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ADOPTATE LA PLENARA C. C. Al P. C. R. $1 DE MAREA ADDNARE NAȚIONALA

Amplu si insufletitor program pentru perfectionarea 
întregii activități, pentru înfăptuirea integrală 

a planului de dezvoltare economică si socială a patrieiSăptămîna trecută a fost marcată de evenimente deosebit de importante, deschizătoare de noi orizonturi in întreaga viață politică a țării : au avut loc Plenara C.C. al Partidului Comunist Român și sesiunea Marii Adunări Naționale. In aceste înalte foruri ale partidului și statului nostru au fost dezbătute și adoptate in unanimitate hotărîri, legi și alte documente de cea mai mare însemnătate pentru progresul mai susținut al țării, pentru îmbunătățirea activității economice, sociale și politice în toate domeniile, în vederea înfăptuirii in cele mai bune condiții a marilor obiective stabilite do Congresul al XII- lea și de Conferința Naționalăale partidului.Complexitatea și importanța hotă- ririlor și documentelor dezbătute și adoptate exprimă, incă o dată, deosebita capacitate a partidului nostru comunist, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a conduce cu clarviziune și profundă angajare revoluționară destinele dezvoltării patriei socialiste, de a stabili, printr-o riguroasă fundamentare științifică, in funcție de condițiile concrete, măsurile și căile pentru înfăptuirea exemplară a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României •pre comunism.Fie că este vorba de documentele majore dezbătute și adoptate de plenara Comitetului Central al partidului — Raportul Consiliului

de Miniștri privind realizarea planului pe 1983 și pe primele două luni ale acestui an, măsurile pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor stabilite pe 1984, Hotărîrea privind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, Raportul privind activitatea organizatorică și politico-edu- cativă desfășurată de organele și organizațiile de partid In anul 1983,

evidență o dată mai mult adevărul fundamental al acestor ani, subliniat in repetate rinduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu : prin întreaga sa activitate partidul slujește fără preget interesele majore ale țării, ale poporului, ale independenței, suveranității și păcii, ale progresului și prosperității materiale și spirituale a tuturor fiilor României socialiste.Ca de fiecare dată, în toți anii de
„Acționînd în deplină unitate, oamenii muncii, sub conducerea 

organizațiilor de partid, pot soluționa cu succes toate problemele, 
pot asigura dezvoltarea economico-socială a patriei și crearea condi
țiilor pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale 
a națiunii noastre”. z

NICOLAE CEAUȘESCU

Raportul privind politica de cadre a partidului. Raportul privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii in anul 1983 și Raportul privind activitatea internațională a partidului și statului in anul 1983 și principalele orientări ale politicii externe in anul 1984 — sau de hotăririle și legile dezbătute de marele for legislativ al țării — hotăririle privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, hotărîrea privind Îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale, Legea cu privire la regimul de navigație pe Canalul Dunăre—Marea Neagră — toate aceste documente de mare importanță adoptate in înaltele foruri de partid și de stat pun in

mărețe prefaceri înnoitoare ce au urmat după Congresul al IX-lea al partidului, și cu prilejul acestor evenimente politice s-a reliefat roiul esențial, determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in soluționarea creatoare a problemelor de o deosebită complexitate și însemnătate supuse dezbaterii, in analizarea științifică a activității econo- mico-sociale și stabilirea măsurilor concrete ce se impun pentru dezvoltarea și modernizarea economiei românești, pentru perfecționarea continuă a activității noastre economice, sociale și politice. Indicațiile și sarcinile formulate de secretarul general al partidului in cuvântările rostite cu prilejul acestor importante evenimente, reieșite din-

tr-o analiză cuprinzătoare, pătrunsă de o inaltă exigență partinică — ații a rezultatelor bune obținute in anul trecut și in primele două luni din acest an in industrie, in agricultură, in cercetarea științifică și in celelalte sectoare, cit și a neajunsurilor existente în diverse domenii — constituie un amplu program de acțiune, care trebuie să stea la baza întregii activități a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.Cu îndreptățită satisfacție se cuvine relevat faptul că plenara Comitetului Central al partidului și sesiunea înaltului for legislativ al țârii și-au desfășurat lucrările tn- tr-o perioadă cind se pot face aprecieri concludente privind modul în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, a trecut la înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economice și sociale stabilite de partid pentru acest an cind vom aniversa 40 de ani ai libertății patriei si se va desfășura Congresul al XIII-lea al partidului.In acest sens, capătă o semnificație aparte faptul că plenara C.C. al P.C.-t. a aprobat Hotărirea cu privire Ia cea dera 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă, în care se prevede ca marea sărbătoare a poporului român să fie marcată, in Întreaga
(Continuare în pag. a IlI-a)

0 chemare de înaltă responsabilitate pentru destinele 
piicii. un vibrant apel la acțiune pentru eliberarea 

umanității de primeWa nuclearăDe Ia tribuna recentei plenare a Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pu- nînd in atenția comuniștilor, a întregului popor probleme de o deosebită însemnătate pentru continua dezvoltare economico-socială a patriei, a prezentat totodată poziția Partidului Comunist Român, a României socialiste în marile probleme ale vieții internaționale actuale, eviden- țiindu-se din nou una din trăsăturile definitorii ale activității partidului nostru — îmbinarea organică, indisolubilă dintre politica internă și cea internațională, răspunderea pentru binele țării și pentru destinele întregii umanități. Politica internațională desfășurată de partidul tru în anul 1983 sublinia secretarul dului — a fost o _ profund constructivă. Aceasta își găsește pregnantă ilustrare în intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea amplă a colaborării internaționale, în participarea intensă la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane pe calea tratativelor, în eforturile neobosite pentru apărarea păcii.Așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R., rolul hotăritor și meritul esențial in elaborarea și promovarea politicii externe, a întregii activități internaționale a partidului și statului nostru revin secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, ale cărui strălucite inițiative și susținute acțiuni pentru împlinirea marilor deziderate ale lumii de azi i-au adus o inaltă prețuire și un larg prestigiu pe arena mondială.întreaga această activitate — grăitor exemplu de slujire cu abnegație și pasiune revoluționară, cu totală dăruire a " celor mai fierbinți aspirații ale poporului ro

adevărul — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu și, în spiritul adevărului, sublinia la plenară că, spre deosebire de toate tipurile de armamente, folosirea armelor nucleare va duce nu numai la distrugerea unui număr uriaș de vieți omenești, va transforma în ruine tot ce a creat civilizația de-a lungul timpului, ci la distrugerea întregii umanități, a înseși condițiilor vieții
„România s-a pronunțat și se pronunță cu toată hotărîrea pen

tru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celei nucleare. Se 
poate afirma, cu deplin temei, că aceasta constitziie în momentul de 
față problema fundamentală a epocii noastre. Trebuie să facem totul 
pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor la existență, la viață”.

NICOLAE CEAUȘESCU

in această săptămină, pentru recuperarea intirzierilor
datorate timpului neprielnic, prin mobilizarea puternică
a tuturor forțelor umane și mecanice din agricultură

RITMUL iNSĂMlNȚĂRILOR 

TREBUIE MULT INTENSIFICAT!
° Ameliorarea vremii face 

necesar ca aria msămînțărilor 
să fie extinsă în toate județele

® Acum, trebuie să se lucreze 
din zori și pînă seara la semă
nat, iar noaptea la pregătirea 
terenului

® Specialiștii din agricultură, 
cadrele de conducere din uni

tățile agricole au datoria să 
identifice permanent terenurile 
zvîntate, pentru a dirija operativ 
mijloacele mecanice și forța de 
muncă la efectuarea lucrărilor

® Maximă răspundere pentru 
executarea lucrărilor la un înalt 
nivel agrotehnic, pentru asigura
rea densității optime de plante 
ia hectar

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați cu hotărire și spirit da răspundere, folosiți 
din plin utilajele, fiecare oră bună de lucru în cîmp 
pentru intensificarea ritmului însămînțărilor, pentru 
executarea lor în condiții de înaltă calitate!<____________________J

și statul nos- — după cum general al parti- politică activă, mân, în consens cu năzuințele și interesele tuturor popoarelor — a contribuit și contribuie la creșterea continuă a stimei, respectului și prețuirii de care se bucură azi România pe toate meridianele globului.Analiza cuprinsă în cadrul cuvîn- tării tovarășului Nicolae Ceaușescu a principalelor evoluții din viața internațională pune pregnant in evidență gravitatea perioadei actuale, accentuată de intensificarea puternică a înarmărilor nucleare. Se știe că în arsenalele lumii există deja depozitate arme atomice cu o putere de distrugere Inimaginabilă. Acestora Ii se adaugă noi și noi arme, creîndu-se cca mai mare primejdie nentru însăși existenta omenirii. Popoarelor trebuie să li se spună deschis și cinstit

pe planeta noastră. Președintele României a atras din nou atenția asupra necesității de a se ține seama de avertismentul foarte sever al oamenilor de știință, inclusiv cei americani și sovietici, care au demonstrat că folosirea doar a unei mici părți a uriașelor arsenale deținute de S.U A. și U.R.S.S. ar declanșa o „iarnă nucleară", ca urmare a faptului că exploziile focoaselor nucleare ar produce gigantici nori de pulbere și fum. făcînd impenetrabile razele dătătoare de energie și viață ale Soarelui. Aceasta ar duce, in fapt, la dispariția vieții pe Pămînt.Pornind de la acest dramatic adevăr, tovarășul Nicolae Ceausescu se adresează din nou conducătorilor de state și guverne, oamenilor politici, tuturor popoarelor lumii de

a-și uni eforturile, pină nu este prea tirziu, pentru oprirea cursei periculoase a înarmărilor și salvarea omenirii de la o catastrofă nucleară, pentru apărarea, pentru salvgardarea dreptului suprem ai oamenilor, al popoarelor la existență, la viață,în acest spirit, APELUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE adresat Sovietului Suprem a! U.R.S.S.. Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachete nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada pune în evidență marea răspundere pe care o au parlamentele în fața propriilor popoare — ca reprezentante ale voinței acestora — chemind la unirea eforturilor pentru oprirea neintîrziată a cursei înarmărilor. pentru înlăturarea primejdiei grave ce planează asupra întregii omeniri. Pe bună dreptate in Apel se arată că producerea și amplasarea de noi numai că nu un fel. un securității șiorice nouă armă nucleară sporește și mai mult gradul de a popoarelor, pericolul civilizației umane, a Amenințarea vizeazăcare ar recurge la aceste arme, cît și toate celelalte state, pentru că,

Anul 40 al libertății 

noastre, anul unor 

importante realizări

arme nucleare nu pot constitui, in nici mijloc de întărire a păcii, ci, dimpotrivă.insecuritate distrugerii umanității, atit statele
(Continuare în pag. a IV-a)

Documente adoptate de plenara C. C. al P. C. R. din 21-22 martie a.c.

Cu privire la activitatea organizatorică și politico-educativă desfășurată in anul 1983 
de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului 

al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului
IN PAGINA A III-A

au Îndeplinit planul
PE PRIMUL TRIMESTRU

56 de unități economice 
din județul Brăila56 de unități economice din județul Brăila raportează Îndeplinirea înainte de termen a planului producției marfă pe primul trimestru. Printre colectivele fruntașe se numără Combinatul de celuloză și hîrtie. Combinatul de fibre artificiale, întreprinderea județeană de construcții-montaj, Grupul de șantiere construcții-montaj și instalații, Trustul de montaj utilaj chimic.Pînă la sfîrșitul trimestrului depășirile de plan ale acestor unități vor totaliza valoric 61 milioane lei. concretizate în : 1 300 tone laminate, 150 tone sirmă din oțel. 220 tone celofibră tip bumbac, 14 000 metri pătrați PAL, 32 tone utilaj tehnologic și alte importante cantități de produse. (Corneliu Ifrim, corespondentul „Scînteii").

24 de unități economice 
din județul TeleormanOamenii muncii din 24 de unități economice ale județului Teleorman raportează îndeplinirea sarcinilor de plan trimestriale la producția marfă industrială. Acest succes are la bază creșterea productivității muncii, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, înnoirea și modernizarea producției. S-au creat astfel condiții ca pină la sfîrșitul lunii martie cele 24 de unități economice — intre care întreprinderea de rulmenți, întreprinderea de aparataje și accesorii și Fabrica de prefabricate din beton din Alexandria, întreprinderea de țevi sudate Zimnlcea, Fabrica de prelucrări mecanice și confecții metalice și întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară din Roșior’ de Ved ț — să r’-Uzeze o producție suplimentară ii \ de aproape 59 milioane lei. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Măreața ctitorie socialistăDe cite ori mă întorc la țarina care m-a crescut, în satul in care ,am văzut lumina zilei, în lăcașul leagănului meu, de-a lungul Nirajului și al Tirnavei Mici, redescopăr in tot atitea feluri meleagurile cunoscute ; in tot atitea rinduri mă salută cu chipul său înnoit și mereu altul acest pă- mint.Sufletul mi-e tulbu- 'rat, hăuie, însă nu ca țambalul disonant din metafora lui Arany Jănos. Sufletul mi-e tulburat, ca isonul vuind al țambalului din pruncie. în vremea din urmă aud, din ce in ce mai des și mai limpede, glasul bunicii care se odihnește în pămintul lutos al cotlonului Rinjitorul din dealul viei de la Vă- daș, îmi revine din ce in ce mai des și mai precis conturată imaginea dragă a dumneaei, adusă din spate, cum cîntă de mama tocului, uitind de sine, lepădînd hățurile ; cum bate-bate cu desferecare strunele țambalului de ți se pare că ninge cu smocurile ce înfășoară ciocăna- șele zburătăcind prin văzduh... Citeodată mă copleșește, mă domină vuietul țambalului bunicii, odinioară des- cîntînd preț de șapte poște, șapte dealuri și văi. Simt că Vădașul și-a țesut tainicele mreje și spre cuprinderea mea ; și dacă mă prostern la plcioa- rele-i, uriașele-mi datorii le va uita de bunăseamă. Dar, oricît

de mare mi-ar fi o astfel de încredințare, uriașa povară a datoriei mă cuprinde, mă biruie, mă îndeamnă să mă întorc, zilnic, măcar cu sufletul, in sat, îmi caută inima, îmi caută gîndul. Sînt îndatorat cu porunca fixării, descrierii, eternizării filmului care se deapănă fără întrerupere în mintea mea, datornic ii sînt pămin-
ÎNSEMNĂRI

de HAJDU Gyozo

tului natal care mi-a legănat pruncia.Cu ani în urmă, am petrecut mai multe luni de zile pe Oceanul Atlantic ; am străbătut zeci de mii de mile cu vasul nostru de pescuit „Galați". Spinte- cind nu o dată o ceață albă ca laptele, ce stăruia săptămini în ju- ru-ne, de nu ne vedeam nici lungul nasului ; alteori, zbătîn- du-ne, intre valurile furtunii, înalte de cite 8—10 metri. Fiind un călător fără experiența oceanelor, mă apucam să exagerez primejdia, socotind că starea in care ne aflam e fără de ieșire. In a- ceste clipe de restriște pentru mine, in singurătatea care te încolțea a nopților fără- de-sfîrșit de pe Ocean, încropeam un soi de socoteală definitivă a existenței mele. Și, ca mai totdeauna în ast

fel de prilejuri bilan- țiere, un film prindea să se depene în cugetul meu. Nu, nu m-am putut mîntui de el nici pe Ocean, de acest film plutind la hotarul dinspre vis și realitate, obsesie ardentă și chinuitoare. Pur și simplu, n-am izbutit a nu mă gindi la el, a nu mă preocupa de el. Filmul îmi readucea pe ecranul memoriei cu îndărătnicie, cu stăruitoare repetare, o singură imagine, cea a pămintului in care m-am născut. Tot astfel cum și astăzi, cu o perenitate ce ține de-acum pînă-n clipa din urmă, mi-i readuce în raza vizuală a ochiului și a sufletului, pe oamenii din Vădaș, pe toți și toate lucrurile de-acolo, inculcate de-acum pe vecie, de-acolo de acasă, în existența și-n biografia mea.Datoria mea înspre pămintul meu natal nu numai că n-a scăzut de-a lungul anilor, dar a și sporit, devenind pe zi ce trece tot mai considerabilă. In- trucît tot ceea ce am reușit eu pînă acum să surprind prin cite o scriere a mea, din devenirea satului meu, nu e decît un pumn de țărînă, nespus de nevolnic in comparație cu dealurile de la Vădaș, Neaua, Ghinești, Rigmani, Sînsimion, Miercurea Nirajului. Și unde mai pui că pină și din acest pumn de țărînă — de pămint
(Continuare 
in pag. a III-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — marți 21 martie 1984

A

ÎN INDUSTRIE PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL
- REALIZA TE INTEGRAL, LA UN INAL T NIVEL CĂLITĂ TIV!
Realizarea integrală a planului pe acest an, la toți Indicatorii cantitativi și calitativi — iată o sarcină primordială pentru toate colectivele de oameni ai muncii, subliniată cu toată claritatea de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.Corespunzător exigențelor stabilite de conducerea partidului, o atenție deosebită trebuie acordată, în aceste zile și în întregul an, realizării in întregime a prevederilor planului la producția fizică și la export, cerință majoră pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități economice. Pentru înfăptuirea neabătută a acestor sarcini dispunem, așa cum

i ■sublinia secretarul general al partidului, de tot ce este necesar. Esențial este ca, pretutindeni, în fiecare întreprindere și la fiecare loc de muncă, să se asigure folosirea la întreaga capacitate și cu înalt randament a mașinilor și utilajelor, organizarea exemplară a producției și a muncii, astfel îneît rezultatele obținute în îndeplinirea planului la producția fizică și la export să se situeze zi de zi la nivelul maxim al posibilităților existente in fiecare unitate economică.Cum se acționează pentru realizarea acestor sarcini deosebit de importante în întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș și întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște 1

de tricotat circulare și sînt exportate azi in 15 perseverenta

întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș, care asigură dotarea a numeroase întreprinderi textile din țară, este una din unitățile mureșene ale cărei produse sînt tot mgi solicitate, în ultimul timp, la export. Prin calitatea înaltă și eficiența economică superioară, mașinile de cusut, piesele de schimb, mașinile rectilinii țări ale lumii. Aici, preocupare a inginerilor și muncitorilor, care în fapt hotărăsc nivelul tehnic și calitatea mașinilor și utilajelor pe care le concep și le fabrică, a fost încununată cu multe reușite în anul 1983 și în perioada care a trecut din acest an, cînd contractele la export au fost îndeplinite la timp.Discuția cu tovarășul Vasile Morarii, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea „Metalo- tehnica" din Tg. Mureș, pe tema reușitei în îndeplinirea planului la export a debutat direct„Cum se explică realizările bune obținute de colectivul unității noastre în realizarea planului la export? Greu să vă ofer vreo informație mai deosebită. Dacă totuși ar fi să mă opresc asupra factorului decisiv, acesta este, fără îndoială, efortul întregului nostru colectiv de a realiza produse de calitate înaltă. Mult timp priveam cu o oarecare timiditate la produsele situate la nivelul performanțelor mondiale, așteptînd parcă un impuls pentru a atinge și noi asemenea performanțe. Iată însă că în ultimii ani compararea produselor noastre și a capacității noastre cu performanța mondială a devenit o practică obișnuită în întreprinde- Irea noastră. Iar prin Programul de ridicare a hivelului tehnic și eali- tătiv al produselor, program care prevede ca in 1984 toate șțodusele exportate să se situeze la nivelul celor mai bune realizări din lume, precum și prin recenta Hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. întreaga noastră activitate în acest domeniu capătă orientare clară, precisă, eficientă. In aceste zile, in spiritul sarcinilor trasate de secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R. am stabilit noi măsuri pentru realizarea 

exemplară a producției pentru export, punîndu-se un accent deosebit pe respectarea cu strictețe a prevederilor din documentațiile tehnice ale fiecărui produs, întreținerea și reglarea corectă a mașinilor, întărirea controlului de calitate interfazic și mai ales a autocontrolului1*.Dar să ne oprim asupra unor fapte care dau dimensiunea materială a unui susținut efort colectiv pentru realizarea și livrarea cu promptitu- 
La întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș, obiectivul principal

Toate produsele cu performanțe
tehnice superioare

dine și în condiții de înaltă calitate a produselor destinate exportului. Nu cu mult timp in urmă, mașina de tricotat R-12 a fost distinsă cu medalia de aur la Tirgul internațional de la Plovdiv, aceleași aprecieri întrunind și instalația de nitrurare în plasmă — la Tîrgul de toamnă de la Leipzig, iar mașina de tricotat rectilinie cu ja- card R-50 realizează — după opinia specialiștilor din țară și de peste hotare — performante similare cu mașina electronică, dar la un cost mult mal scăzut. Nu intîmplător, colectivul de la „Metalotehnica" și-a realizat, în 1983, în mod exemplar, planul de export. Unitatea a exportat in perioada menționată, suplimentar față de sarcinile de plan, ‘ produse în valoare de 22 milioane lei.— Asemenea rezultate ne bucură, dar ne obligă la și mai mult — ne spune economiștul Nicolae Cîbbahu, directorWmSrcîa'l' ăf 'Thtre-f it< .

de muncitori specializați în producția de export, eficient consacrat duselor, pentru a Iul celor realizate ditie. este vizibil trucît aici capacitatea reală de producție era. Ia un moment dat. inferioară solicitărilor, s-au luat. în timp util, măsuri de multiplicare a SDV-urilor existente, de introducere a unor verificatoare suplimentare pentru corpurile mașinilor de cusut. în fața unor produse „gata pentru export" stăm de vorbă cu cîțiva lucrători de înaltă calificare, „Vedeți, acest lot de mașini de eusut-surfilat va fi livrat chiar mîine partenerilor externi — ne spune loan Radu, maistru principal, secretarul comitetului de partid din secție. Nu înainte însă de a verifica încă o dată, cu cea mai mare atenție.. ca^dimensiunileola corpul unași- - ---------------------  ---------------------- - . nii, ca și ale altor repere săseinca-*..■'țfrinitîeril. Cu aTO ărtai “HRnt’ Cil cit dreze întocmai in tBlerahțele ' Pre- plainul pe acest an tSte șl jrihî mo- scrise de documentațiile tehnice, bilizator, ponderea exportului în to- Această grijă pentru calitatea înaltă a fiecărui produs a făcut ca în anul trecut și in perioada care s-a scurs din acest an să nu avem nici un refuz de calitate. Ținem mult ca acest prestigiu, ciștigat prin muncă, in fața unor parteneri din R. D. Germană, Ungaria, Polonia sau U.R.S.S. să ni-1 consolidăm pe parcursul întregului an 1084“. „Pentru aceasta — ne precizează . la rîndul său Alexandru Uifălean, maistru la atelie-

planul pe acest an este și mal mobilizator, ponderea exportului în totalul producției marfă înregistrînd o creștere de peste 5 la sută față de anul precedent. Și întrucît produsele incluse in nomenclatorul de export sînt noi, vom exporta, cu mici excepții, tipurile de mașini din anul ' precedent. Bineînțeles, ponderea o au acum mașinile de tricotat rectilinii automate — tip R-12, iar, mai nou — instalația de nitrurare în plasmă, produse ale tehnicii de vîrf.

Iată de ce, în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. am luat o seamă de măsuri pentru ca nici o piesă să nu intre la montaj înainte de a o controla cu toată exigența sub aspect calitativ....Trecem prin cîteva din secțiile cu o mare pondere în activitatea de export, între care se numără secția mecanică III, condusă de ing. Lau- rențiu Hirșan, in care lucrează 850

Efortul ■ stăruitor și modernizării prole ridica la nive- de firme cu tra- la tot ■ pasul. In-

rul de corpuri de mașini — am organizat și o echipă specializată, care asigură, în caz de nevoie, la beneficiarii noștri externi mici reglaje, ungeri și alte ' venții. Ne bucură pînă acum, nu s-au probleme".Pentru creșterea alinierea produselor la nivelul tehnicii de vîrf, deosebit de important este și faptul că
lucrări de inter- însă faptul că, ridicat asemeneaexportului, prinaici, la ..Metalotehnica", se află mereu în centrul a- tenției modernizarea continuă a produselor exportate, sarcină de mare răspundere înscrisă in Programul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției. De la Vasile Șan- dor, cercetător principal la filiala „Metalotehnica" a Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini și utilaje pentru industria ușoară, aflăm, bunăoară, că au fost realizate prototipurile unor noi mașini care urmează să fie destinate, in cursul acestui an, exportului. Este vorba de mașina „JAR-203" și instalațiile de nitrurare in plasmă „Nitrion-10“ și „Nitrion-30". Dar acest lucru în perspectivă trebuie corelat în mai mare măsură și cu acțiunea de popularizare mai susținută a produselor cu marca „Meta- lotehnica". Facem această afirmație avînd în vedere că, așa cum ne spunea directorul comercial al întreprinderii, pe această cale se pot asigura contracte din terni.Prin tot ce toresc de la . dește valoarea practică deosebită a mobilității tehnice și organizatorice in realizarea planului la export in copt diții de..înaltă calitate, ceriijtă.. majoră 'stabilită ‘de recentă Hdtărîre a Comitbtukîi Politic Executiv ăt CiC. * al P.C.R. Din experiența de pină acum el s-a convins că buna calitate a produselor, adaptarea permanentă a producției la cerințele pieței externe constituie o garanție a îndeplinirii în bune condiții a planului de export, fiind hotărît să persevereze pe această cale.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

timp cu partenerii ex-face, colectivul munci- „Metalotehnica" dove-

Utilajul petrolier constituie unul dintre acele produse de mare tehnicitate realizate Ia inalt nivel calitativ de industria noastră și solicitate intens deopotrivă pentru dotarea unităților din industria petrolieră, cît și pentru export. Semnificativ este faptul că România se situează pe locul al treilea în lume în privința exportului de utilaj petrolier. Iată de ce realizarea în cele mai bune condiții a planului la acest produs constituie o sarcină economică de mare importanță atît a unităților specializate, cit și a celor colaboratoare. Cum funcționează mecanismul producției de utilaj petrolier într-o mare întreprindere ?Zilnic, din secțiile de producție ale întreprinderii de utilaj petrolier din Tirgoviște, cea mai mare unitate constructoare de mașini din județul Dîmbovița, ies cantități însemnate de produse pentru a fi expediate beneficiarilor din industria petrolului, chimiei și energetică, precum și la export. Instalații de foraj, de intervenție și punere în producție a sondelor, armături industriale, racorduri speciale și piese de schimb — iată principalele grupe de produse ale acestei întreprinderi, fiecare cuprinzînd un număr mare de tipodimensiuni. Dacă adăugăm la a- ceastă succintă prezentare faptul că o caracteristică esențială a acestor utilaje este complexitatea tehnică deosebită, apare limpede că realizarea producției fizice, a tuturor sortimentelor planificate presupune preocupări și acțiuni de organizare a activității, de asigurare a bazei materiale și a condițiilor tehnice — dintre cele mai susținute.— îndeplinirea în bune condiții a planului la producția fizică ne preocupă în cel mai înalt grad — ne-a spus tovarășul Ion Bărbicru, secretarul comitetului de partid. între alte măsuri, s-au întocmit si aplicat in practică studii de reorganizare a liniilor de fabricație care au avut ca efect punerea in valoare a unor rezerve de capacitate. Circa 80 la sută din semifabricatele forjate și turnate pecesare le asigurăm -din producția proprie. In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul NîColăe Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., o preocupare esențială pentru organizațiile noastre de partid o constituie întărirea ordinii și disciplinei, gospodărirea cu grijă maximă a materialelor și folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor, acestea constituind premise de bază pentru realizarea integrală și ritmică a sortimentelor planificate.Rapoartele de producție ale secției vane VI indicau îndeplinirea integrală și chiar depășirea cu 8,1 tone 

a sarcinilor de plan pe două luni la producția de armături industriale. Mai notăm că în acest interval de timp au fost lansate în fabricație de serie mai multe tipuri noi de armături, intr-un ritm de două produse la trei zile, iar nivelul producției a fost cu circa 20 la sută superior celui din aceeași perioadă a anului trecut.— Producția a fost din vreme nominalizată pe formații de lucru și repartizată pe decade — ne relatează ing. Ion Petcu, șeful secției. Fiind vorba de armături foarte diverse, ce includ componente din materiale scumpe, a căror execuție și gestionare impun o atenție specială, am luat măsuri de perfecționare a sis
La întreprinderea de utilaj petrolier 

Tirgoviște, o preocupare esențială:

Zilnic, propriile 
programe de fabricație 

respectate riguros
temului de urmărire a realizării programului de producție pe întreg fluxul de fabricație. Am extins, totodată, lucrul în trei schimburi la operațiile unde au apărut locuri înguste. Astfel, reușim să realizăm în fiecare decadă o treime din producția prevăzută pe întreaga lună.Un alt aspect referitor la activitatea și rezultatele acestei secții se cuvine relevat. Despre ce este vorba ? Aici este unanimă opinia potrivit căreia actualul sistem de raportare a producției (în tone) este depășit. Care sînt argumentele ? In ultimii ani, valoarea produselor a sporit de 20—30 de ori, iar in cazul unor tipuri de armături chiar mai mult, deoarece încorporează un volum considerabil sporit de manoperă. Deci pentru o „tonă" de armături se consumă mult mai multă manoperă. De asemenea, s-au făcut eforturi pentru ..ușurarea" produselor finite, în condițiile raportării producției în „tone", măsurile de reducere a consumului de metal nu mai sînt stimulate pentru că pot conduce la nerealizarea planului. Nu este numai o ipoteză teoretică, ci un fapt ce corespunde realității. Bunăoară, in anul 1983, secția a îndeplinit planul fizic pe sortimente, dar nu și tonajul stabilit. O analiză atentă pe această temă, urmată de soluții corespunzătoare din partea forurilor de resort, este absolut necesară.La montajul general am ajuns 

într-un moment pe care maistrul Nicolae Ivașcu, secretarul comitetului de partid din secție, îl aprecia ca fiind foarte fierbinte.— A apărut o situație mai puțin plăcută, mai exact lucrările de investiții la una din instalațiile aflate pe flux sînt rămase in urmă — ne lămurește maistrul. Astăzi se stabilesc măsurile pentru intensificarea montajului, astfel ca la sfîrsi- tul lunii instalația să fie gata pentru probe și rodaj. Pe fluxurile de fabricație ale celorlalte produse activitatea se desfășoară normal deoarece o mare parte din repere și subansamble au fost pregătite cu o lună înainte. Ne-am propus să mergem mai departe, adică să creăm un decalaj mai mare între lucrările de prelucrare și cele de montaj. Dacă la montaj general se putea vorbi de un moment fierbinte, colectivul secției racorduri speciale se confruntă de mai mult timp cu astfel de probleme ce influențează negativ îndeplinirea planului Ia producția fizică. Aici, pentru a se compensa lipsa unor capacități care nu au fost puse încă în funcțiune, muncitorii și specialiștii au adaptat din mers o serie de mașini- unelte pentru a spori productivitatea muncii la unele operații și chiar pentru a e- xecuta lucrări prevăzute a se e- fectua pe strungurile care nu au sosit în întreprindere. Producția a sporit în acest fel cu circa 7 la sută, dar acest spor nu a fost suficient pentru a asigura îndeplinirea integrală a planului la toate sortimentele. Asa cum a reieșit din discuția cu ing. Romulus Niculescu. șeful secției, soluția o constituie finalizarea si punerea în funcțiune, intr-un timp cît mai scurt, in colaborare cu întreprinderea de strunguri din Arad, a celor 20 de strunguri de copiat interior si exterior ce trebuiau să producă la ora actuală.Mai sînt si alte unități colaboratoare din țară de a căror promptitudine in ce privește onorarea unor comenzi depinde realizarea producției fizice la întreprinderea de utilai petrolier din Tîrgoviște. Prezentăm aici citeva : întreprinderea de tractoare din Miercurea Ciuc are de livrat senile si mecanisme de antrenare pentru instalații de foraj structural. iar întreprinderea „Neptun" din Cîmpina acționările electrice care condiționează finalizarea unor armături industriale. Sînt așteptate, totodată, pompele de 700 CP si grupurile de preparare a aerului pentru instalații de foraj de la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești.
Gheorqhe MANIîA
corespondentul „Scînteii"

ÎN AGRICULTURĂ CAMPANIA DE PRIMĂ VARĂ-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
Condițiile bune de lucru 
permit să se însămînțeze 

mai repede și bineAgricultorii arădeni acționează, in aceste zile, pentru a pune baze temeinice recoltelor record din acest an. In reportajul de față ne-am propus să prezentăm inițiativele, faptele de muncă ale acelor oameni care luptă din răsputeri pentru a ridica Aradul in fruntea agriculturii românești, dar și fapte care stînjenesc îndeplinirea acestor aspirații. Ideea delimitării lor ne-a fost sugerată de directorul adjunct al direcției agricole, tovarășul Nicolae Mihalache, care, făcînd o apreciere asupra stadiului lucrărilor agricole de primăvară, a afirmat cu deplină obiectivitate că „stăm bine față de media pe țară, dar mai puțin bine față de condițiile excepționale de semănat și starea te- renului". Afirmînd aceasta, directorul adjunct al direcției agricole avea de bună seamă in vedere faptul că din cele aproape 39 000 hectare prevăzute a fi semănate cu diferite culturi din epoca I, pînă la sfirșitul săptămînii trecute erau semănate numai 31 320 hectare, puțin dacă avem în vedere că timpul este foarte avansat. Dar să ne referim la fapte.
Oamenii vrednici seamănă 

la timp și de calitateAscultăm sfatul specialiștilor de la direcția agricolă și pornim pentru documentarea noastră spre zona a- gricolă care cuprinde unitățile din consiliul agroindustrial Șiria. De la inginerul-șef al consiliului. Lucian Dascălu, aflăm că semănatul culturilor din epoca I este pe terminale și că majoritatea unităților au trecut de acum la pregătirea terenului pentru porumb, soia și fasole, culturi care vor ocupa aici peste 7 300 hectare. Pentru a ne convinge cum sînt respectate normele agrotehnice la semănat, ne îndreptăm spre două din punctele de lucru aflate pe terenurile C.A.P. „Șiriana". Intr-o parcelă situată în apropierea fermei zootehnice, mecanizatorul loan Popovici tocmai încheia semănatul celor 66 da hectare cu sfeclă de zahăr și se grăbea să schimbe discurile pentru a trece la semănatul sfeclei furajere, întrebat de adîncime.ș la caro seamănă, distanța intre rinduri, densitatea la hectar, el prezintă cu siguran

ță limitele minime și maxime ale normelor agrotehnice stabilite prin ordinul de lucru. După ce semănătoarea era încărcată cu semințe, mecanizatorul trecea imediat la semănat pentru că ținea cu orice preț ca pînă seara să încheie lucrarea pe cele 14 hectare cît ocupă această cultură. Ar fi pentru a patra zi la rind cînd depășește cu patru hectare norma de lucru stabilită. Că în această unitate se muncește repede și bine ne convingem după fluxul industrial cu care cei șapte mecanizatori din ferma condusă de inginerul Adrian Negrău lucrau la erbicidat, pregătirea terenului și semănat. Se muncea intens și pe terenurile cooperativelor agricole din Pîncota, Cuvin și Galșa, care treptat-treptat transformă zilele record de la semănatul culturilor din epoca I în zile record la pregătirea terenului pentru porumb și soia.Ar fi desigur multe lucruri de spus despre modul în care adevărații a- gricultori arădeni — și sînt mulți dintre aceștia in județ — sint angajați acum cu toată puterea și priceperea lor în bătălia pentru realizarea unor producții agricole record și în acest an. Datorită mai ales muncii și rezultatelor lor, Aradul s-a situat anul trecut pe unul din locurile fruntașe în întrecerea socialistă dintre județele țării. Dar pentru ca dintr-un an agricol bun, cum a fost cel din 1983, să se facă unul și mai bun în 1984, este nevoie ca toate unitățile agricole să se ridice la nivelul de organizare și eficiență ce caracterizează activitatea unităților fruntașe. Pornind tocmai de la această cerință am socotit de cuviință să insistăm in reportajul de față și asupra modului în care se desfășoară lucrările agricole de primăvară în unitățile cu cele mai mari rezerve nevalorificate.
Nu ușa trebuie să lucreze 

inginerul agronomîn consiliul agroindustrial Ineu ne îndreptăm spre punctele de lucru ale cooperatorilor din Mo- roda, pentru a urmări calitatea lucrărilor, sau mai exact spus cum se acționează aici pentru a pune bazele unei recolte mult mai bune decît cele obținute în anul tre

ia cooperativa agricolă „Șiriana" din Șiria, județul Arad, se lucrează intens la pregăti

cut. Primul cu care ne întîlnim este mecanizatorul Gheorghe Balaban, care, intr-un ogor bine afinat, făcea prima lucrare de pregătire a terenului pentru soia cu un disc mare și greu. Cum lucra de unul singur, contrar normelor agrotehnice care se cer față de o asemenea lucrare, el făcea discuirea de-a lungul arăturii, și nu perpendicular pe direcția brazdelor, cum este indicat. „Atît președintele cooperativei, cît și inginerul-șef au 
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL ARAD

fost mulțumiți de munca mea" — ne spune el. Numai că cei doi lipseau de la confruntarea de față și, de a- ceea, îi cerem ordinul de lucru. Ne spune că nu are așa ceva și nici nu a avut pînă acum. Prezența inginerului agronom era necesară. Și iată de ce. In timpul lucrului, talerele din partea din față a discului planau deasupra arăturii, în timp ce cele din spate se afundau în ogor cu mulți centimetri sub stratul care în mod normal constituie locul de germinare a boabelor. De la tovarășul Simion Cipu, inginerul-șef al consiliului unic agroindustrial Ineu, sosit între timp la fața locului, aflăm că după această lucrare urmează una cu nivelatorul, apoi alta cu discurile mici în agregat cu bara nivelatoare. Deci numai pentru aceste trei operații se consumă aproape 30 de litri de motorină la hectar.Tot singuri șl fără să cunoască normele agrotehnice specifice opera

țiilor pe care le executau lucrau și mecanizatorii care fertilizau cu îngrășăminte chimice sau făceau nivelarea terenului. Unde sînt specialiștii ? în mijlocul satului îl întîlnim pe inginerul-șef al cooperativei, loan Naghi. Nu este de acord cu nici una din observațiile critice pe care împreună cu inginerul-șef al consiliului agroindustrial le constatasem în cimp. Ne însoțește pe sola unde doi mecanizatori însămințau sfecla 
de zahăr. Parcurgem semănătura în diagonală și găsim numeroase porțiuni pe care sămînța nu fusese încorporată în sol. Ce măsuri de îndreptare a lucrurilor credeți că adoptă inginerul-șef ? S-a grăbit să se urce în mașină, cerîndu-ne să-l ducem la locul de unde l-am luat, adică în mijlocul satului !Evident, aceasta este o atitudine de netolerat, de neadmis ! Iată de ce considerăm necesar ca în organizațiile de partid, la direcția agricolă județeană să se analizeze cu toată seriozitatea asemenea atitudini care n-au nimic comun cu răspunderea de care trebuie să dea dovadă in aceste zile specialistul agricol. Și aceasta pentru că semănatul nu se face pe ulițele satului ! De bună seamă, în raport cu miile de specialiști care sînt acum la datorie, aflîn- du-se în cimp alături de mecanizatori, asemenea cazuri de sustragere 

de la muncă, de la locul unde se hotărăște calitatea lucrărilor și se pun bazele recoltei, sînt distonante, inadmisibile !
De la semănat — 
densitate optimăLa C.A.P. „Șiriana", într-un pă- mînt fertil și lucrat grădinărește, se incorporau în sol 320 000 de glomerule de sfeclă, respectiv

9 kilograme sămînță la hectar, iar inginerul-șef al unității, Marian Ochi- roș, ne demonstra pe baza unor calcule și date rezultate mai ales din practica de pină acum că in condițiile date aceasta ar fi densitatea optimă pentru a asigura o producție de 45 tone rădăcini la hectar. Nu departe de Șiria, la Seleuș, pe o parcelă cu teren mai puțin fertil se încorporau in sol 287 000 glomerule, în timp ce la Moroda, într-un teren foarte greu, situat în incinta dese- cată, și la Tîrnova, pe un sol mai sărac, norma de sămînță stabilită la hectar era de numai 6—6,4 kg. Din buletinele de analiză rezulta că in toate cele patru cazuri procentul de germinație și de puritate era același. De la specialiștii din unitățile respective aflăm că aceste norme au fost impuse de către unitățile furnizoare, respectiv cele două fabrici de zahăr, care, teoretic, au reușit să

terenului (prima fotografie) și la semănatul culturilor din prima epocă (fotografia a doua)

convingă, mai cu seamă pe cei nemulțumiți de cantitatea de sămînță primită, că atît trebuie să semene la hectar și să nu se aștepte la altă sămînță. Nu este căderea noastră să spunem că cei de la Șiria au primit mai multă sămînță decît au nevoie în mod normal, sau dacă este sau nu justificată cererea celor de la. Moroda și Tîrnova de a li se suplimenta cantitățile repartizate. Un lucru este însă sigur, și anume că, din capul locului, se creează o mare discrepanță între unități, care în mod sigur se va concretiza in diferențe de recoltă.
Cine-i controlează pe cei 

care nu controlează?Pe itinerarul nostru am întilnit destui specialiști care, prin capacitatea profesională, prin spiritul lor organizatoric asigurau lucrărilor o înaltă calitate, adoptau cele mai indicate soluții în vederea creșterii randamentului de lucru. La unii dintre ei ne-am referit în prima parte a reportajului. Iată insă că într-o zonă agricolă în plină desfășurare de forțe, cum este aceea pe care am străbătut-o, ne-a fost dat să înregistrăm și abateri de la normele care stabilesc răspunderile cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură, a organelor comunale. Pe unde am fost, >am întrebat pe unde puteam să-i întîlnim pe cei de la județ, trimiși să îndrume și să sprijine actuala campanie agricolă. Nimeni nu a fost în măsură să poată indica măcar o persoană. Nu am găsit de fapt pe cîmp nici pe cei de la co

mitetele comunale de partid sau consiliile populare. Și cum reprezentanților acestor organe se pare că le este cam frig să stea în cîmp, ca să nu fie acuzați de inactivitate fac ședințe. La aceste ședințe, organizate ziua in amiaza mare, sînt obligați să participe și cei cu treburi pe cimp. Președintele cooperativei agricole din Moroda, tovarășul Petru Moro- dan, era intr-atit de preocupat de ordinea de zi a unei astfel de ședințe, ținută vineri la ora 14, îneît nu era deloc îngrijorat de modul defectuos în care mecanizatorii executau diferite lucrări în unitatea agricolă pe care o conduce.Nici specialiștii stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii nu se aflau pe cîmp pentru a asigura asistența tehnică. Așa se face că la multe din utilajele folosite în cîmp nu se respectau indicațiile cu privire la constituirea agregatelor complexe, nici indicativele cu privire la regimul de lucru al mecanizatorilor sau la organizarea atelierelor de intervenție.în noaptea spre sîmbătă, în județ a început să plouă. O ploaie de aur, cum s-ar zice, pentru cei harnici care au acum sub brazdă toată sămînța culturilor din prima epocă. Pentru ceilalți, doar o consolare că pămîntul va acumula o anumită rezervă de apă. Iată de ce organele agricole județene aveau și au datoria să intervină ca, peste tot, lucrările de primăvară să fie executate la timp și de cea mai bună calitate.
Iosif POP 
Tristan MIHUȚA
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Cu privire la activitatea organizatorică și politico - educativă desfășurată 
in anul 1983 de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotăririlor 

Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului

CRONICĂPrin Decret prezidențial, tovarășul Ion Teșu se eliberează din funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare.Tovarășul Gheorghe David se numește in funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare și se eliberează din funcția de ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șef al Departamentului agriculturii de stat.

Tovarășul Trandafir Cocîrlă se eliberează din funcția de ministru al energiei electrice.Tovarășul Nicolae Bușui se numește în funcția de ministru al energiei electrice și se eliberează din funcția de vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.
In anul 1983, eforturile organelor și organizațiilor de partid, ale întregului nostru partid și popor au fost puternic angajate pentru transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a programelor speciale elaborate din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, imbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al producției, dublarea productivității muncii in următorii ani, creșterea producției destinate exportului, reducerea importului, obținerea unor producții sporite in agricultură, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al intregului popor.Un rol deosebit de important în asigurarea întăririi necontenite a capacității organizatorice și politico-educative a organelor și organizațiilor de partid l-a avut cuvin- tarea rostită de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru de la Mangalia din anul 1983, care a jalonat cu claritate căile și mijloacele de acțiune pentru creșterea continuă a forței și tăriei partidului.Practica conducerii partidului de activizare permanentă a comitetelor județene de partid, numeroasele vizite de lucru ale secretarului general al partidului efectuate în județele țării, consfătuirile de lucru de la Comitetul Central al partidului cu activul de bază pe domenii de activitate s-au răsfrînt pozitiv asupra perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, creșterii rolului lor în mobilizarea și unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate la îndeplinirea hotărî- rilor de partid și de stat.Analizele efectuate în Secretariatul Comitetului Central al partidului privind stilul și metodele de muncă ale unor organe județene de partid in conducerea și îndrumarea diferitelor sectoare de activitate au exercitat o puternică influență, impri- mind muncii organelor și organizațiilor de partid spiritul înnoitor, revoluționar și intransigent. O contribuție însemnată în perfecționarea muncii politico-organizatorice a organelor și organizațiilor de partid au adus-o, de asemenea, brigăzile complexe și colectivele Comitetului Central care anul trecut au cuprins in activitatea de control 6 județe, iar în activitatea de sprijin 28 de județe.S-a extins practica formării de colective din activiști ai Comitetului Central, cadre de la ministere și instituții centrale, specialiști, care au ajutat organele județene de partid în redresarea muncii în unele domenii și sectoare de activitate, așa cum au fost : creșterea producției de cărbune ; realizarea producției de energie electrică în termocentralele pe cărbune ; îmbunătățirea organizării muncii și a calității producției la unele unități metalurgice ; reducerea consumurilor normate și ridicarea calității produselor ; realizarea planului de investiții, a obiectivelor cu termene de punere în funcțiune în anul 1983 și 1984 ; îmbunătățirea activității în agricultura unor județe și altele.Acțiunile întreprinse pe plan central și întărirea controlului asupra organelor județene de partid au determinat perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale acestora. Comitetele județene de partid, pornind de la orientările date de conducerea partidului, au pus cu mai mult discernămînt în discuția plenarelor, ședințelor de birou și secretariat problemele prioritare ale activității economico-sociale, au stabilit o serie de măsuri organizatorice și politice care au stimulat creșterea exigenței și responsabilității în muncă.Comitetele județene de partid au desfășurat o activitate mai intensă pentru instruirea cadrelor, transmiterea operativă a sarcinilor stabilite de conducerea partidului, cunoașterea, însușirea și aplicarea neabătută a hotăririlor de partid și legilor tării.Pe baza măsurilor luate de Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, mijloacele muncii politico-educative au abordat cu mai multă profunzime problemele privind dezvoltarea conștiinței socialiste și formarea omului nou, afirmarea în viață a principiilor socialismului, a valorilor morale ale orinduirii noastre : a crescut aportul invățămîntului politico-ideologic, în sistemul căruia au fost cuprinși peste 10 milioane de oameni, la realizarea sarcinilor economice, la înțelegerea politicii parti

AMPLU Șl ÎNSUFLEȚITOR PROGRAM
(Urmare din pag. I) țară, prin desfășurarea unor ample acțiuni politice și organizatorice pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economică și socială pe 1984 și pe intregul cincinal, a prevederilor Programului partidului. Dispunem, pentru aceasta, de tot ce este necesar. dispunem de o puternică și modernă bază tehnico-materială. de oameni bine pregătiți, în măsură să folosească din plin această zestre tehnică ; dispunem de o vastă experiență în toate domeniile de activitate, acumulată de zeci și sute de colective și de organizații județene de partid, celor mai bune acordîndu-b-se înalte distincții pentru rezultatele foarte bune obținute în întrecerea pe anul 1983 ; dispunem de capacitatea creatoare a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor noștri, capabili să învingă orice greutăți și să asigure mersul ferm înainte al României ; dispunem de forța mobilizatoare și organizatorică a organelor și organizațiilor de partid, hotărîte să acționeze ferm pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor și sarcinilor stabilite de partidul nostru, de secretarul său general.Problematica pe care o impun atenției hotăririle și documentele adoptate, ideile conținute de cu- vintările tovarășului Nicolae Ceaușescu cuprinde practic toate sferele vieții economice, sociale și politice. Și. ca de obicei, in cen-^ trul atenției sint din nou situate complexele probleme ale activității eeonomice, secretarul general al partidului subliniind cu toată claritatea principalele direcții de ac

dului și lărgirea orizontului ideologic al comuniștilor și al celorlalți oameni ai muncii ; o contribuție mai bună la pregătirea politico-ideologi- că a cadrelor, a activului și masei membrilor de partid au adus-o propaganda prin conferințe și dezbaterile ideologice.A fost intensificată activitatea de educare a maselor în spirit revoluționar, patriotic, al eticii și echității socialiste, a concepției materialist- științifice despre lume, eforturile și preocupările organelor și organizațiilor de partid fiind orientate în primul rînd spre mobilizarea comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economico-sociale.Ca urmare a sporirii forței și capacității organelor și organizațiilor de partid în unirea eforturilor întregului nostru popor pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și în anul trecut, economia națională a continuat să se dezvolte în ritm susținut, în condițiile cunoscute ale influenței nefavorabile ale crizei economice mondiale.Pornind de la aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, potrivit căreia Partidul Comunist Român îndeplinește rolul de centru vital al intregului nostru sistem social, organele și organizațiile de partid au situat statornic în preocupările lor îmbunătățirea conducerii muncii de primire in partid, întărirea numerică 
Documente adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din 21-22 martie a. c.

și. calitativă a rîndurilor partidului.Manifestindu-se mai multă exigență față de creșterea calitativă a rîndurilor partidului, de calitățile moral-politice și profesionale ale celor primiți in partid, in cursul anului trecut au fost primiți în rîn- dul comuniștilor un număr de 145 260 oameni ai muncii cu 1 512 mai mult decit in anul 1982, eu precădere din rindul celor mai buni muncitori, țărani, al celor mai înaintați inte-. lectuali.în concordanță cu orientările stabilite, s-a acordat o atenție deosebită primirii de noi membri de partid in industriile energiei electrice, cărbunelui, minereurilor, petrolului, construcției de mașini, transporturilor, din construcții, unități agricole de stat și cooperatiste, sate necoopera- tivizate, institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, învă- țămîntul superior și alte domenii de activitate. S-a avut în vedere, în același timp, ca primirea în partid să fie orientată cu prioritate spre unitățile nou intrate în funcțiune, secțiile, sectoarele și locurile de muncă unde ponderea membrilor de partid in totalul personalului muncitor este mai redusă.Din cei peste 145 000 oameni ai muncii primiți în partid, in cursul anului 1983, un număr de 98 336, adică 67,70 la sută provin din rindul muncitorilor, iar 22 857 (15,74 la sută) sint țărani, infăptuindu-se astfel sarcinile stabilite prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1983.Comitetele județene, municipale, orășenești și comunale au acordat, de asemenea, atenție primirii în partid a celor mai valoroși intelectuali, devenind membri ai partidului peste 24 000 ingineri, subingineri și tehnicieni din industrie, agricultură, cercetare și proiectare, economiști, profesori, alte cadre de specialitate, precum și un însemnat număr de studenți.Prevederile Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1983 ca cel puțin 50 la sută din totalul celor primițj în rindul membrilor de partid să fie femei, iar 70 la sută să fie din rindul tinerilor uteciști au fost îndeplinite întocmai în toate județele.La 31 decembrie 1983, Partidul Comunist Român cuprindea în rîn- durile sale 3 370 343 membri — cu 108 218 mai mult decit la sfîrșitul anului 1982, ponderea comuniștilor in totalul populației majore ajungind la 21,59 la sută, iar în totalul populației ocupate la 32,32 la sută. îndeplinirea consecventă a prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 1983 a avut drept rezultat continuarea procesului de îmbunătățire a compoziției sociale a partidului ; 55,76 la sută din membrii partidului sint muncitori. 15.76 la sută sînt țărani, 20,63 la sută intelectuali și funcționari, 7,85 la sută alte categorii, compoziția socială a partidu- 

țiune in industrie, construcții, a- gricultură și cercetare științifică. Vom prezenta succint citeva dintre ele, tirmînd să revenim asupra lor într-o suită de comentarii : înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare a bazei energetice și de materii prime, impunindu-se să se acționeze cu toată hotărîrea pentru realizarea planului la cărbune, petrol și la toate materiile prime — domeniu în care prevederile planului pot fi depășite nelimitat ; realizarea ritmică a planului la producția fizică, la fiecare sortiment, in strinsă concordanță cu cerințele economiei naționale ; îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export făcînd totul pentru a obține, în acest an. o balanță comercială activă, mai mare decit in anul precedent ; reducerea substanțială a consumurilor energetice, a consumurilor materiale în general, în conformitate cu normele de consum stabilite ; ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor ; creșterea mai puternică a productivității muncii, pe baza organizării mai bune a întregii activități, mecanizării și automatizării, promovării tehnologiilor moderne, ridicării nivelului pregătirii profesionale ; sporirea gradului de recuperare și refolosi- re a materialelor, subansamblelor și a pieselor de schimb. De asemenea, in agricultură trebuie să se asigure o puternică mobilizare a tuturor forțelor pentru realizarea în acest an a unor recolte record, pentru înfăptuirea neabătută a programelor speciale adoptate pentru îmbunătățirea generală a activității în această ramură de bază, prioritară a economiei. Cu consecvență 

lui reflectînd structura societății noastre socialiste, rolul care îl au în producția materială muncitorii și țăranii, cele două clase de bază, precum și intelectualitatea. Ponderea femeilor a continuat să crească, ajungind la 31,61 la sută față de 30,59 la sută cit era la sfîrșitul anului 1982. In structura organizatorică a Partidului Comunist Român sînt cuprinse 40 organizații județene și Organizația municipală București, 55 municipale, 188 orășenești și 2 705 comunale, 7 659 organizații de partid conduse de comitete, 69 792 organizații de bază pe întreprinderi, unități agricole, instituții, secții, sectoare și schimburi. Dispunînd de o puternică forță în toate sectoarele vieții sociale — și îndeosebi in sfera producției materiale unde își desfășoară activitatea peste 75 la sută din totalul comuniștilor — Partidul Comunist Român, organizațiile sale acționează cu hotărîre pentru unirea eforturilor colectivelor de oameni ai muncii în vederea aplicării în cit mai bune condiții a hotăririlor de partid și legilor țării, îndeplinin- du-și în mod corespunzător misiunea sa istorică de conducere a întregii națiuni, pe drumul socialismului și comunismului.Toate acestea demonstrează că avem un partid puternic, organizații de partid bine consolidate organizatoric și politic, că dispunem de toate condițiile pentru traducerea în viață a Programului partidului, a 

hotăririlor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Acționind în spiritul indicațiilor conducerii partidului, comitetele județene de partid au sprijinit organizațiile de bază in mai buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale de partid și cu deosebire in creșterea eficienței și rolului lor educativ. Ca urmare a ajutorului ce li s-a acordat, marea majoritate a adunărilor generale ale organizațiilor de bază au dezbătut și soluționat probleme esențiale cu care au fost confruntate colectivele de oameni ai muncii.O expresie a preocupării pentru ridicarea rolului adunărilor generale ale organizațiilor de bază sint și măsurile luate pentru ca analizele și dezbaterile să se desfășoare intr-un spirit critic și autocritic mai pronunțat, menite să determine relevarea lipsurilor și neajunsurilor, găsirea celor mai potrivite căi pentru întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea continuă a activității politice și organizatorice.Se poate spune că organele locale de partid au funcționat mai bine,- principiile conducerii colective, ale răspunderii personale și disciplinei de partid fiind mai riguros respectate. ceea ce s-a materializat în faptul că acestea s-au achitat în condiții calitativ superioare de atribuțiile statutare cu care sint învestite.îmbunătățiri substanțiale a cunoscut, anul trecut, și munca organelor de partid cu activul, care numără in prezent peste 600 000 de comuniști. Atragerea acestuia la o serie întreagă de controale și studii, la dezbaterea problemelor ce se ridică în realizarea sarcinilor de plan au condus la stabilirea cauzelor care au generat unele lipsuri și neajunsuri, la aplicarea acelor măsuri care să asigure înfăptuirea în condiții din ce in ce mai bune a obiectivelor trasate de conducerea partidului.Unele rezultate pozitive au fost înregistrate și în ce privește conducerea politică de către organele și organizațiile de partid a organizațiilor de masă și obștești. Ca urmare a unei îndrumări mai atente, pe ordinea de zi a plenarelor, ședințelor de birou și secretariat ale comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, în planurile lor unice de control, în tematica brigăzilor complexe și colectivelor de control pe domenii a figurat, cu mai multă regularitate, analiza activității organizațiilor de masă și obștești, precum și a comuniștilor cărora li s-au încredințat diferite răspunderi în organele lor de conducere.Tinînd seama de unele lipsuri și neajunsuri manifestate în activitatea organizatorică și politico-educativă, de necesitatea perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, plenara a stabilit următoarele :

și hotărîre, printr-o strînsă conlucrare trebuie să acționeze proiec- tanțil, constructorii, montorii, furnizorii de utilaje tehnologice și beneficiarii pentru realizarea în întregime a amplului program de investiții, punerea in funcțiune la termen a noilor capacități productive, aplicarea fermă a noilor măsuri de organizare a muncii in acord global. Mobilizatoare sarcini revin cercetării științifice, al cărei rol în soluționarea tuturor problemelor dezvoltării economice și sociale se impune să crească intr-un înalt grad. Și in acest domeniu. sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, dispunem de o forță puternică și trebuie să facem în așa fel încit știința românească să aibă un rol tot mai activ în dezvoltarea generală a țării și în participarea la dezvoltarea științei internaționale.Iată cit sînt de vaste și complexe sarcinile ce stau în fața intregului nostru popor pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a asigura progresul susținut și multilateral al patriei. Desigur, pornind de la aceste sarcini, devine mai limpede însemnătatea covirșitoare pe care o arc munca organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din toate domeniile de activitate in vederea stabilirii și aplicării operative a măsurilor concrete ce se impun, in funcție de realitățile dintr-un sector sau altul, astfel ca programele stabilite de partid să fie înfăptuite la timp și integral. Avem un partid puternic și unit, care numără peste

— Comitetele județene vor lua, în continuare, cele mai eficiente măsuri politice și organizatorice pentru creșterea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, a capacității lor de mobilizare a eforturilor oamenilor muncii, pentru Îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1984 și întregul cincinal, sprijinind efectiv, cu cele mai competente cadre, organizațiile de partid din unitățile care prezintă ră- mineri in urmă în realizarea producției fizice, a exportului, investițiilor și indicatorilor de eficiență.— O atenție deosebită vor acorda comitetele județene de partid întăririi capacității și influenței organizațiilor de partid din întreprinderile care asigură baza energetică și de materii prime, acționîndu-se cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor de plan și recuperarea tuturor restanțelor.— Comitetele județene de partid, împreună cu centralele și ministerele vor milita stăruitor pentru realizarea exemplară a sarcinilor de export, diversificarea și îmbunătățirea performanțelor produselor, creșterea eficientei economice a acestora și a competitivității lor pe piețele externe.— Organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii vor institui un sistem riguros de urmărire a realizării prevederilor programelor pri-* vind creșterea productivității muncii, sporirea gradului de valorificare a 

materiilor prime, recuperarea, re- condiționarea și refolosirea materialelor, a subansamblelor și pieselor, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, asimilarea de noi produse, introducerea și extinderea tehnologiilor moderne.— In vederea îndeplinirii integrale a planului de investiții și de punere în funcțiune a obiectivelor prevăzute în plan, comitetele județene de partid vor urmări ca aplicarea măsurilor de organizare a activității în construcții-montaj prin preluarea lucrărilor în antrepriză să determine îmbunătățirea radicală a muncii, realizarea graficelor de execuție și montaj, respectarea termenelor de punere în funcțiune, atingerea parametrilor proiectați, efectuarea tuturor lucrărilor în condiții de înaltă calitate și eficiență.— O deosebită atenție vor acorda comitetele județene, organele și organizațiile de partid aplicării neabătute de către toți oamenii muncii din agricultură a prevederilor Programului național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prip creșterea potențialului productiv ăl pămîntului, mai bună organizare și folosire în mod unitar a terenurilor, adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1983. în care scop se va pune principalul accent pe îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale tuturor organelor și organizațiilor de partid de la sate, ale organelor colective de conducere din agricultură, pentru întărirea spiritului de răspundere, de ordine și disciplină în toate unitățile și sectoarele agricole.— Organele și organizațiile de partid vor trebui să ia măsuri ferme pentru creșterea contribuției muncii politice și organizatorice la asigurarea funcționării optime a mecanismului economico-financiar, inițiind sistematic acțiuni pentru cunoașterea și înțelegerea profundă a sensurilor majore ale noului mecanism, ale principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare, întărirea răspunderii cadrelor, pe toate treptele procesului de producție, in îndeplinirea întocmai a atribuțiilor ce le revin.— Organele și organizațiile de partid vor acționa cu toată fermitatea pentru ca activul de partid, toate cadrele, masa largă a comuniștilor, toți oamenii muncii să cunoască și să-și însușească temeinic hotărî- rile de partid și legile țării, prevederile Programelor speciale, desfășu- rind ample și variate activități politice și organizatorice menite să asigure aplicarea lor in viață în toate unitățile economico-sociale.— Comitetele județene de partid vor acorda o atenție sporită perfecționării stilului și metodelor de muncă ale tuturor organelor și organizațiilor de partid, punînd accent pe imbunătățirea planificării, repartizarea judicioasă a forțelor, creș
3 370 000 de membri — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. Practic, nu există sector, unitate economico- socială în care să nu avem puternice organizații de partid. Tot ceea ce am realizat este, fără îndoială, rodul activității clasei muncitoare, a întregului popor, dar și al muncii organizațiilor de partid, a comuniștilor, care își îndeplinesc în condiții tot mai bune misiunea lor de forță politică conducătoare.Pornind de la această dominantă a vieții noastre politice, secretarul general al partidului a subliniat că ridicarea rolului conducător al partidului a constituit — și trebuie să constituie și în viitor — factorul hotăritor pentru întreaga activitate de dezvoltare a României, pentru ridicarea bunăstării generale a poporului. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, trebuie să facem totul ca activul, cadrele de partid să-și înde

Să facem totul pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal!

Să aplicăm cu mai multă fermitate noul mecanism 
economico-financiar !

Să dezvoltăm puternic democrația revoluționară, mun
citorească !

Să desfășurăm o intensă muncă ideologică, de forma
re a omului nou, constructor conștient al socialismului I

Să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului de iăurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
Romăniei spre comunism 1

Să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al Xlll-lea al partidului cu succese im
portante în toate domeniile ISint îndemnuri patriotice. înflăcărate pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le adresează comuniști

terea eficientei controlului de partid in toate sferele vieții sociale, asigu- rîndu-se cuprinderea în control a tuturor organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești, a organelor și instituțiilor județene, întreprinderilor și șantierelor de construcții.— Lunar se vor prezenta în secretariatele comitetelor județene de partid informări cu privire la stadiul realizării și măsurile ce se impun in continuare pentru înfăptuirea sarcinilor rezultate din hotăririle de partid și legile țării ; membrii organelor de partid, activiștii și alte cadre cu funcții de conducere vor raporta sistematic despre îndeplinirea sarcinilor încredințate ; se va îmbunătăți substanțial activitatea de instruire în cadrul căreia se va asigura însușirea temeinică a documentelor de partid și de stat, a legilor țării și stabilirea celor mai potrivite măsuri în vederea transpunerii lor în viață.— Comitetele județene de partid vor acționa statornic pentru îmbunătățirea substanțială a muncii organizatorice și politico-educative la sate, îndeosebi în întreprinderile agricole de stat, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și cooperativele agricole de producție, luîndu-se măsuri concrete pentru ridicarea rolului organizațiilor de partid din aceste unități și creșterea influenței lor politice și organizatorice în rin- durile tuturor lucrătorilor ogoarelor, pentru întărirea răspunderii cadrelor din agricultură în înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, a tuturor sarcinilor ce le revin.— Organele și organizațiile de partid vor acorda în continuare o atenție deosebită primirii în partid a celor mai buni muncitori, țărani, intelectuali care acționează pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor; se va avea în vedere ca și in viitor proporția muncitorilor, in totalul celor primiți in partid, să fie de 55—65 la sută, iar a țăranilor de 15—25 la sută ; ponderea femeilor în totalul celor primiți în partid va trebui să fie de cel puțin 50 la sută, iar a celor proveniți din U.T.C. de cel puțin 70 la sută; în centrele universitare se va asigura ca Ia nivelul fiecărui institut și facultăți, membrii de partid să reprezinte 10—12 la sută din totalul studenților.— Secretariatele comitetelor județene, municipale și orășenești de partid vor analiza trimestrial modul in care se desfășoară munca de primire în partid și de educare revoluționară, patriotică și cetățenească a comuniștilor, tineretului și celorlalți oameni ai muncii, stabilind măsuri corespunzătoare pentru respectarea criteriilor prevăzute în statut, hotăririlor și instrucțiunilor Comitetului Central al partidului.— Comitetele județene, municipale și orășenești de partid vor asigura creșterea eficienței adunărilor generale ale organizațiilor de bază și a rolului lor educativ-formativ, luînd măsuri ca acestea să dezbată și soluționeze problemele fundamentale din viața economică, politică și socială a unităților in care acționează, cu participarea largă și activă a tuturor comuniștilor.— Organele și organizațiile de partid vor acționa pentru perfecționarea și intensificarea în continuare a activității politico-ideologice și cultural-educative, în vederea mobilizării oamenilor muncii la realizarea sarcinilor economice și obștești, educării lor în spirit revoluționar, patriotic, al eticii și echității socialiste, al concepției materialist-științifice despre lume și societate.— Este necesar ca organele și organizațiile de partid să întărească și mai puternic conducerea și îndrumarea organizațiilor de sindicat, tineret și de femei, luînd măsuri concrete pentru creșterea rolului și răspunderii acestora în îndeplinirea ho- tărîrilor partidului, in mobilizarea tuturor colectivelor de muncă pentru creșterea contribuției lor la înfăptuirea sarcinilor rezultate din planul de dezvoltare economică și socială a țării.— Secțiile Comitetului Central, activiștii de partid, ai organizațiilor de masă și obștești de la nivelul județelor, municipiilor și comunelor, în- vățind din stilul de muncă novator, dinamic și exigent al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vor trebui să acționeze neabătut, cu fermitate și pasiune revoluționară pentru ridicarea calității muncii organizatorice, politice, întărirea continuă a rolului conducător al partidului in toate sferele vieții economico-sociale.
plinească exemplar rolul important pe care ii au in buna organizare și conducere a întregii activități de făurire a socialismului și comunismului. Din perspectiva acestor imperative, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat in fața activiștilor, a tuturor comuniștilor, noi cerințe privind creșterea rolului conducător al partidului, ridicarea la un nivel superior a activității organizatorice și de conducere a tuturor organizațiilor și organelor de partid : creșterea necontenită a nivelului pregătirii profesionale, științifice și politice; perfecționarea activității politico-organizatorice și educative ; dezvoltarea puternică a democrației revoluționare muncitorești ; întărirea legăturii cu masele ; afirmarea spiritului revoluționar ; înfăptuirea exemplară a programului de dezvoltare economică și socială a patriei, a tuturor sarcinilor stabilite de partid.

lor, tuturor oamenilor muncii. îndemnuri cărora cu patriotism și dăruire țara întreagă, poporul întreg le dau răspunsul prin muncă.

IERI AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

Lucrările Reuniunii „Grupului celor 77“ 
privind cooperarea economică în domeniul 

alimentației și agriculturiiLa București au început, luni, lucrările Reuniunii „Grupului celor 77“ privind cooperarea economică in domeniul alimentației și agriculturii, la care iau parte delegații din Europa, Africa, Asia și America Latină, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale.Pe agenda lucrărilor figurează probleme de importanță majoră pentru țările membre ale grupului — cooperarea în domeniul producției agricole și alimentare, al distribuției și comercializării acesteia, conlucrarea în sfera cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și pregătirii cadrelor, acțiuni comune în materie de pescuit, de securitate alimentară, silvicultură și ecologie, ca și în ceea ce privește sursele de energie pentru agricultură, schimburile comerciale cu produse agroalimentare, dezvoltarea rurală.Reuniunea, care se Înscrie ,ln ansamblul activităților prevăzute în Programul de acțiune adoptat în mal 1981 de reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“ de la Caracas, prilejuiește evaluarea stadiului cooperării intre țările în curs de dezvoltare în acest domeniu de maximă însemnătate, analiza posibilităților de extindere și diversificare în continuare a conlucrării dintre ele. în vederea soluționării problemelor complexe ridicate de imperativul sporirii producției agricole și asigurării necesarului de hrană pentru populația tuturor țărilor lumii, a edificării unei noi ordini economice internaționale.Lucrările au fost deschise de Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ca președinte al reuniunii a fost ales șeful delegației țării noastre. Marin Capisizu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șeful Departamentului industriei alimentare.In cuvîntul său, Joseph Tchicaya, președintele „Grupului celor 77“ de
MĂREAJA

(Urmare din pag. I)matorn — cile amintiri dulci, ce te învăluie — te cuprind in brațe — te leagănă — te nemuresc — cite fire se vor fi irosit printre degetele publicistului și reporterului de televiziune care am fost.Ei da, cite mai lipsesc din relatările mele despre pămintul natal 1... Sint atitea intimplări despre care nici măcar n-am apucat să pomenesc, cu toate că numai in ultimul deceniu transformările petrecute au modificat structural — și-n acest colț al țării — existența oamenilor, a obștilor, chipul satelor și așezărilor de pe-aici.Două decenii nu reprezintă un răstimp prea îndelungat, nici măcar raportindu-1 la o viață de om ; cu atit mai mult raportat la istoria unul popor, la durata muncii sale constructoare de țară, e o perioadă scurtă, dar cu toate acestea de vom încerca să alcătuim un tablou bi- lanțier al evoluției pe plan economic, social și politic in acest timp luminos al patriei noastre ce șir impunător de evenimente plămăditoare de destin, de înfăptuiri revoluționare se poate consemna pe răbojul . vremii 1

Toate cuceririle ș- cestor api —• -la. fol cu toate realizările remarcabile, durabile din cele mai diverse domenii ale vieții economice și spirituale, obținute în cele aproape două decenii care s-au scurs de la Congresul al IX-lea al partidului — sînt. legate de numele Bărbatului care, în calitate de secretar general al partidului nostru, a revoluționat întreaga noastră existență, care și-a incrustat pe vecie numele în cartea istoriei națiunii române, în calitate de ctitor al României moderne, cel care, prin voința statornică, unanimă, unică a poporului nostru, a devenit, spre bucuria și mindria noastră, a tuturora, primul Președinte al republicii noastre socialiste.Nespus de multe în- timplări aparțin, din vistieria acestor ani, de filmul meu interior. Din mulțimea a- mintirilor culese la a- dunări, din dialogurile petrecute între de- putați și alegători, din schimbul de idei realizat la intîlnirile electorale, iese în relief, se impune un anume șir de fotograme ; ne aflăm la Fintînele, în toiul unei adunări populare, ascultăm cuvîntul unui muncitor virstnic șl experimentat : „Ii rog pe to-
tv

15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului
15.30 Amfiteatru studențesc
16,00 Consultații In sprijinul lnvățămîn- 

tulul politico-ideologic, înaltă răs
pundere patriotică pentru înfăp
tuirea programelor prioritare din 
agricultură

16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 Un clntec pentru țara mea
20,40 Idei novatoare In opera tovarășu

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 27 martie, ora 21 — 29 mar
tie, ora 21. în țară : Vreme schimbă
toare. Cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale care vor avea și caracter 
de aversă în Banat, Crișana, Maramu
reș, Transilvania și nordul Moldovei 
șl, Izolat, in celelalte regiuni. VIntul

Tragere specială PronoexpresAgențiile Loto-Pronosport continuă vînzarea biletelor pentru tragerea specială Pronoexpres de miercuri, 28 martie, la care se oferă participanților șanse multiple de cîștiguri în autoturisme „Dacia 1300“, mari sume de bani și excursii peste hotare. Biletele de 

la Roma, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, guvernului și poporului român cele mai calde mulțumiri pentru condițiile create desfășurării lucrărilor, pentru ospitalitatea de care se bucură toți participanții. Vorbitorul a reliefat interesul pe care-I acordă România nu numai problemelor agricole din lumea întreagă, ci șl realizării obiectivelor majore in care sînț angajate țările in curs de dezvoltare, politica sa activă de cooperare largă și in acest domeniu.Luînd cuvîntul, șeful delegației țării noastre a transmis participanților, in numele Guvernului Republicii Socialiste România, un salut călduros și urări de deplin succes. „Găzduirea acestei reuniuni a «Grupului celor 77» la București — a spus vorbitorul — constituie o expresie a atenției deosebite acordate de România, de președintele Nicolae Ceaușescu dezvoltării cooperării economice cu celelalte țări în curs de dezvoltare, problemelor lichidării subdezvoltării și instaurării noii ordini economice internaționale. In același timp, ea reprezintă o mărturie elocventă a aspirației profunde a poporului român de a contribui, împreună cu celelalte popoare, la edificarea unei lumi mai bune, a dreptății și echității. in care toate națiunile să poată conlucra fructuos pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc".In cadrul dezbaterilor în plen au luat cuvîntul delegați din Congo, Cuba, Argentina, Algeria, Filiplne, Nicaragua, Cipru, Vietnam, Mexic, precum și reprezentanți ai directorului general al F.A.O., președintelui „Grupului celor 77“ de la New York și al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă.Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)
CTITORIE SOCIALISTA. varășu , țlelegați, pq .^n&fctuL^QStru să-). transmită; iubitului nostru conducător, tovar ășul Nicolae Ceaușescu, că noi jurăm să-1 urmăm cu fidelitate și cu cinste, că votăm pentru El, pentru că și El ne este credincios, pentru că și El se află alături de noi, alături de po- por“.In acest șir de fotograme, derulate pe e- cranul cugetului, stră- luce nu numai dreap- tă-credință a pămîntului meu natal, a căminului, ci și fidelitatea de nezdruncinat a unui întreg popor față de cel mai iubit fiu al său, cel care, luînd în miini ferme destinele patriei și ale partidului, întruchipează cele mai alese virtuți ale acestui popor.Acțiunile exemplare ale conducătorului partidului și statului nostru, viața sa de erou și revoluționar dăruit cauzei poporului, fericirii patriei constituie înaltul e- xemplu al devotamentului și fermității neabătute cu care conduce destinele națiunii noastre pe drumul măreț al socialismului și comunismului. Epocalele împliniri ale României de azi înscriu glorios numele său in rindul marilor eroi ai acestui eroic popor.

lui Nicolae Ceaușescu. Omul, fac
tor hotăritor și valoare supremă 
a devenirii societății noastre. Do
cumentar

21,00 Teatru TV : „Surorile Boga“ de 
Horia Lovinescu. Adaptare pen
tru televiziune și regia Constantin 
Dicu. In distribuție : Irina Petres
cu, Valeria Seciu, Mariana Buru- 
iană-Dabija, Olga Tudorache, Ilea
na Predescu, Ion Pavlescu, Vla
dimir Găitan. Sandu Slmlonlcă, 
Sorin Postelnicu, Dorin Varga, 
Margareta Pogonat, Cornel Vulpe, 
Gelu Nițu. Ion Chițoiu, Dumitru 
Drăcea, Sabin Făgărășanu, Romu
lus Dumitrescu, Constantin Cojo- 
caru, Constantin Constantinescu. 
Prima parte

22,20 Telejurnal (parțial color)
• 22,30 închiderea programului 

va sufla slab plnă la moderat, cu In
tensificări în zona de munte din sec
torul vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 2 și plus 8 
grade, iar cele maxime intre 10 și 20 
de grade. Ceață locală, dimineața. în 
București : Vreme schimbătoare. Cer 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
VIntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
2 și 5 grade, iar cele maxime între 12 
și 15 grade. Dimineața ceață. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

25 lei varianta, achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută, au drept de ciștiguri la toate cele șase extrageri cu un total de 38 de numere. Se poate juca pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod“. Marți, 27 martie, este ultima zi de participare.



SdiH de mesa'e 
mire președintele Nicolae Ceausescu 

si colonelul Moammer El GeddafiTRIPOLI (Agerpres). — între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, colonelul Moammer El Geddafi, a avut loc un schimb de mesaje.Odată cu inmînarea mesajului președintelui României, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu s-au transmis conducătorului Marii Revoluții de la 1 Septembrie și doamnei Safia Farkash cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului libian prieten pe calea dezvoltării economice și sociale.Exprimind vii mulțumiri pentru mesaj și urările adresate, Moammer El Geddafi a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceausescu cele mai bune urări de sănătate șl fericire, de nrogres și prosperitate poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către Moammer El Geddafi a tovarășului Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

vicepreședinte al Consiliului de Stat, reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România.în cadrul întrevederii, evocîn- du-se cu satisfacție bunele relații de colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Jamahi- ria Arabă Libiană Populară Socialistă, rolul determinant al dialogului la nivel înalt româno-libian în promovarea si extinderea acestor raporturi. au fost abordate orobleme privind întărirea și anrofundarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. îndeosebi în domeniul cooperării economice. Drecum si unele asnecte ale situației internaționale actuale.în cursul convorbirilor s-a subliniat importanța deosebită a Tratatului de prietenie si cooperare dintre cele două țări, încheiat în 1983 la București, reafirm'indu-se hotărirea de a se acț’ona pentru traducerea în viată a "rogramclnr convenite, de a sa idenHfi-a noi căi si mi’loace Dintru exttnder'-a cooperării pe multiple planuri între România și Libia.Schimbul de mes-'e si convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

ORIENTUL MIJLOCIU MOSCOVA

*

$
*

• Noi ciocniri in capitala 
Libanului • Contacte diplo

maticeBEIRUT 26 (Agerpres). — Luni după-amiază, in cartiere din sectorul de est, precum și in suburbia de sud ale Beirutului au explodat mai multe obuze, soldîndu-se cu trei morți și 20 de răniți. Aceste bombardamente violente intervin după un calm relativ pe cea mai mare parte a fronturilor de luptă, unde în cursul nopții trecute și al dimineții de luni s-au înregistrat numai schimburi sporadice de focuri, relatează agenția France Presse.Pe de altă parte, agențiile internaționale de presa menționează că luni au continuat operațiunile de retragere din Beirut a contingentului francez din cadrul Forței multinaționale din Liban, acțiune începută duminică.
★La Tunis au avut loc convorbiri între Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea 'Palestinei, și Du- șan Dragosavaț, membru al Prezidiului C. C. al U.C.I., in cursul cărora au fost examinate ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și din Liban, o atenție deosebită fiind acordată problemelor mișcării palestiniene. în același timp, președintele Irakului, Saddam Hussein, și Kamal Hassan Aii, vicepremier și ministrul egiptean de externe, au abordat la Bagdad evoluția situației din Orientul Mijlociu, Liban și zona Golfului.

Consfătuirea economică unională consacrată 
problemelor complexului agroindustrial 

Cuvîntarea tovarășului K. CernenkoMOSCOVA 26 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., la Moscova a început Consfătuirea economică unională consacrată problemelor complexului agroindustrial.în cuvîntarea rostită la deschiderea lucrărilor, K. Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a arătat că obiectivul consfătuirii îl reprezintă examinarea problemelor activității in vederea îndeplinirii ho- tărîrilor Plenarei din mai 1982 a C.C. al P.C.U.S. și a Programului alimentar al U.R.S.S. în cadrul consfătuirii — a continuat vorbitorul — urmează să fie concretizate sarcinile actuale ce revin organelor de partid, de stat și economice pentru creșterea continuă a eficienței agriculturii și a altor ramuri.Partidul și guvernul sovietic — a subliniat K. Cernenko — mențin permanent in centrul atenției problemele dezvoltării agriculturii, o atenție deosebită fiind acordată întăririi economiei colhozurilor și sovhozurilor, dezvoltării sociale a satului, îmbunătățirii sistemului de organizare și de stimulare a muncii lucrătorilor. Acest lucru — a spus

eî — dă roade ; sporesc producția șl livrările către stat de produse agricole, crește nivelul de trai și caracterul echilibrat al consumului de alimente.Programul alimentar elaborat de partid se înfăptuiește etapă cu etapă. Astăzi — a menționat vorbitorul — in fața noastră se află sarcina de a atinge cote superioare la producția de cereale, plante tehnice și in ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu produse alimentare.Accelerarea trecerii agriculturii pe făgașul dezvoltării intensive, creșterea însemnată a randamentului colhozurilor și sovhozurilor — a arătat secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — presupun un nou mod de abordare, îmbunătățirea substanțială a activității centralelor agroindustriale, creșterea nivelului întregii activități economice, aplicarea largă a autogestiunii, disciplină colectivă, folosirea altor pîrghii economice — in general perfecționarea a tot ceea ce înțelegem prin conducere și mecanism economic — ridicarea gradului de gindire economică a cadrelor.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE

BANGLADESH

Excelenței Sale Domnului general-locotenent
HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DACCACu prilejul Zilei independenței Republicii Populare Bangladesh — ziua națională a țării dumneavoastră — am plăcerea de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten din Bangladesh.Am convingerea că prietenia și conlucrarea strinsă ce caracterizează raporturile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor dezvolta tot mai mult, in interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii, dezvoltării independente și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 26 martie, poporul Republicii Populare Bangladesh sărbătorește împlinirea a, 13 ani de la proclamarea independenței țării sale.Stat situat în regiunea Asiei de sud, Bangladesh dispune de pă- mînturi care se numără printre cele mai fertile din lume și unde se obțin, grație unei munci perseverente, cite trei recolte pe an : se cultivă orez, griu, ceai, trestie de zahăr și mai ales iută, care situează Bangladeshul in fruntea producătorilor mondiali, furnizind circa trei sferturi din veniturile in devize. Tot aici, în delta celor două fluvii este concentrată cea mai mare parte a populației acestei țări, care deține un adevărat record din punct de vedere demografic : pe o suprafață de 142 776 kmp, cît are Bangladesh, trăiesc aproape 100 milioane de locuitori.în perioada care s-a scurs de la proclamarea independenței, tînărul stat asiatic a depus eforturi susținute pentru lichidarea grelei moșteniri a trecutului de dominație colonială. Au fost naționalizate sute de întreprinderi particulare, băncile și companiile de asigurare, societățile de transport și comerțul exterior, a luat ființă o industrie proprie, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea agriculturii, principalul sector economic, în care lucrează 99 la sută din populație. Aceste acțiuni au avut o influență binefăcătoare asupra dezvoltării economice a țării, făcînd ca multe regiuni

să intre pe făgașul unei vieți noi. La Narayanganj, în apropiere do Dacca, a fost lărgit considerabil combinatul d- prelucrare n iutei, care a devenit cel mai mare o- biectiv de acest gen din lume. In cadrul său și al altor 70 de întreprinderi de profil se rerii'ează o producție de circa 690 090 tone a- nual. Au fost construite, de asemenea, întreprinderi metalurgice, combinate petrochimice, fabrici de bunuri de consum etc.în spiritul politicii sale de solidaritate cu tinerele state independente. România socialistă a stabilit cu Bangladesh relații de conlucrare întemeiate pe principiile respectului indeoendentei și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi. neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, relații care cunosc un curs mereu ascendent. Acordurile și înțelegerile Încheiate între cele două țări au dat un puternic imnuls conlucrării dintre ele. pe cele mai diverse planuri. România sprijină eforturile Bangladeshului îndreptate spre eradicarea subdezvoltării, livrîndu-i o serie de produse industriale de primă importanță pentru progresul său economic. Este convingerea ambelor țări că raporturile reciproc avantajoase dintre România și Bangladesh se vor extinde și în viitor. în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
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îî denuclearizate", măsuri ce reflectă l îngrijorarea majorității poporului italian față de planurile privind 1 amplasarea de rachete nucleare pc teritoriul țării, a dorinței sale de a trăi fără teama unei catastrofe nucleare.

Acțiuni, luări de poziție

în favoarea păcii și dezarmării

AU3TSIA : Declarația a mircării 
pentru apărarea păciiVIENA. — „Mișcarea austriacă pentru apărarea păcii", .care reunește în rindurile sale numeroase organizații politice, sindicale, obștești, de tineret și femei, a dat publicității o declarație subliniază că în urma cursei înarmărilor s-a ricolul declanșării unei cu rezultate catastrofale pentru în-

în care se accelerării agravat pe- conflagrațli

treaga omenire. Oprirea acestei curse și asigurarea păcii au devenit astăzi problema primordială a omenirii, se spune in document, amplasarea de noi arme nucle re în Europa reprezentînd începutul unei noi escaladări militare. Pericolul amenință astăzi nu numai popoarele europene, ci întreaga omenire, se relevă in declarație.
BERLINUL OCCIDENTAL 

de racheteBERLINUL OCCIDENTAL. — Partidul Socialist Unit din Berlinul occidental iși va intensifica acțiunile împotriva amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, a declarat președintele acestei formațiuni politice, Horst Schmitt. El a subliniat că manifestațiile de pace ale forțelor democratice din Berlinul occidental exprimă dorința vest-berlinezi-

*

*

„NU" amplasării 
în Europalor de a preîntîmpina pericolul izbucnirii unui război nuclear. Vorbitorul a reafirmat că Partidul Socialist Unit sprijină orice inițiativă ce vizează încheierea unui Tratat între țările membre ale N A.T.O. și ale Pactului de la Varșovia privind nefolosirea forței și menținerea unor raporturi pașnice între cele două grupuri de state.

O declarație 
a președintelui 

S.W.A.P.O.NAIROBI 26 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului kenyan „Sunday Nation", președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest, (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, s-a pronunțat pentru convorbiri directe cu autoritățile din R.S.A. in vederea incetării focului și a accesului la independență al Namibiei — relevă agenția China Nouă. Dacă Pretoria respinge dialogul — a precizat el — poporul namibian va continua lupta armată pentru dobîndirea drepturilor sale legitime. Sam Nujoma a menționat că S.W.A.P.O. nu este împotrivă ca așa-zisele autorități interne — instalate în Namibia de regimul de la Pretoria — să participe la procesul de pace, ele putînd fi incluse în delegația R.S.A., dar a precizat că trebuie să se dea posibilitate poporului namibian să-și exprime voința în cadrul unor alegeri libere și corecte.El a respins orice condiționări care nu au legătură cu Namibia, pentru angajarea unor negocieri directe cu Republica Sud-Africană.

VARȘOVIA

Documente adoptate de Conferința 
Națională a delegărilor la Congresul 
al IX-lea extraordinar al P. M. U. P.

ITALIA: In sprijinul declarării de noi zone 
denuclearizate pe teritoriul țăriiROMA. — Un grup de deputați ai Consiliului regional — organ al puterii locale — din regiunea italiană Trentino-Alto-Adige, a cerut declararea teritoriului lor ca zonă liberă de arme nucleare. Pină in prezent, 45 de orașe și două regiuni din Italia au fost declarate „zone

JAPONIA : Manifestație împotriva pericolului atomic
TOKIO. — Peste 2 000 de japo

nezi au manifestat la Yokosuka, la 
50 de km sud de Tokio, unde se 

l află o importantă bază navală 
’ americană, in semn de protest fată 
) de hotărirea Statelor Unite de a 
( dota cu rachete nucleare „To- 
J mahawk" navele militare ale S.U.A. 
' Staționate in această zonă.

Președintele Comitetului pentru 
pace din Yokosuka, Tadayoshi Ya
maguchi, a subliniat, in cadrul mi
tingului care a avut loc, că insta
larea unor asemenea arme de dis
trugere in masă pe navele militare 
ale S.U.A. aflate in această bază 
periclitează securitatea Japoniei ș 
agravează pericolul izbucnirii unul 
război nuclear.
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R. F. GERMANIA

Rezultatele alegerilor 
din landul

Baden-WurttembergBONN 26 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor definitive ale alegerilor legislative desfășurate in landul vest- german Baden-Wtirttembarg, partidul Uniunea Creștin-Democrată. principala formațiune a coaliției guvernamentale de la Bonn, a reușit să-și mențină majoritatea absolută pe care o deține în acest parlament regional din 1972, informează agenția D.P.A. U.C.D. a pierdut insă voturi, comparativ cu rezultatele scrutinului precedent, din 1980, întrunind 51,9 la sută din sufragiile exprimate, față de 53,4 la sută, anterior. Cel mai substanțial progres l-a înregistrat Partidul Ecologist, care iși sporește ponderea in Landtagul din Baden- Wiirttemberg de la 5,3 la sută în 1980 la 8 la sută în prezent.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La Varșovia a fost dată publicității Rezoluția cu privire la realizarea ho- tăririlor Congresului al IX-lea al P.M.U.P., adoptată de Conferința Națională a delegaților la Congresul al IX-lea extraordinar al P.M.U.P.Conferința Națională — relevă agenția P.A.P. — apreciază că partidul conduce cu succes înfăptuirea sarcinilor uriașe legate de procesul lichidării crizei și de creare a bazelor dezvoltării socialiste continue a patriei. Partidul, p.erfecționîndu-și activitatea ideologică, iși întărește unitatea ideologico-programatică și organizatorică, iși consolidează forța politică și morală.Rezoluția subliniază că partidul acordă o atenție deosebită înțelegerii naționale și mobilizării tuturor forțelor spre binele<dezvoltării Poloniei socialiste, participării largi a tineretului la viața social-politică și economică a țării, răspunderii sale pentru destinele patriei socialiste, contribuției sindicatelor bazate pe auto- qpnducere și autonomie, care reprezintă drepturile și interesele oamenilor muncii.Conferința aprobă activitatea internațională a C.C. al P.M.U.P., care corespunde principiilor adoptate in ho- tărîrile Congresului al IX-lea. Adîn- cirea colaborării multilaterale cu țările socialiste, se spune in rezoluție, reorezintă o puternică temelie a politicii noastre.Conferința Națională a delegaților P.M.U P.. dă o înaltă apreciere activității tovarășului Wojciech Jaruzelski. Aprobind rezultatele activi'ă- ții C.C. și Biroului Politic, conferința exprimă sprijin deplin f-ță de acțiunile viitoare ale primului secretar al C C. al P M.U.P. in realizarea hotăririlor Congresului al IX-lea, în slujba poporului, Poloniei, socialismului.Conferința Națională aprobă Raportul Biroului Politic, care a stabilit sarcinile actuale ale partidului în înfăptuirea hotăririlor Congresului al IX-lea și celelalte documente prezentate.In încheiere, rezoluția subliniază că rezolvarea problemelor social-econo- mice complexe impune o îndatorire de bază — îmbogățirea conținutului

politico-ideologic. îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid, sporirea activității membrilor de partid la fiecare loc de muncă in îndeplinirea oricărei sarcini. Aceasta este condiția de bază a întăririi rolului călăuzitor al partidului în societate și a rolului său conducător în stat, condiție a îndeplinirii depline a hotăririlor Congresului al IX-lea.Intr-un alt document adoptat, adresat partidelor comuniste și muncitorești, după ce sînt înfățișate realizările obținute de la Congresul al IX- lea extraordinar al P.M.U.P. și pină în prezent, obiectivele și liniile de acțiune stabilite de conferință, se spune : „Conferința Națională iși exprimă voința de a dezvolta și adînci colaborarea P.M.U.P. cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume. întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, lărgirea conlucrării tuturor forțelo- progresiste in vederea apărării păcii și securității popoarelor reprezintă cea mai deplină întruchipare a idealurilor internaționalismului proletar".Conferința a adoptat, de asemenea. Apelul in problema apărării păcii, în care se subliniază, între altele :Conform intereselor vitale ale poporului polonez, potrivit liniei tradiționale a politicii sale externe promovate în mod consecvent, Polonia socialistă nu-și va precupeți eforturile pentru ca și de acum inainte să aducă o contribuție constructivă la consolidarea structurilor ordinii pașnice din Europa, la întărirea securității mondiale și la dezvoltarea u- nei colaborări internaționale largi, e- gale în drepturi. „Fiind un popor care în secolul al XX-lea s-a aflat de două ori în fața unei distrugeri totale, avem dreptul deosebit și datoria de a cere oprirea cursei înarmărilor, de a nu ti subminată temelia securității și păcii în Europa și în lume, de a înceta jocul periculos care amenință lumea cu o catastrofă nucleară. Chemăm pe toți oamenii de bunăvoință din întreaga lume să conlucreze pentru apărarea păcii. Lupta pentru o pace trainică, pentru o omenire eliberată de coșmarul nuclear trebuie să devină o cauză care să unească toate popoarele și statele".

Situația din America Centrală poate fi 
soluționată numai pe calea tratativelor 

— declară președintele MexiculuiCARACAS 26 (Agerpres). — Țările Americii Latine au dreptul la o dezvoltare liberă, in afara oricărei intervenții străine in eforturile lor da a decide asupra propriilor destine — a declarat președintele Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado, intr-un interviu acordat ziarului ve- nezuelean „El Nacional". Tensiunea și violența existente in regiune —a menționat el — sint determinate de dramaticele probleme economice și sociale ce afectează statele centro- americane.Miguel de la Madrid Hurtado a subliniat că, în contextul situației complexe din America Centrală, Mexicul, alături de celelalte țări membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Panama și Venezuela — va continua să depună eforturi în direcția reglementării pe calea negocierilor a crizei, pentru instaurarea unui climat de pace și cooperare în regiune.TEGUCIGALPA 26 (Agerpres). — Declarația comună dată publicității la încheierea vizitei oficiale întreprinse in Honduras de ministrul relațiilor externe al Repuolicii Cos. a Rica, Carlos Jose Gutierrez, reafirmă necesitatea „reglementării paș

nice a crizei centroamericane", informează agenția France Presse.Declarația subliniază că „securitatea regională trebuie să se bazeze pe respectarea principiului neintervenției in treburile interne ale statelor, respingerea fermă a folosirii forței sau amenințării cu forța și utilizarea mijloacelor pașnice in vederea reglementării conflictelor".într-un document dat publicității la Tegucigalpa, peste o sută de reprezentanți ai vieții politice hondurie- ne, între care și fostul președinte al țării, Ramon Ernesto Cruz, au cerut retragerea trupelor străine din țară și promovarea unei politici externe suverane, independente, care să corespundă plenar intereselor naționale și aspirațiilor majore ale poporului hondurian — transmite agenția Prensa Latina.Documentul exprimă opinia potrivit căreia prezența in Honduras a unor trupe străine, cum sînt cele aparținind S.U.A., cele reprezentind grupări înarmate contrarevoluționare antisandiniste, ori soldați salva» dorieni, lezează grav principiul suveranității naționale, fără a mai pune la socoteală și faptul că această prezență militară străină în țară este „complet nejustificată".
AGENȚIILE DE PRESA 
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O chemare de înaltă responsabilitate 
pentru destinele păcii

(Urmare din pag. I)în condițiile unui război nuclear, nimeni nu va putea rămîne în afara efectelor și consecințelor folosirii armelor nucleare. Cu deplin temei se afirmă că, in cazul unui război nuclear, nu vor exista nici învingători, nici învinși, ci pur și simplu va fi curmat firul vieții omenirii pe planeta noastră. De aceea, problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor nucleare, înlăturarea pericolului de război, asigurarea și întărirea păcii.Reliefînd această imensă răspundere atît in fața generației actuale, cit și a generațiilor ce vor veni, Apelul Marii Adunări Naționale subliniază : „Ne adresăm tuturor parlamentelor, tuturor parlamentarilor să acționăm acum, piuă nu este prea tîrziu, pentru a răspunde năzuințelor și încrederii popoarelor, dorinței lor de pace, libertate, dezarmare, securitate șl independență, de a opri cursul periculos spre prăpastia nucleară, de a asigura triumful păcii și colaborării pe planeta noastră."Fără îndoială, problema de cea mai mare stringență este aceea a opririi amplasării rachetelor Statelor Unite ale Americii în Europa și, totodată, a opririi contramăsu- rilor anunțate de Uniunea Sovietică. România consideră, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la plenara C.C. al P C.R., că propunerile țărilor socialiste în această privință țin seama de interesele tuturor popoarelor. Există, de asemenea, propuneri formulate de alte state și guverne, de oameni politici, oamen1 de știință. Important este ca toate aceste propuneri să fie luate în considerație și, pe baza lor, să se ajungă la acorduri corespunzătoare

pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare.în acest sens. Apelul Marii Adunări Naționale se adresează Sovietului Suprem al U.R S.S., Congresului S.U.A., . parlamentelor din toate țările europene și Canada. în același timp, România subliniază necesitatea reluării cit mai grabnice a negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, in vederea opririi instalării și desfășurării de rachete nucleare pe continent, retragerii celor existente, eliberării continentului de orice arme nucleare.Problema instalării rachetelor nucleare privește viața și existenta tuturor popoarelor europene și de aceea — după cum se subliniază in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — toate popoarele au nu numai dreptul, dar și obligația să participe la realizarea unor înțelegeri care să le garanteze securitatea, pacea, viața. în această viziune, Marea Adunare Națională, in Apelul adoptat, pornind de la rolul și răspunderea ce revin parlamentelor intr-o asemenea problemă de însemnătate vitală, propune organizarea unei întilniri a reprezentanților parlamentelor din țările Europei, precum și din S.U.A. și Canada, pentru a dezbate situația extrem de gravă ce s-a creat pe continent și pentru a formula și propune căi și soluții corespunzătoare care să ducă la oprirea amplasării rachetelor nucleare americane in unele țări vest-europene și a aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, la reluarea negocierilor dintre Uniunea Sovietică și S.U A. în vederea a- jungerfi la acorduri și înțelegeri privind oprirea cursei înarmărilor nucleare, ca premisă a eliberării continentului de orice fel de arme nucleare.

Acordind o importanță centrală problemelor asigurării păcii, înlăturării primejdiei nucleare șl înfăptuirii dezarmării, plenara C.C. al P.C.R. a prilejuit, totodată, o analiză de ansamblu a activității internaționale a României socialiste. Tabloul pe care il oferă această bogată activitate ilustrează deosebit de grăitor consecvența cu care sint traduse in viață obiectivele și orientările stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului. O excepțională importanță in înfăptuirea acestor obiective revine intilnirilor și convorbirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și de guverne, contactelor și schimburi- loi de păreri cu conducători ai unor partide și ai mișcărilor de eliberare națională, cu alte personalități politice din diverse țări ale lumii — ilustrare elocventă a unei politici de largă deschidere internațională. de strinsă conlucrare, in numele cauzei înțelegerii, progresului și păcii.In cuvîntarea rostită la plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, re- afirmind direcțiile fundamentale de acțiune in politica externă a partidului și statului nostru, a subliniat din nou că România va continua să acționeze cu toată hotărirea și va pune în centrul activității sale întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, în primul rînd cu cele vecine. Totodată, a fost reliefată atenția deosebită acordată extinderii si diversificării relațiilor cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate., ca șl preocuparea pentru extinderea în continuare a relațiilor de colaborare cu țările capitaliste dezvoltate.Plenari C.C. al P.C.R , cuvîntarea tovarășului Nicolie Ceaușescu au 

pus, în același timp, în evidență pozițiile constructive ale partidului și statului nostru în asemenea probleme de deosebită însemnătate cum sînt organizarea unor tratative directe intre țările membre ale Tratatului de la Varșovia și țările N.A.T.O. intr-o serie de probleme privind reducerea înarmărilor, îmbunătățirea climatului internațional ; dezvoltarea colaborării in Balcani și transformarea Balcanilor intr-o zonă fără arme nucleare și fără baze militare străine ; continuarea eforturilor in etapele următoare ale Conferinței de la Stockholm, astfel incit aceasta să reprezinte un moment important in întărirea securității, încrederii și cooperării in Europa, pe calea dezarmării ; încetarea conflictelor militare și trecerea la soluționarea lor, a tuturor problemelor litigioase dintre state exclusiv pe cale pașnică, prin tratative.Depășirea dificultăților generate de criza economică, lichidarea subdezvoltării, oprirea procesului da înrăutățire a situației economice a țărilor in curs de dezvoltare constituie un alt mare imperativ evidențiat în cuvîntarea la plenara C.C. al P.C.R. Soluționarea într-un mod nou a unor asemenea probleme economice, și îndeosebi financiare, neadmlterea amestecului u- nor monopoluri sau bănci în treburile interne ale statelor reclamă, după cum sublinia președintele României, stabilirea unei strategii comune pentru intensificarea luptei pe plan internațional în vederea realizării unor înțelegeri reale cu țările- dezvoltate, a edificării unei noi ordini economice mondiale.Desigur, problemele care confruntă in prezent omenirea sînt de o deosebită complexitate. Cu atit mai mult in asemenea împrejurări, sublinia tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, au o mare importanță întărirea solidarității și colaborării tuturor forțelor progresiste, antiim- perialiste pentru progres economic și social, pentru independența popoarelor, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte. întreaga evoluție a vieții internaționale atestă cu putere rolul tot mai important al popoarelor in lupta pentru dezarmare și pace. Și este convingerea partidului nostru că, acționind in strinsă unitate, popoarele dispun de forța necesară pentru a opri cursul sore prăpastie, spre o catastrofă nucleară, pentru a asigura pacea.în numele acestui mare comandament al unității, înscris pe frontispiciul întregii noastre Dolitici externe. Partidul Comunist Român, România socialistă, prin glasul do înaltă autoritate internațională al tovarășului Nicolae Ceausescu, și-au reafirmat cu acest prilej voința de a acționa in continuare cu toată vigoarea pentru a contribui la triumful rațiunii, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pent-u împlinirea aspirației cel°i mai fierbinți a tuturor popoarelor, de a trăi in libertate, in declină securitate.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R., documentele adoptate in aceste zile de înaltele foruri de partid și de stat ilustrează din nou șt cu deosebită putere consecvența neabătută a partidului și statului nostru în sluiirea marelui deziderat al omenirii — pacea, dezarmarea — stau mărturie că in România soririistă, în președintele ei, in poporul român, forțele progresiste de pretutindeni au un sprijin de nădejde în lupta pentru făurirea unei lumi mai bune și mal drepte, o lume a păcii și progresului, a prieteniei șl colaborării intre popoare.

| LA FESTIVALUL INTERNA- 
I ȚIONAL AL FOLCLORULUI ME

DITERANEAN, desfășurat la La
I Valletta, și care s-a bucurat de pre-
I zența președintelui Republicii Mal

ta, Agatha Barbara, a altor persoa-

Ine oficiale, de un deosebit succes 
s-au bucurat spectacolele oferite 
de ansamblul folcloric „Călușul" 
din Scorniceștt, care efectuează un

| turneu in această țară.ÎNTÎLNIRE LA BEIJING. Pre-I ședințele Comisiei Centrale Consultative a P. C. Chinez, Deng* Xiaoping, s-a intilnit, la Beijing, icu Yasuhiro Nakasone, primul ministru al Japoniei, aflat in vizită oficială in capitala chineză. în cadrul convorbirii care a avut loc a
I fost subliniată dorința celor două I țări de a extinde relațiile de colaborare bilaterală in avantajul re-
Iciproc al popoarelor chinez și japonez.LA GENEVA s-au deschis, luni, lucrările sesiunii Consiliului pen- I tru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D., in cadrul cărora ur- Imează să fie dezbătute cu prioritate probleme referitoare la situația actuală încordată din domeniul . comerțului mondial. Consiliul va I examina, totodată, stadiul îndepli- I nirii strategiei dezvoltării in anii ’80. adoptată de Adunarea Genera- Ilă a O N.U., precum și problema contribuției U.N.C.T.A.D. la cauza luptei împotriva cursei înarmărilor, , pentru dezarmare și pace.I BIROUL POLITIC AL C.C. AL PARTIDULUI FRELIMO a adre- Isat un apel poporului mozambican in vederea mobilizării tuturor eforturilor pentru transpunerea in viață Ia directivelor celui de-al IV-lea Congres al partidului. Sarcinile prioritare în actuala etapă, se sub- Iliniazâ in document, sînt creșterea producției și a calității, reducerea cheltuielilor, asigurarea aprovizionării populației cu necesarul deI bunuri de consum. Este evidențiat, I totodată, rolul important al organizațiilor de bază ale partidului
I FRELIMO in dezvoltarea economiei naționale, în formarea cadrelor naționale calificate, in ameliorarea calității vieții întregului
I popor.

CONVORBIRI CEHOSLOVACO— I IUGOSLAVE. La Praga au început I convorbirile dintre Gustav Husak, președintele R.S. Cehoslovace, și I Mika Șpiliak, prezed’ntele Prczi- I diului R.S F. Iugoslavia, in cursul cărora s-a procedat la un schimb . de păreri asupra principalelor pro- I bleme ale colaborării bilaterale și • posibilităților de diversificare a acesteia.DECLARAȚIE. „Piața comună cu cei 13 milioane de șomeri, cu ni- i velul de creștere economică zero. I cu scăderea puterii de cumpărare și subordonarea sa in fața dolarului este un eșec" — a declarat, in I cadrul unui miting desfășurat la I Nisa, secretarul general al P.C. Francez, Georges Marchais. El a I denunțat politicile comunitare, in I special cele promovate în domeniile agricol, cărbunelui și oțelului, . care au determinat „mutilarea pro- I ducțiilor" naționale intr-o serie de ■ state ale Pieței comune.SESIUNEA COMITETULUI SPE- I CIAL AL O.N.U. PENTRU OCEANUL INDIAN și-a încheiat lucră- I rile la New York. Au fost exami- I nate aspecte legate de elaborarea ardinii de zi a conferinței interna- . ționale. care ar urma să se desfă- I șoare in anul 1985, Ia Colombo, in • scopul adoptării măsurilor necesare transformării Oceanului In- | dian într-o zonă a păcii. A fost I adoptat planul de lucru al comitetului pe anul in curs. iCONVENȚIA NAȚIONALA A PARTIDULUI SOCIALIST FRAN- . CEZ (P.S.F.). de guvernămint. și-a | incheiat lucrările la Paris. A fost adoptat programul electoral al ■ P.S.F. în vederea alegerilor pentru | Parlamentul vest-european. organul consultativ al C.E.E. De ase- ■ menea, a fost aprobată lista celor | 81 de candidați ai partidului la acest scrutin. Programul electoral > — arată agenția France Presse — | evidențiază. între altele, necesitatea relansării Pieței comune, socia- i liștii francezi pronunțindu-se. tot- | odată, in favoarea primirii Spaniei și Portugaliei în C.E.E. .
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