• Aventură in Arabia : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Zică ce vor zice: LIRA (317171)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Efendi : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30: 19.30.
• Strada Hanovra : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
POPULAR (3ț 15 17) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 15.30: 18,30.
• Domnișoara Noorie : FLAMURA
(85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30; 19,45.
• Afacerea Pigot : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.

teatre
--------------------------------- a_
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Titanic vals 

cinile ce le-au fost Încredințate Ini
țial.

în spiritul frumoaselor tradiții de 
muncă patriotică ale tineretului din 
patria noastră, peste 600 de tineri 
și-au însușit, prin cursurile organi
zate pe șantier, o meserie sau au ob
ținut certificate de calificare pentru 
cea de-a doua meserie. Dealtfel, 
mulți dintre brigadieri vor rămine la 
Midia-Năvodari ca muncitori califi
cați, pentru a finaliza, împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii, lucrările 
de construcție a marelui combinat 
petrochimic.

fti telegrama adresată cu acest 
prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, se spune, printre altele : 
„Brigadierii Șantierului național 
al tineretului, inaugurat In urmă 
cu 5 ani pe pămintul Dobrogei, 
unde au venit tineri din toate jude
țele țării, la chemarea organizației 
revoluționare a tineretului din patria 
noastră — Uniunea Tineretului Co
munist — pentru a contribui la exe
cuția importantelor obiective econo
mice ridicate aici, la țărmul Mării 
Negre, la indicația dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, folosesc prilejul 
pentru a exprima incă o dată deplina 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
hotărirea fermă de a acționa cu 
toate forțele pentru înfăptuirea mo
bilizatoarelor îndemnuri pe care le 
adresați în permanență tinerei gene
rații din patria noastră, de a contri
bui cu intreaga capacitate la înde
plinirea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român".

Cu același prilej, brigadierilor 
fruntași le-a fost conferită Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C.. pentru 
merite deosebite în munca depusă pe 
șantier.

tv
PROGRAMUL 1

13,36 Telex
13.35 La sflrșlt de săptămînă (parțial 

color)
16.45 Săptămînă politică
17.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Teteenclclopedia
19.50 Film serial : „Jean Christophe* * 

(color) Ultimul episod
20.45 Un zimbet pe Dealul Feleaculul. 

Emisiune de varietăți realizată la 
Teatrul Național din municipiul 
CluJ-Napoca

31.45 Meridianele cinteculut șl dansului 
22,00 Telejurnal (parțial color) • Sport
22,15 Cîntec de primăvară (color)
22.45 Din albumul celor mal frumoase 

romanțe

PROGRAMUL t
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor — Tudor 

Arghezl
20,10 Tineri interprețl
20.50 De pretutindeni. Capitale europe

ne : Atena
31,05 Film artistic : „Străzile au amin

tiri". Producție a Studioului cine
matografic „București". Scena
riul : loan Grlgorescu. Regla : 
Manole Marcus

22,00 Telejurnal • Sport
22,15 Bună seara, fete, bună teara. 

băieți !
23,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24 

martie, ora 20 — 27 martie, ora 20. In 
țară : Vreme schimbătoare cu cer tem
porar noros. Vor cădea precipitații lo
cale mai ales sub formă de ploaie 
îndeosebi în vestul țării. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime din timpul, nopții vor fl 
cuprinse Intre minus 4 și plus 6 grade, 
Iar temperaturile maxime din timpul 
zilei vor fi cuprinse Intre 2 și 12 grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri se va 
produce ceață. In București : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar noros 
favorabil ploii. Vint moderat. Tempe
ratura minimă din timpul nopții va 
fi cuprinsă între 1 și 4 grade, iar tem
peratura maximă din timpul zilei va 
oscila între 7 șl 10 grade. Dimineața 
ceață slabă. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

Știri sportive
FOTBAL. — Ieri, la Geneva, a 

avut loc tragerea la sorți a semifi
nalelor cupelor europene de fotbal, 
în „Cupa campionilor europeni", e- 
chipa Dinamo București va întilni 
(primul meci în deplasare) formația 
engleză F.C. Liverpool. în cealaltă 
semifinală : Dundee United — A.S. 
Roma.

Iată și programul semifinalelor în 
celelalte două cupe europene : 
„Cupa cupelor": Manchester United— 
Juventus Torino ; F.C. Porto — 
Aberdeen ; „Cupa U.E.F.A." : Haj- 
duk Split — Tottenham Hotspur ; 
Nottingham Forest — Anderlecht 
Bruxelles.

Partidele, tur-retur, se vor disputa 
la 11 aprilie și, respectiv, 25 apri
lie.

— 19,30; (sala ,,Ion Vasilescu", 
12 27 45) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Cartea lui Ioviță
— 15; între patru ochi (B) — 19,30; 
(sala Batiștei) : Gimnastica sentimen
tală — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concertul 
cvartetului „Pro Musica" — 19.
• Opera Română (13 18 57): Tannhău- 
ser — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din Cartierul de West — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vaslllevici — 15; Mobilă și du
rere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
IlI-lea — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta șl funcționarul — 15; 
Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 15; 
Mița in sac — 19,30; (sala Studio) : 
Pensiunea doamnei Olimpia — 14,30; 
Sentimente șl naftalină — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tlrzie — 15; 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Omul care 
a văzut moartea — 19.
• Teatrul satirlc-muzlca! „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 16: Corina — 19,30; (sala
Victoria, 50 58 65) : Băiatul cu sticlețl
— 19.30; (la Palatul sporturilor și cul
turii) : Vacanță muzicală — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 14; Pinocchio — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Jocuri de poeți. Jocuri de copil — 17.
• Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova*
— 16; 19,30.
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„Problemele Americii Centrale trebuie rezolvate IUGOSLAVIA

SI PREVENIREA MILITARIZĂRII COSMOSULUI I
Intervenția reprezentantului 

pentru utilizarea pașnică
GENEVA 23 (Agerpres). — Tri- 

• misul Agerpres, C. Țintea, transmi
te : în cadrul lucrărilor Comitetului 
O.N.U. pentru utilizarea pașnică a 
spațiului extraatmosferic, care se 
desfășoară la Geneva, reprezentantul 
țării noastre a subliniat necesitatea 
extinderii cooperării internaționale 
în acest domeniu, a asigurării accesu
lui tuturor statelor la tehnicile spa
țiale și la aplicațiile lor, în mod de
osebit accesul țărilor în curs de dez
voltare care nu au programe spa
țiale. Vorbitorul a exprimat, în con
text, neliniștea i legățură cu spori
rea numărului programelor spațiale 
militare, cu ' ’ ' . ' '
militare în programele civile, ceea 
ce adaugă noi dimensiuni 
înarmărilor ‘ 
română a reliefat imperativul între
prinderii unor acțiuni concrete în ve
derea opririi și prevenirii cursei

includerea unor țeluri
cursei

in general. Delegația

♦ exclusiv prin negocieri"

'r

român in Comitetul O.N.U. 
a spațiului extraatmosferic

înarmărilor In spațiul extraatmo
sferic.

Referitor la problema teledetecției, 
domeniu dintre cele mai importante 
ale aplicării tehnicilor spațiale, re
prezentantul țării noastre a < relevat 
că, deși marea majoritate a statelor 
lumii nu . dispune de echipamentele 
tehnice necesare tratării și analizei 
datelor și nici de specialiști, aceste 
activități au tendința de a deveni 
operaționale, pe baze comerciale, cu 
consecința imediată a sporirii de 
cîteva ori a costului serviciilor de 
teledetecție. în aceste condiții, ac
cesul efectiv Ia date este posibil 
practic doar pentru țările dezvolta
te. Reprezentantul român a eviden
țiat necesitatea unui acces fără 
restricții al tuturor țărilor la datele 
obținute prin teledetecție, inclusiv la 
cele privind mările, oceanele și te
ritoriile libere.

Declarația coordonatorului Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională din Nicaragua

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută zia
rului mexican „Excelsior", coordona
torul Juntei Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, a avansat 
ideea lărgirii ripdurilor „Grupului 
de la Contadora" pentru ca acesta 
să devină un organism interameri- 
can, prin intermediul căruia să poa
tă fi rezolvate, într-o manieră adec
vată, prin negocieri, problemele 
Americii Latine — informează agen
ția Prensa Latina.

Pe de altă parte, aceeași sursă re
levă că în cursul linei recente între
vederi avute cu președintele Mexi
cului, Miguel de la Madrid Hurtado, 
coordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nicara
gua a solicitat „Grupului de la Con-

Aplicarea programului 
de stabilizare economică

a P. C. Bulgar

Acțiuni și luări de poziție
I
I

in favoarea dezarmării și păcii j
Imperativul jnăsurilor practice 

pentru înlăturarea
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Pentru reducerea pericolului de 
război nuclear șl stabilizarea situa
ției internaționale este nevoie im
perioasă de înfăptuirea unor mă
suri practice în ce privește contro
lul armamentelor — a declarat Ca
talin, Corbett, una din conducătoa-

primejdiei nucleare
rele organizației obștești intitulată 
„Liga femeilor alegătoare din 
S.U.A.*.  Această organizație a 
adresat guvernului american apelul 
de a acționa pentru adoptarea unoi 
măsuri practice de reducere a 
cursei înarmărilor, de dezarmare 
nucleară.

*

tadora" întreprinderea de măsuri 
urgente în vederea opririi escaladei 
militare in zona Americii Centrale, 
reafirmînd necesitatea reglementării 
conflictului din regiune exclusiv pe 
calea negocierilor.

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager- 
pres). — Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, va în
treprinde, începînd de la 5 aprilie, 
un turneu în trei state membre ale 
„Grupului de la Contadora“ : Colum
bia, Panama și Venezuela, a anunțat 
presa mexicană. El va conferi cu 
oficialitățile țărilor-gazdă în legătu
ră cu posibilitatea intensificării coo
perării bilaterale și căile de grăbire 
a procesului de normalizare a situa
ției din America Centrală.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice la Cairo • Dizolvarea parlamentului 

israelian

în dezbaterea
U.S.P.M.I

BELGRAD 23 (Agerpres). — Uniu
nea Socialistă a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), a anali
zat, în cadrul unei reuniuni, măsuri
le pentru transpunerea în viață a 
programului de stabilizare economi
că pe termen lung — informează 
agenția Taniug. Prezentînd evaluări
le guvernului federal cu privire la 
situația economică a țării, Milka 
Planinț, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, a evidențiat primele 
rezultate obținute în aplicarea pro
gramului de stabilizare economică 
pe termen lung și a apreciat că suc
cesul acestuia poate fi asigurat nu
mai printr-o largă mobilizare pe 
plan național.

Comunicat comun

Cuvîntul tovarășului Todor Jivkov

Lupta pentru asigurarea
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 

Lupta pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră constituie una din
tre sarcinile prioritare ale tineretu- 

retutindeni — a declarat 
președintele Asociației

sarcină prioritară j 
!
*

păcii
Tineretului Revoluționar din Etio
pia, in cadrul unei conferințe de 
presă, organizată la Addis Abeba la 
încheierea săptăminii de luptă pen
tru pace, libertate și progres so-

CAIRO 23 (Agerpres". — Vicepre- 
mierul și ministrul afacerilor exter
ne al Egiptului, Kamal Hassan Aii, 
a declarat ziariștilor că în cadrul în
trevederii pe care președintele Hosni 
Mubarak a avut-o cu trimisul ame
rican Donald Rumsfeld a fost discu
tate conflictul din Orientul Mijlociu, 
situația din Liban și problema pales
tiniană și s-a procedat la un schimb 
de vederi asupra recentei Conferințe 
asupra dialogului în Liban, desfășu
rată la Lausanne, transmite agenția 
U.P.I. Au mai fost abordate, potri
vit lui Kamal Hassan Aii, conflictul 
din zona Golfului și relațiile dintre 
Egipt și S.U.A. în timpul întrevede
rii, președintele Hosni Mubarak a 
reafirmat importanța continuării 
eforturilor pentru o pace cuprinză
toare în Orientul Mijlociu, în ciuda 
condițiilor existente în prezent, a re
levat vicepremierul și ministrul de 
externe egiptean.

Demonstrație la Luxemburg împotriva amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, pentru eliberarea continentului de coșmarul 

nuclear
I ■ț

LONDRA 23 (Agerpres). — Marea 
Britanie va repatria contingentul 
britanic din cadrul Forței multina
ționale din Liban, care fusese „re- 
desfășurat" în Cipru — a anunțat, în 
Camera Comunelor, ministrul de ex
terne Geoffrey

totodată, că nava britanică de apro
vizionare „Reliant" va reveni și ea 
în apele teritoriale britanice.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile internațio
nale de presă, în urma unor dezba
teri aprinse, parlamentul israelian 
(Knessetul) a aprobat moțiunile pre
zentate de partidele de opoziție în 
frunte cu Partidul Muncii și de par
tidul Tami, membru al coaliției gu
vernamentale, prin care se cere or
ganizarea unor alegeri generale an
ticipate. Moțiunile au putut fi adop
tate ca urmare a ralierii a cinci de
putat! — trei aparținind partidului 
Tami și doi foști miniștri — parla
mentarilor formațiunilor politice de 
opoziție. în urma votului, Knessetul 
se autodizolvă, iar guvernul blocu
lui Likud, condus de primul minis
tru Yitzhak Shamir, devine un ca
binet de tranziție, învestit cu depli
ne puteri pînă la întrunirea 
legislativ în viitoarea sa 
nență.

Data consultării electorale 
pate va fi stabilită ulterior.

foryiui 
compo-

Howe. El a precizat.

antici-
Manda- 

tul actualei legislaturi urma să 
încheie în noiembrie 1985.

se

Gravele
asupra

consecințe ale dobînzilor ridicate 
economiei țărilor latino-americane

Ia încheierea convorbirilor 
dintre primii miniștri 

ai R. P. Ungare și R.D.G.
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității la 
Budapesta, la încheierea convorbiri
lor dintre Gydrgy Lazar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, și Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
subliniază dorința celor două țări de 
a extinde relațiile bilaterale pe 
multiple planuri — informează a- 
genția M.T.I, Exprimîndu-și îngrijo
rarea față de agravarea situației 
internaționale, cele două părți au 
evidențiat că este necesar ca toate 
problemele internaționale să fie re
zolvate pe 
ar duce la 
rității pe 
levîndu-se 
continuare, 
țările cu orînduiri social-economice 
diferite pe baza principiilor coexis
tenței pașnice. Părțile și-au 
mat speranța ciț reuniunea 
Stockholm pentru măsuri de 
dere și securitate și pentru 
mare în Europa va contribui 
crearea unui climat de încredere și 
la reducerea confruntării.

calea tratativelor, ceea ce 
consolidarea păcii și secu- 
continentul european, re- 
importanța extinderii, în 

a colaborării dintre

SOFIA 23 (Agerpres). — Vineri 
s-au încheiat la Sofia lucrările Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Bulgar, care au durat două 
zile.

în luările lor de cuvint pe mar
ginea cuvîntării rostite în deschide
rea lucrărilor de tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, și a proiec
tului de Program pe termen lung de 
creștere a calității, delegații la con
ferință au dat expresie hotărîrii co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din Bulgaria de a acționa cu con
secvență pentru obținerea unei înalte 
calități în toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale.

Participanții au examinat și apro
bat proiectul Programului pe termen 
lung de creșteae a calității, supus 
dezbaterii Conferinței Naționale de 
către C.C. al P.C. Bulgar.

în hotărîrea adoptată In unanimi
tate la Conferința Națională a P.C. 
Bulgar se subliniază că problema ca
lității are o importanță cheie in stra
tegia globală a P.C. Bulgar pentru 
construirea societății socialiste dez
voltate în Bulgaria.

Conferința Națională — se mențio
nează, în continuare, în document — 
a dat o înaltă apreciere și a aprobat 
în unanimitate raportul Consfătuirii 
de la Varna, din mai anul trecut, și 
cuvintarea rostită la deschiderea lu
crărilor conferinței de secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, tovară
șul Todor Jivkov, precum și progra
mul pe termen lung al P.C.B. de 
creștere a calității ca bază și îndrep
tar teoretic, politic, organizatoric și 
practic în activitatea organizațiilor 
de partid, de stat, economice și ob
ștești, a colectivelor de oameni ai 
muncii în scopul îmbunătățirii deci
sive a calității.

Conferința Națională a partidului 
și-a exprimat convingerea că întrea
ga clasă, muncitoare, oamenii muncii 
de la sate și intelectualitatea, orga
nele și organizațiile de partid, de 
stat și obștești, colectivele de oameni 
ai muncii vor primi hotărîrile privind 
îmbunătățirea calității ca pe o cau-

ză proprie și vor depune toate efor
turile, vor folosi inteligența, cunoș
tințele și voința lor pentru transpu
nerea acestora in viață.

Luind cuvîntul în încheierea lucră
rilor Conferinței Naționale a P.C. 
Bulgar, tovarășul Todor Jivkov a re
levat că dezbaterile au evidențiat — 
Intr-un spirit de lucru, critic și fă- 
cindu-se numeroase propuneri — 
problema calității „ca o problemă 
cardinală a dezvoltării noastre conti
nue". Vorbitorul a spus, de asemenea, 

. că, în cursul dezbaterilor largi care 
au precedat conferința — ca și în 
alocuțiunile rostite in cadrul lucră
rilor — s-a subliniat încă o dată că 
lupta pentru o înaltă calitate nu este 
o luptă de campanie sau una de 
scurtă durată, ci o sarcină strategică, 
care trebuie înfăptuită consecvent și 
neabătut. Conferința, a arătat vorbi-, 
torul, a confirmat că am ales calea 
justă a luptei pehtru o calitate înal
tă și ne vom sprijini pe legitățile 
obiective ce corespund intereselor vi
tale ale oamenilor muncii, care do
resc să acționeze tot mai bine și cu 
rezultate mai bune, pentru ca po
porul să trăiască din ce în ce mai 
bine.

Todor Jivkov a arătat, In continua
re, că programul de perspectivă pri
vind creșterea calității trebuie să 
devină o cauză a fiecărui om al 
muncii, a fiecărui savant, a fiecărui 
specialist. El s-a oprit, de asemenea, 
asupra necesității depășirii inerției, 
a convingerilor învechite și a atitu
dinilor anacronice, subliniind im
portanța uriașă a hotărîrilor adopta
te de conferință și a unei cotituri in 
activitatea tuturor.

„După cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, noi — a relevat in în
cheiere secretarul general al C.C. al 
P.C. Bulgar — soluționăm o serie de 
probleme actuale ale dezvoltării 
noastre, inaintind pe frontul larg al 
construirii socialismului dezvoltat. 
Pe acest larg front de activitate creș
te tot mai mult rolul de conducător 
al partidului, ca avangarda poporului 
bulgar recunoscută/ de toți, se întă
rește coeziunea oamenilor muncii 
in jurul partidului".

Un studiu
MEXICO 23 (Ager- 
Americii Latine sînt

• •

expri- 
de la 
fncre- 
dezar- 

la

Convorbiri sovieto-chineze
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

gențiile T.A.S.Ș. și China Nouă 
formează că Andrei Gromiko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., l-a pri-

A- 
in-

CIUDAD DE 
preș). — Țările 
nevoite să aloce, în prezent, 35 la 
sută din totalul veniturilor obținute 
din exporturi pentru plata dobînzilor 
la imensa lor datorie externă de 
peste 310 miliarde dolari — se rele
vă într-un document al Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.). Situația este a- 
gravată de nivelul ridicat al dobîn
zilor percepute de băncile interna
ționale — în principal rata dobînzi
lor preferențiale impusă de S.U.A. 
Se menționează astfel că o majora
re a ratei dobînzii cu. 0,5 la sută în
seamnă, pentru statele latino-ameri- 
cane, o sporire a datoriei lor cu 1,5 
miliarde dolari. Datele C.E.P.A.L.

al C.E.P.A.L.
relevă că în 1982 țările de pe conti
nent au trebuit să plătească pentru 
acoperirea dobinzilor 20 miliarde do
lari, cifră care în 1983 s-a ridicat la 
30 miliarde dolari, ea urmînd un 
curs ascendent și în acest an.

în condițiile crize} economice șl 
financiare mondiale, una din prin
cipalele 
statelor 
politica 
statele ......
care împiedică liberul flux comercial 
pe piața internațională, reducînd po
sibilitățile țărilor în curs de dez
voltare de a obține devizele atît de 
necesare reactivării economiilor lor 
naționale aflate, in majoritate, într-o 
stare precară — informează agenția 
Prensa Latina.

cauze ale datoriei externe a 
Americii Latine o constituie 
protecționistă promovată de 
occidentale industrializate.

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Reacții după eșecul reuniunii Ia nivel înalt a C.E.E.
Enrico Berlinguer: Se impune realizarea unei cotituri 

in activitatea „celor 10"

mit pe Qian Qichen, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Chineze, reprezentantul special al 
Guvernului R. P. Chineze la cea 
de-a patra rundă a consultărilor po
litice sovieto-chineze.

A avut loc — precizează T.A.S.S. 
— un schimb de păreri in probleme 
ale relațiilor sovieto-chineze și în 
unele probleme internaționale. Au 
fost evidențiate schimbările pozitive 
intervenite în relațiile și contactele 
bilaterale, precum și marea Însem
nătate a continuării dialogului po
litic dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză.BRUXELLES 23 (Agerpres). — 

într-un articol publicat de ziarul 
belgian „Le Soir" și citat de agen
ția A.N.S.A., secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer, apreciază că din eșecul 
reuniunii la 
mune. de la 
de ideea că 
unui proces 
vechi concepții „liberal-conservatoa- 
re“ despre construcția C.E.E., „care 
s-a desfășurat cu dificultate, intre 
crize, pină azi".

nivel înalt a Pieței co- 
Bruxelles, „se desprin
s-a ajuns la sfîrșitul 
îndelungat", al unei

Subîtnîind necesitatea „unei coti
turi" în activitatea „celor zece", En
rico Berlinguer a arătat că, in acest 
sens, se impune crearea „condițiilor 
de organizare și de autonomie po
litică, pînă în prezent inexistente, 
pentru ca C.E.E. să- facă trei op
țiuni esențiale — apărarea păcii și 
relansarea destinderii ; dezvoltarea 
tehnologică la cel mai înalt nivel ; 
deschiderea in direcția noilor cerin
țe și posibilități ale țărilor in curs 
de dezvoltare" — se menționează în 
articol.

r Agențiile de presa”] 

I transmit:

PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A EPOCII NOASTRE

CHELTUIELILE MILITARE: O GREA POVARĂ PENTRU OMENIRE,

CONVORBIRI. La Beijing s-a I 
1 desfășurat, vineri, prima rundă de | 
I convorbiri intre premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze,. 
Zhao Ziyang, și primul ministru al | 
Japoniei, Yasuhiro Nakasone. Au • 

Ifost discutate — după cum rela
tează agenția China Nouă — mo- I 
dalități de strîngere a relațiilor de j 

I cooperare dintre cele două țări, pe
plan economic și tehnic, precum și. 
situația din estul Asiei, in mod 
deosebit din Peninsula Coreea. 1

O PUTERNICĂ FRINĂ ÎN CALEA DEZVOLTĂRII TINERETULUI
Analizind in spirit realist cauzele care au dus la agravarea fără 

precedent a situației pe plan mondial, tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia, in cuvintarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 21-22 martie a.c., 
că accelerarea cursei înarmărilor sporește continuu pericolele la adresa 
civilizației. „România - arăta secretarul general al partidului, președin
tele Republicii — s-a pronunțat și se pronunță dti toată hotărîrea pentru 
oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celei nucleare. Se poate afir
ma, cu deplin temei, că aceasta constituie în momentul de față pro
blema fundamentală a epocii noastre".

Este o apreciere pe deplin justificată, care-și găsește acoperirea in 
consecințele deosebit de grave, pe multiple planuri, pe care inarmărije 
le generează asupra întregii vieți politice, economice și sociale interna
ționale, asupra destinelor umanității. Cu deosebită pregnanță aceasta se 
oglindește in modul in care uriașele cheltuieli militare afectează con
dițiile de viață, speranțele tinerei generații.

ganizație 
pitaliste 
In țările

Proclamarea de către Organizația 
Națiunilor Unite a Anului Interna
tional al Tineretului sub deviza 
„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, 
PACE", ca urmare a unui șir de 
Inițiative ale României, a largului 
ecou de care se bucură concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
rolul și locul tinerei generații în lu
mea contemporană, a dus la inten
sificarea preocupărilor în legătură cu 
condiția și situația tineretului, la ela
borarea unor studii și rapoarte care 
eviderfțiază statutul și perspectivele 
sporirii prezenței tinerilor la viața 
națională și internațională. Dezbate
rile din Comitetul pentru problemele 
sociale, culturale și umanitare al 
O.N.U., suita celor cinci reuniuni re
gionale de tineret, ca și alte mani
festări dedicate A.I.T. s-au constituit 
în reale pledoarii în favoarea adop
tării unor măsuri concrete in sprji- 
nul aspirațiilor legitime ale genera
ției tinere, prioritatea absolută con- 
stituind-o, in această direcție, asigu
rarea păcii și oprirea cursei înarmă
rilor. De realizarea acestor deziderate 
fundamentale depinde, in ultima in
stanță, însuși viitorul tineretului, al 
întregii umanități.

Șomajul juvenil, lipsa accesului Ia 
educație și instrucție, ca și a unor 
programe specifice pentru tineret, 
starea de neliniște, debusolarea, 
violența, tarele subdezvoltării, care 
afectează grav viața a sute de mi
lioane de tineri de pretutindeni, se 
datoresc, într-o măsură tot mai evi
dentă, accelerării și extinderii cursei 
Înarmărilor. în timp ce probleme 
economico-sociale de stringentă ac
tualitate își, așteaptă rezolvarea ln- 
greunînd situația tineretului, fonduri 
astronomice, impresionante, resurse 
materiale și științifice sînt irosite 
pentru inarmări.

Fonduri pentru locuri de 
muncă — nu pentru înar
mări I »50rnaJul — se subliniază 
în Programul de măsuri și activi
tăți ce urmează a fi întreprinse

care grupează statele ca- 
cele mai industrializate. 

O.E.C.D. există nu mai pu- 
iin de 9,5 milioane tineri șomeri, 
n Italia sînt înregistrați 1,7 mi

lioane tineri șomeri (dintre aceștia 
650 000 sint posesori ai unei diplo
me de absolvire a învățămintului 
secundar sau superior). Pentru anul 
1984, rata șomajului în rîndul tine
rilor vă atinge în Italia — 34 la 
sută, Spania — 43,5, Franța — 27,5, 
Marea Britanie — 23,5, S.U.A. — 17, 
R.F.G. — 14,75 la sută. Pentru a aco
peri necesarul locurilor de muncă 
în țările occidentale este nevoie, 
potrivit experților, de crearea a 16 
milioane noi slujbe pînă în anul 
1990. Dar perspectivele în această 
privință sint foarte slabe, invocin- 
du.-se ca principal motiv penuria 
de fonduri, recesiunea. Se trece cu 
totul cu vederea peste faptul că 
fonduri există : numai că ele se în-

cu precădere printre tineri, primele 
victime ale acestui flagel.

învățămintul — o victimă 
a competiției armelor. In ace' 
lași timp, o acută lipsă de fonduri 
se face resimțită și în alt domeniu, 
în care cei care*  suportă consecințele 
sint tot tineri. Este vorba de învă- 
țămînt. Potrivit unor surse ale 
UNESCO, în țările in curs de 
dezvoltare, în perioada 1965—1985, 
în categoriile de vîrstă 6—11 ani și, 
respectiv, 12—1,7 ani se vor afla 542 
milioane persoane excluse de la șco
larizare. O situație nu mai puțin în
grijorătoare se află chiar și in unele 
state dezvoltate, unde, potrivit ace
lorași surse, numărul celor ne- 
cuprinși in invățămint se estimează 
la 58 milioane. Dealtfel, în presa din 
R. F. Germania și Anglia au apărut 
o serie de articole, care, dezvăluind

șit să calculeze o rată a rentabili
tății învățămintului pentru lumea 
a treia de 27 Ia sută în cazul învă- 
țămîntului elementar, 16 la sută al 
celui secundar și 13 la sută al celui 
superior. Se are în vedere un bene
ficiu social, cu rezultate semnifica
tive pe calea lichidării subdezvoltă
rii. Realitatea este că in timp ce 
pentru școli și universități cheltu
ielile sînt tot mai mi<4, cele pentru 
înarmări, în care, din păcate, sînt 
antrenate și state în curs de dez
voltare, ating niveluri incredibile. 
Dealtfel, cuantumul total al cheltu
ielilor publice, deci și al învățămîn- 
tului — de care beneficiază intr-un 
an 3,2 miliarde de oameni .din țările 
în curs de dezvoltare — reprezintă 
numai 10 la sută din totalul cheltu
ielilor militare mondiale, 
80 miliarde dolari. Cu 
alocate unui banal sistem 
cu rază mică de acțiune

adică circa 
fondurile 

de rachete 
s-ar putea

• O realitate paradoxală : în timp ce sute de miliarde de dolari se irosesc pentru înarmări, milioane de tineri 
sînt lipsiți de unul din cele mai elementare drepturisînt lipsiți de unul din cele mai elementare drepturi — dreptul la muncă • Reducînd conțin*  imele afectate 
învățămintului, cursa înarmărilor limitează serios accesul tineretului în școli • Tînăra g< . o puternică 

forță socială împotriva escaladării pericolului unei conflagrații pustiitoare
->

Înaintea și In timpul Anului Inter
național ai Tineretului, document 
elaborat de Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T., al cărui pre
ședinte este tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar ai C.C. al 
U.T.C., — constituie una din cele 
mai critice probleme ce afectează 
tineretul. Perspectivele de locuri de 
muncă pentru această categorie de 
vîrstă sînt decepționante". După 
unele evaluări, numărul tinerilor 
fără slujbe în țările în curs de 
dezvoltare se apropie de 200 mili
oane. Chiar dacă programele de 
dezvoltare din aceste state ar fi apli
cate integral, pentru cuprinderea în 
muncă, în activitatea socială a tine
retului ar mai ti nevoie, potrivit 
studiilor Organizației 
a Muncii (O.I.M.), de 
oane noi slujbe pînă 
Fapt puțin probabil, 
de ritmul investițiilor, 
acestor state, departe chiar și de cele 
mai puțin optimiste prevederi. O 
situație alarmantă din acest punct 
de vedere o reprezintă și tineretul 
din țările membre ale O.E.C.D., or-

Internaționale 
încă 110 mili- 
în anul 2000. 
ținînd seama 
al dezvoltării

dreaptă spre finanțarea înarmărilor. 
Spre exemplu, alocațiile militare 
la nivel mondial ale anului 1979, 
apreciate la circa 500 miliarde do
lari, investite in sectorul civil ar fi 
citat 16 milioane locuri de' muncă, 
între timp însă, cuantumul cheltu
ielilor militare mondiale a crescut 
și 'mai mult, atingînd în prezent fa
buloasa sumă de 800 miliarde de 
dolari ! în general, datorită cursei 
înarmărilor, în perioada postbelică au 
fost privați de locuri de muncă circa 
150 milioane de oameni, în primul 
rind tinerii, nou veniți pe piața 
muncii. De asbmenea, se poate adău
ga un calcul elocvent : cu un- mi
liard de dolari cheltuiți în scopuri 
civile se pot înființa de 2—4 ori mai 
multe locuri de muncă decît dacă 
aceeași sumă s-ar afecta domeniu
lui militar.

Sporirea cheltuielilor militare s-a 
repercutat pe plan social și prin re
ducerea alocațiilor bugetare desti
nate nu numai sectoarelor de inves
tiții economice, dar și altor activități 
cum sînt cele din sfera serviciilor 
publice, a sănătății, ceea ce a adîncit 
și mai mult fenomenul șomajului.

faptul că in fiecare din cele două 
țări numărul celor care nu știu să 
scrie și să citească se ridică la 
2 000 000, au stîrnit un puternic val 
de reprobare din partea opiniei 
publice. Amputarea programelor de 
educație, ca și creșterea alarmantă 
a costurilor învățămintului, a taxelor 
și cheltuielilor de întreținere fac 
ca tot mai mulți elevi și studenți 
să părăsească înainte de vreme băn
cile școlii, ale universității. De 
pildă, în R. F. Germania au fost 
suprimate mii și mii de burse, de- 
terminind un mare număr de stu
denți să se îndatoreze cu sume pină 
la 50 000 de mărci. Aceste împru
muturi trebuie rambursate după 
ocuparea unui loc de muncă. în 
Anglia, potrivit publicației „DAILY 
MIRROR", îh patru ani au fost în
chise 626 de școli, iar 26 000 de pro
fesori și învățători caută noi locuri 
de muncă.

încercînd să explice această si
tuație, unii experți occidentali au 
recurs Ia, argumentul că tnvățămîn- 
tul nu ar fi... rentabil. Dar, recent, 
experți ai Băncii Mondiale au reu-

asigura întreținerea pe 12 luni a 
unui efectiv de 370 000 studenți.

Factor de agravare a alie
nării în rîndurile tineretului. 
Dincolo de limbajul statisticilor care 
pun în evidență gravele repercu
siuni ale cursei înarmărilor în pro
bleme ca ocuparea forței de muncă 
și învățămintul — aspecte concrete, 
comensurabile — tot mai frecvent 
apar în luările de poziție ale orga
nizațiilor de tineret, ale unor spe
cialiști pe probleme ale tineretului 
și aprecieri ce pun în lumină și alte 
consecințe ale acestei curse nesă
buite. Procesul de evaziune, margi- 
nalizare și alienare in rindurile ti
nerei generații, care a cunoscut in 
ultimul deceniu o intensificare deo
sebită, își are cauze bine determi
nate in psihoza de război, pe care 
tensiunea dintre state, înarmările, 
exacerbarea politicii de forță le 
exercită asupra unor tineri. Ame
nințarea cu neantul nuclear, con
știința permanentă a faptului că în 
cazul unui conflict vor fi chemați

să plătească cei mai greu tribut de 
singe, lipsa consultării în proble
mele care-i privesc nemijlocit sint 
tot atîtea cauze care duc la această 
star- de spirit din partea unor sec
toare ale tineretului, în special din 
țările occidentale.

Pregătirea corespunzătoare a Anu
lui Internațional al Tineretului, în 
spiritul angajamentelor asumate de 
statele membre în rezoluțiile și de
clarațiile O.N.U., impune adopta
rea unor măsuri de natură să ame
lioreze situația tinerei generații, să 
garanteze pregătirea sa pentru o 
participare activă la modelarea vi
itorului umanității, ceea ce presu
pune, în primul rind, înlăturarea 
primejdiei nucleare care apasă 
asupra întregii omeniri. „Numai o 
înțelegere profundă a situației ac
tuale și a perspectivelor posibile — 
se arată în Programul de activități 
in perspectivă A.I.T. — poate si 
ducă la promovarea celor mai bune 
condiții de invățămint, de muncă și 
de viață pentru tineri, pentru a asi
gura participarea lor activă la dez
voltarea generală șt la cauza păcii".

Răspunzînd unor asemenea dezide
rate, organizații de tineret de dife
rite orientări politice, filozofice sau 
religioase, organisme de tineret șl 
studenți au înscris la loc de frunte 
in programele lor lupta împotriva 
cursei înarmărilor. Participarea a 
milioane și milioane de tineri la ac
țiunile antirăzboinice, pentru recon- 
vertirea uriașelor fonduri militare 
în surse pentru dezvoltare și pro
gres, 'se înscrie ca o parte compo
nentă, din cele mai active, ale miș
cării mondiale pentru pace.

După cum este cunoscut, tineretul 
României socialiste — alături de în
tregul nostru popor — își exprimă 
voința fermă de a se pune capăt 
Înarmărilor, pentru asigurarea unui 
viitor la adăpost de orice ame
nințare, pentru ca tînăra generație a 
lumii să poată trăi și munci in li
niște. Marile acțiuni desfășurate sub 
lozinca „TINERETUL ROMÂNIEI 
DOREȘTE PACEA", documentele 
adoptate cu aceste prilejuri au avut 
un larg ecou internațional. Sint do
vezi ale hotărîrii generației tinere 
din România ca, împreună cu tinerii 
de pretutindeni, cu toate forțele iu
bitoare de pace, să nu cruțe nici un' 
efort pentru a feri omenirea de o 
conflagrație distrugătoare, pentru a 
asigura generației prezente șl viitoa
re o viață pașnică și demnă.

ÎNTÎLNIRE. La Bruxelles a avut 
loc o intilnire intre președintele 
Partidului Comunist din Belgia, 
Louis van Geyt, și secretarul gene
ral al P.C. Italian, Enrico Berlln- 
guer. între altele, cei doi conducă
tori de partid și-au exprimat în
grijorarea in legătură cu încorda
rea care persistă in viața politică a 
Europei, în special ca urmare a 
noilor programe de înarmare nu
cleară, și s-au pronunțat pentru 
întreprinderea de pași concreți în 
domeniul dezarmării, în primul 
rind al dezarmării nucleare.

Ioan TIMOFTE

I PREȘEDINTELE MOBUTU ȘESE
SEKO a fost desemnat de Comite- I 
tul Central al Mișcării Populare a I 
Revoluției din Zair drept unic can
didat in alegerile prezidențiale, care . 
vor avea loc în luna noiembrie, a-1 
nunță agenția A.P. I

I DECLARAȚIE. Președintele Gui-| 
neei, Ahmed Sekou Toure, și-a ex-| 

I primat optimismul in legătură ci.
posibilitatea convocării celei de-i ■ 
XX-a întîlniri la nivel inalt a Or- I 
ganizației Unității Africane (O.U.Aj 1 

| in capitala țării sale.
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I BELGIEI a adoptat un proiect ce
lege in problema imigrației, pr<- ■ 
zentat de guvern, spre dezbatee, I 
în cursul anului trecut. Textul — • 

Icare urmează să fie supus, de ase
menea. Senatului — prevede, înte I 
altele, limitarea -drepturilor de im- I 

I grație in Belgia, posibilitatea a
guvernul să autorizeze anumite o- i 
mune să refuze primirea de ceti- I 
țeni ce nu provin din statele Pleei 1 

I comune, precum și încurajaca 
[ muncitorilor străini de a se intor- 

ce în țara lor
I 

| mează agenția France Presse.
' MINISTRUL JUSTIȚIEI din In- I

Idul vest-german Hessa, Ilerbrt 
Gunter, a condamnat, intr-o le- . 
clarație făcută in parlamentul io- I 
cal, planul veteranilor diviiei > 

Ia IlI-a naziste, de tristă aiin- 
tire, purtînd numele „Wrfen I 
SS Totenkopf" („Cap de mort1 de ] 

Ia organiza o reuniune aniveiară 
in localitatea Oberaula, la nor-est ■ 
de Frankfurt pe Main. Aceast di- I 
vizie, din trupele SS, comanda de • 

I căpetenia nazistă Heinrich lim-
mler, s-a făcuț vinovată de tnu- | 
mărate acte barbare, intre care I 

I participarea la exterminările din
ghetoul din Varșovia. Miistrul i 
justiției din landul Hessa și- ex- I 
primat regretul că legile zest- 1 

I germane nu interzic asemera a-
dunări ale foștilor naziști șii co- I 
dificat ca „intolerabil" faptufcă la I 

I patru decenii de la zdrobire fas
cismului mai pot avea loc reniuni | 
de glorificare a celui de-al H-lea I 
Reich.

I—

de origine — infr-
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