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continuă a bunăstării poporului,
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ieri a avut loc

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
SIw A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI■ SOCIALE
Sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, luni, 10 de
cembrie, a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Român.
Participanții au păstrat un
moment de reculegere în me
moria tovorâșului Ștefan Voitec,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de
Stat, vechi militant al mișcării
muncitorești, socialiste și comu
niste.
Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. a propus ca, in
prima parte a lucrărilor, să aibă
loc ședința comună a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și o Consiliului
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.
în unanimitate, a fost adopta
tă următoarea ordine de zi a
ședinței comune :
1. Proiectul Planului național
unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste
România pe anul 1985 ;
2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1985 ;
3. Proiectul Bugetului de stat
pe anul 1985 ;
4. Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea
pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse
agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe perioada
1 octombrie 1984 — 30 septem
brie 1985.
Pentru partea o doua a șe
dinței plenare a Comitetului
Central au fost adoptate urmă
toarele puncte :
1. Componența
Colegiului
Central de Partid ;
2. Componența comisiilor pe
probleme ale Comitetului Cen
tral ol partidului.
La lucrările plenarei comune
ou participat, ca invitați, cadre
de conducere din ministere, in
stituții centrale și organizații de
masă și obștești.
In codrul dezbaterilor au luat
cuvintul tovarășii : Cornel Pa
coste, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R.,
Ion Savu, prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al
P.C.R., Ștefan Rab, prim-secre
tar al Comitetului județean Covasna al
P.C.R., Gheorghe
Stoica, prim-secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R.,
Gheorghe Dimoiu, director al
întreprinderii
de
construcții
nave Constanța, Radu Bâlan,
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R.,
Maria Gheorghe, prim-secretar
al Comitetului județean Neamț
al P.C.R., Ilie Cișu, ministrul
petrolului, Nicolae Bușui, minis
trul energiei electrice, Ilie Ma
tei, prim-secretar al Comitetului
județean
Caraș-Severin
al
P.C.R., Traian Mihu, director al
Combinatului de oțeluri specia
le Tirgoviște, și Marin Nedelcu,
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R.
Plenara o dat o înaltă apre
ciere activității neobosite a to
varășului
Nicolae Ceaușescu,

secretarul general ol partidului,
contribuției sale hotâritoare Io
elaborarea și fundamentarea orientărilor și obiectivelor impor
tantelor documente supuse dez
baterii, care asigură ridicarea
pe o treaptă superioară a 'în
tregii activități economico-sociale in țara noastră, creșterea
generală a nivelului de viațâ
material și spiritual al întregu
lui popor. S-a evidențiat rolul
esențial al tovarășului Nicolae
Ceaușescu in înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidu
lui și statului, in stimularea energiei creatoare a întregului
nostru popor, in mobilizarea tu
turor resurselor naționale pentru
indeplinirea obiectivelor actua
lului cincinal, realizarea unei
noi calități a muncii și a vieții
în toate domeniile.
In cadrul dezbaterilor s-a re
levat că documentele aflate pe
ordinea de zi a ședinței comune
sint în deplină concordanță cu
orientările cuprinse in Raportul
prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Congresul
al
Xlll-lea ol partidului, cu hotărîrile adoptate de marele forum
al comuniștilor, care jalonează
direcțiile de dezvoltare multila
terală o României socialiste,
asigurind ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și
civilizație.
Exprimind adeziunea deplină
față de prevederile documente
lor supuse dezbaterii, vorbitorii
ou dat glas hotârîrii ferme a
tuturor comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii de a acțio
na neabătut, cu exemplară dă
ruire și răspundere, pentru în
făptuirea obiectivelor înscrise in
planurile și programele adopta
te, care asigură întărirea con
tinua o forței economiei noastre
naționale, ridicarea bunăstării
materiale și spirituale o întregu
lui popor.
Plenara comună o C.C. al
P.C.R. și a Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și So
ciale a aprobat, in unanimitate,
proiectele Planului național unic
de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România
pe anul 1985, Planului de dez
voltare o agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1985,
Bugetului de stat pe anul 1985
și Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pen
tru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației
cu produse
agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe perioada
1 octombrie 1984 - 30 septem
brie 1985.
Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat, in unanimitate, compo
nența Colegiului Central de
Partid și a comisiilor pe proble
me ole C.C. al P.C.R.

în încheierea lucrărilor
plenarei comune a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste
România.
Cuvintarea a fost urmărită cu
deosebită atenție, cu deplină aprobare și profundă satisfacție,
fiind subliniată, in repetate rinduri, cu vii și puternice aplauze.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central și
a Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a adoptat
în unanimitate planurile pentru
industrie și agricultură, precum și
bugetul pe anul 1985.
Prevederile dezvoltării economico-sociale pe 1985 — ultimul an al
cincinalului — asigură îndeplini
rea în bune condiții a planului cin
cinal 1981—1985, așa cum a fost el
îmbunătățit în urma hotărîrilor
Conferinței Naționale a partidului.
Prin aceasta se va asigura reali
zarea planului la nivelurile pe care
le-am discutat în Congresul al
Xlll-lea al partidului și, de aceea,
nu doresc să mă opresc acum
la ele.
Ambele planuri — atît din in
dustrie, cit și din agricultură — au
fost discutate în adunările genera
le ale oamenilor muncii. în toate
aceste adunări s-au formulat nu
meroase propuneri privind atît
Unele îmbunătățiri, dar, mal cu
seamă, cu privire la măsurile ce
trebuie luate în vederea realizării
lor în bune condiții.
De asemenea — așa cum s-a sub
liniat și la Congresul al Xlll-lea
al partidului — în adunările gene
rale și în conferințele județene de
partid s-au luat angajamente su
plimentare privind depășirea pre
vederilor planurilor. în industrie,
aceste angajamente însumează cir
ca 15 miliarde lei, în toate sectoa
rele de activitate. De asemenea,
în agricultură s-au luat angaja
mente cu privire la realizarea
producției generale și depășirea la
o serie de produse de bază și, în
mod deosebit, la realizarea — pe
suprafețe de piuă la 50 la sută —
a unor producții mari la porumb,
cartofi, sfeclă de zahăr, legume
și altele.
S-au discutat pe larg, cu toate
ministerele și consiliile de condu
cere, problemele concrete privind
asigurarea
bunei
aprovizionări
tehnjco-materiale în vederea des
fășurării ritmice a producției în
toate sectoarele. S-ar putea spune
că ambele planuri, ca, dealtfel, și
bugetul, sînt rezultatul unei largi
consultări a cadrelor de partid și
de stat, a oamenilor muncii din
toate sectoarele de activitate. Pre
vederile planurilor — subliniez
încă o dată — corespund atît ce
rințelor și capacității tehnico-materiale, a forței de muncă, cit și
capacității oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor de a le în
deplini în bune condiții.
Acum hotărîtoare sînt măsurile
pentru realizarea în cele mai bune

condiții a planului pe 1985 la toțî
indicatorii. Aceasta presupune să
se asigure funcționarea în bune
condiții, la întreaga capacitate, a
tuturor unităților, folosirea rațio

nală a bazei tehnico-materiale pe
care o avem.
în mod deosebit este necesar să
acordăm, în continuare, atenția
necesară dezvoltării bazei energe

tice și de materii prime. Aceasta
impune măsuri hotărîte pentru
buna funcționare a unităților ener
getice, îndeosebi a celor pe cărbu
ne, care lucrează încă cu mult sub

capacitatea existentă. Dacă am re
aliza folosirea numai a 70 la sută
din capacitatea centralelor electri
ce pe cărbune am avea un plus
de energie electrică. Subliniez aceasta, pentru că toate comitetele
județene de partid, ministerul
energiei, ministerul minelor și ce
lelalte ministere trebuie să ia
toate măsurile pentru a asigura
funcționarea în bune condiții a
centralelor energetice pe cărbune,
a termocentralelor, precum și a
hidrocentralelor, în așa fel incit să
asigurăm energia necesară pentru
dezvoltarea activității economicosociale și pentru aprovizionarea
populației.
Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru a pune în producție toate
capacitățile prevăzute pentru anul
viitor, atît în domeniul energetic,
cit și al materiilor prime.
în același timp, trebuie să se ac
ționeze cu și mai multă hotărîre
în direcția recuperării și refolosirii
energiei secundare, precum și a
materialelor, avînd în vedere că,
pe această cale, putem să acope
rim — și trebuie să acoperim —
o parte însemnată din necesarul
bunei aprovizionări, atît în dome
niul energetic, cît și al materiilor
prime și materialelor.
Va trebui, de asemenea, să se
acționeze cu mai multă hotărîre
în vederea reducerii, pe unitatea
de produs, a consumurilor energe
tice, precum și de materii prime,
în această privință, deși am obți
nut o serie de rezultate pozitive,
avem încă rezerve foarte mari.
Consumul de energie pe unitatea
de produs este încă mare compa
rativ cu cel al altor state, inclusiv
al altor țări socialiste. De aseme
nea, consumul de materii prime,
de materiale — de metale, de pro
duse chimice, de lemn, de fire și
așa mai departe — este mai mare
chiar decît normele de consum pe
care le-am stabilit. Este deci ne
cesar să acționăm cu toată hotărirea pentru a ne înscrie obligato
riu în normele de consum și a ac
ționa, în continuare, anul viitor,
pentru reducerea acestora și pen
tru elaborarea de noi norme, mai
reduse, de consumuri energetice și
de materii prime și materiale.
O atenție deosebită este necesar
să acordăm ridicării nivelului teh
nic și calității produselor, în toate
sectoarele. Am vorbit pe larg des
pre aceasta la Congresul al XIIIlea al partidului și nu doresc acum
să insist mult asupra necesității de
a face totul pentru ca produsele
românești să fie la un înalt nivel
tehnic, de o bună calitate, spre a

(Continuare în pag. a III-a)
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PLENARA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

$1 A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL PACOSTE
Mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
întregul partid, întreaga noas
tră națiune se află incă sub
puternicul și vibrantul ecou al
atmosferei de însuflețitor entu
ziasm, aleasă mîndrie patrioti
că și revoluționară, în care s-au
desfășurat lucrările marelui
forum al comuniștilor, cind, într-o deplină unitate de gînd și
crez, ca înaltă prețuire a măre
țelor izbînzi din epoca de aur
în istoria patriei, a fost con
sfințită voința supremă a po
porului român de a-1 reînvesti
la conducerea destinelor sale pe
cel mai iubit și prețuit fiu al
neamului, eminentul om politic
al lumii contemporane, pe dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Profunda și nemărginita sa
tisfacție față de acest solemn act
politic se regăsește în județul
Timiș în totala angajare a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii în îndeplinirea grandio
sului program de muncă și ac
țiune revoluționară, reieșit cu
claritate din magistralul Raport
prezentat Congresului, din ce
lelalte documente adoptate. Vă
raportăm că, la sfîrșitul lunii
noiembrie, comitetul județean
de partid și-a onorat angaja
mentul luat în fața Congresului
de a realiza o producție indus
trială suplimentară de 500 mili
oane lei. Sporul producției, față
de perioada corespunzătoare a
anului trecut, care se ridică la
peste 2,4 miliarde lei, a fost rea
lizat în întregime pe seama
creșterii productivității muncii.
în continuare, vorbitorul s-a
referit pe larg la acțiunile în
treprinse pentru valorificarea
rezervelor de care dispune jude
țul Timiș, pentru modernizarea
în continuare a structurilor de
producție, ridicarea permanentă
a nivelului tehnic și calitativ al
produselor, economisirea strictă
a resurselor materiale și ener
getice, folosirea judicioasă a
forței de muncă, toate acestea
fiind menite să contribuie la
fundamentarea indicatorilor de
calitate și eficiență pe anul 1985.
în lumina orientărilor stabi
lite la Congres, sîntem hotărîți
să acționăm cu exigență revo
luționară. pentru a face din
problematica și indicatorii de
plan ai unităților economice o

chestiune de conștiință politică,
patriotică, a fiecărui muncitor,
a fiecărui specialist, a fiecăruia
din cei învestiți cu responsabi
lități pe linia muncii politicoorganizatorice și tehnico-economice.
Referindu-se la producția
destinată exportului, vorbitorul
a arătat că au fost luate mă
surile corespunzătoare pentru
onorarea tuturor contractelor
pe acest an, iar în unele uni
tăți s-a trecut la realizarea
producției prevăzute în con
tractele încheiate pe primul
trimestru al anului viitor.
Informînd plenara despre ac
tivitatea din agricultură, vorbi
torul a arătat că unitățile agri
cole din județ și-au îndeplinit
indicatorii de plan și la pro
ducția de porumb, livrind la
fondul de stat întreaga canti
tate prevăzută.
Prin măsurile luate am în
cheiat practic arăturile adinei
de toamnă, am trecut la selec
tarea și tratarea semințelor,
repararea mașinilor și tractoa
relor, îneît sîntem hotărîți să
pregătim temeinic prima cam
panie a anului viitor, cea de
primăvară, a spus vorbitorul in
formînd că starea de vegetație
a culturilor de toamnă dă ga
ranția realizării în anul viitor
a sarcinilor și angajamentelor
luate.
Privitor la programul de
autoconducere și autoaprovizionare în perioada 1 oc
tombrie 1984 — 30 septembrie
1985, ne declarăm întru totul de
acord cu prevederile și conți
nutul acestuia, ca o mărturie
a grijii statornice a conducerii
partidului comunist, a secreta
rului nostru general
față de
viața și bunăstarea poporului.
Acționînd în spiritul orientări
lor date de dumneavoastră,
stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, județul Timiș reali
zează integral, din resursele
proprii, întregul necesar de
produse agroalimentare, aceasta
prin îndeplinirea și depășirea
producțiilor planificate în uni
tățile de stat și cooperatiste,
cit. și prin creșterea fondului
gospodăriilor populației.
în incheiere, în numele co
mitetului județean de partid,
vorbitorul s-a angajat să facă
totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din Planul na
țional unic de dezvoltare economico-șocială pe anul 1985, în
condiții de înaltă eficiență eco
nomică, pentru realizarea unei
producții-marfă industriale su
plimentare de 500 milioane lei
în anul 1985.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION SAVU
Mult stimate $1 iubite tovară
șe secretar general.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Documentele supuse dezbate
rii, elaborate sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, cuprind prevederi
care izvorăsc din hotăririle și
orientările stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului, re
alizarea lor contribuind la creș
terea potențialului economic al
țării, asigurînd o ridicare conti
nuă a eficienței și calității ac
tivității noastre economice.
Am studiat cu atenție planu
rile de dezvoltare în anul viitor
a industriei și agriculturii, pre
cum și programul de autocon
ducere și autoaprovizionare și
mă declar întru totul de acord
cu orientările, direcțiile de dez
voltare pe care le cuprind aceste documente. Vă raportăm,
mult stimate tovarășe secretar
general, că oamenii muncii din
județul Alba, muncind cu însu
flețire, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid,
au îndeplinit planul pe patru
ani cu 26 de zile mai devreme,
ceea ce ne dă posibilitatea să
realizăm, pină la sfîrșitul aces
tui an, o producție suplimentară
de 1,4 miliarde lei. în acest an,
pe 11 luni, planul la prodUcțiamarfă a fost depășit cu 400 mi
lioane lei. S-au obținut, de ase
menea, depășiri importante și
la producția netă și la inves
tiții. Realizăm în întregime
producția contractată pentru ex
port. Acționînd pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pe baza
indicațiilor dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, au fost inițiate măsuri de
punere în valoare a resurselor
existente, cu accent pe creșterea
calității produselor, a producti
vității muncii, perfecționarea
organizării muncii și întărirea
ordinii și disciplinei la fiecare
loc de muncă.
Vorbitorul s-a referit apoi la
unele lipsuri și deficiențe care
au făcut ca realizările să nu se
ridice la nivelul posibilităților.

precum și la măsurile care să
asigure recuperarea restanțelor
și crearea condițiilor optime
pentru realizarea planului în
anul 1985.
In agricultură — a spus vor
bitorul — au fost depuse, de
asemenea, eforturi susținute
pentru realizarea planului pe
acest an. El a arătat, totodată,
că neajunsurile înregistrate în
acest sector au fost dezbătute
și analizate pe larg de biroul
comitetului județean, împreună
cu organizațiile de partid, cu
specialiștii din agricultură, stabilindu-se măsuri pentru anul
1985. Astfel, au fost efectuate
arăturile adînci de toamnă pe
întreaga suprafață planificată,
în condiții de calitate bună și
s-au stabilit cu fiecare unitate
amplasamentele pentru culturi
le intensive.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la marile sarcini ce re
vin industriei și agriculturii ju
dețului Alba în anul viitor, pre
cum și la măsurile ce vor fi
luate pentru înfăptuirea acesto
ra în cele mai bune condiții.
Referindu-se apoi la prevederile
programului de autoaprovizio
nare, vorbitorul a subliniat că
în această perioadă au fost în
deplinite Ia nivelurile stabilite,
existînd preocuparea pentru
buna gospodărire a fondului de
marfă,
pentru aprovizionarea
ritmică a populației cu produse
le agroalimentare și industriale.
Pentru asigurarea aprovizionării
acordăm atenție preluării pro
duselor de la gospodăriile popu
lației.
în încheiere — a spus vorbi
torul — exprimînd deplinul
acord cu prevederile Planului
național unic și ale Bugetului
de stat, cu conținutul celorlalte
documente, vă asigurăm, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că, sub
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, oamenii mun
cii din județul Alba vor munci
cu dăruire patriotică pentru a
da viață hotărîrilor adoptate de
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului.

CUVfNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN RAB
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Puternic mobilizați de minu
natele perspective deschise pen
tru înflorirea multilaterală a
României socialiste de hotărîrila Congresului al XIII-lea,
animați de cele mai alese sen
timente de profundă dragoste și
nețărmurit respect față de
secretarul general al partidu
lui, oamenii muncii din județul
Covasna își intensifică, in aces

I

te zile, eforturile, alături de în
tregul nostru popor, pentru a
încheia cu rezultate bune cel
de-al IV-lea an al cincinalului.
Prin remarcabile fapte de mun
că ei dovedesc adeziunea de ne
clintit la întreaga politică inter
nă și externă a partidului și
statului, satisfacția și mindria
patriotică pentru reînvestirea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
în suprema funcție de partid,
act al voinței unanime a națiu
nii noastre socialiste, chezășie
a înaintării neabătute a patriei
pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
Acționînd în spiritul indica
țiilor dumneavoastră, mult iu

bite tovarășe secretar general,
cu privire la afirmarea mai pu
ternică a rolului de conducător
politic al organelor și organiza
țiilor de partid în unitățile eco
nomice, pentru intensificarea
activității politico-ideologice și
cultural-educative, de ridicare
a nivelului conștiinței revolu
ționare a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii, în județul
nostru au fost obținute rezul
tate importante în realizarea
sarcinilor economice.
După ce a prezentat realiză
rile obținute în domeniul indus
triei, vorbitorul a subliniat că
documentele privind dezvolta
rea economico-socială a patriei,
în anul 1985, purtînd amprenta
puternică a gîndirii realiste,
profund științifice, a secretaru
lui general al partidului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
orientează întreaga activitate
spre intensificarea laturilor ca
litative ale dezvoltării, sporirea
mai accentuată a eficienței în
toate domeniile, ridicarea neîn
treruptă a nivelului de trai al
întregului popor.
Obiectivul esențial, stabilit
la Congresul al XIII-lea al
partidului, cu privire la accen
tuarea dezvoltării intensive â
tuturor ramurilor, își găsește
reflectarea firească și în dina
mica principalilor indicatori ai
producției industriale a județu
lui Covasna.
Vă informez, mult stimate to
varășe secretar general, că fun
damentarea și pregătirea pla
nului au decurs în bune condi
ții. Am inventariat toate posibi
litățile de care dispunem și ara
stabilit măsuri menite să asigu
re valorificarea superioară a
resurselor noastre materiale și
umane. Deși majoritatea unită
ților noastre industriale sînt noi,
cvasitotalitatca fondurilor fixe
datînd din ultimii 15 ani, am
ajuns la concluzia că prin per
fecționarea tehnologiilor, in
troducerea mai accentuată a
progresului tehnic le putem
spori considerabil potențialul.
în ce privește agricultura, vă
raportez, mult stimate tovarășe
secretar general, că am realizat
o recoltă de cartofi bună, livrînd la fondul de stat o canti-

tate de peste 150 mii de tone,
în pofida condițiilor climatice
grele din acest an, numeroase
unități au obținut producții re
cord. I.A.S. Ozun aproape 48 de
tone la hectar de pe 314 ha, în
cadrul căreia ferma din aceeași
localitate aproape 56 de tone la
ha de pe 214 ha. Alte două uni
tăți au realizat peste 40 de tone
de pe fiecare hectar, iar încă 6
au realizat producții medii între
30—40 tone la ha. Aș îndrăzni
chiar să sugerez ca unitățile
care obțin asemenea producții
record de cartofi să fie recom
pensate într-un mod similar ce
lor care realizează recolte mari
de cereale.
Rezultate similare am obținut
și la sfecla de zahăr. Numeroase
unități cooperatiste au obținut
între 40—45 tone la hectar. Pro
ducțiile realizate de unitățile
noastre fruntașe pun în evidență
marele potențial de care dispune
agricultura județului Covasna și
susțin angajamentul asumat în
fața Congresului de a obține
producții record la principalele
noastre culturi pe cel puțin
jumătate din suprafețele desti
nate acestora.
Depunem eforturi stăruitoare
— a arătat vorbitorul — pentru
a consolida aceste progrese,
pentru sporirea ponderii zooteh
niei, pentru realizarea și depăși
rea nivelurilor planificate la efective. în acest scop este nece
sar să se asigure corelarea prin
plan a efectivelor cu capacități
le de cazare, problemă încă
nesoluționată în totalitate.
Exprimîndu-mi acordul deplin
cu documentele puse în dezba
terea plenarei noastre, vă asigur,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, că toți cetățe
nii români din județul Covasna,
fără deosebire de naționalitate,
vor acționa cu întreaga lor
energie și pricepere pentru în
făptuirea în cele mai bune con
diții a planului în acest an și
pe întregul cincinal, a însuflețitoarelor obiective stabilite de
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, pentru a spori neîn
cetat contribuția la progresul
multilateral al scumpei noastre
patrii — Republica Socialistă
România.

CUVfNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE STOICA
Muli iubite și stimata tova
rășe secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Am studiat cu deosebită
atenție proiectul Planului de
dezvoltare
economico-socială
pe anul 1985 și celelalte docu
mente supuse dezbaterii actua
lei plenare a Comitetului Cen
tral. îmi exprim acordul deplin
cu conținutul și prevederile
acestor documente, ele ilustrînd cu forță de convingere
capacitatea și fermitatea parti
dului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu de a transpune în
fapt obiectivele și sarcinile
fundamentale adoptate de cel
de-al XIII-lea Congres al
partidului privind dezvoltarea
armonioasă, în ritm ascendent,
a economiei naționale, sporirea
producției materiale și eficien
ței economice, realizarea unei
noi calități a vieții și a mun
cii în toate domeniile de acti
vitate.
Sarcinile ce rezultă pentru
județul Dolj din aceste docu
mente reflectă posibilitățile
reale de care dispunem în in
dustrie, în agricultură, în con
strucții, transporturi și în alte
domenii de activitate și ne an
gajăm să facem totul pentru
transpunerea lor în viață.
Vă raportăm, mult iubite
și ■stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că pe cele 11 luni
expirate din acest an, față de
perioada corespunzătoare a anului trecut, oamenii muncii
din industria județului Dolj au
obținut o producție marfă in
dustrială mai mare cu 13 la
sută, volumul mărfurilor ex
portate a crescut cu 20 la sută,
iar productivitatea muncii cu
11 la sută. Pînă în prezent, 20
de colective muncitorești și-au
îndeplinit prevederile planului
anual, urmînd să obțină o pro
ducție marfă suplimentară de
aproape 500 de milioane de lei.
Vorbitorul a prezentat apoi
măsurile care au fost luate pen
tru îndeplinirea de către toate
unitățile industriale a planului
la toți indicatorii, pentru spo
rirea eficienței activității eco
nomice, mai buna organizare a
muncii și producției, sporirea
productivității muncii.
Paralel cu măsurile întreprin
se pentru recuperarea unor res
tanțe de plan din acest an — a
spus vorbitorul — comitetul ju
dețean de partid, organele și or
ganizațiile de partid, consiliile
oamenilor muncii desfășoară ac
țiuni intense pentru asigurarea
condițiilor corespunzătoare în
făptuirii sarcinilor pentru anul
1985. în majoritatea unităților
s-a efectuat o fundamentare co
respunzătoare a sarcinilor de

plan, în funcție de potențialul
existent și de resursele ce tre
buie valorificate, stabilindu-se
măsuri și modalități adecvate
de realizare exemplară a sarci
nilor.
Au fost adoptate programe
prioritare în domeniul creșterii
productivității, al ridicării nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor, al reducerii costurilor
de producție și de muncă și al
celor materiale, pentru utiliza
rea mai bună a forței de mun
că, astfel îneît rezultatele pe
care le obținem să fie pe măsura
eforturilor făcute de stat pentru
înzestrarea tehnico-materială a
industriei și a celorlalte sec
toare din economie. In 1985 vor
fi asimilate suplimentar peste
100 de produse noi, pînă la
sfîrșitul anului ponderea pro
duselor noi și modernizate în
producția-marfă industrială ur
mînd să fie cu 70 la sută mai
mare față de începutul acestui
cincinal. în mod deosebit — a
spus vorbitorul — vom pune
accentul pe înnoirea structurii
de fabricație în ramura con
strucției de mașini și electroteh
nice, prin modernizarea utilaje
lor tehnologice, a mașinilor
unelte, a locomotivelor, a mo
toarelor electrice și transforma
toarelor, a tractoarelor și a unor
produse din industria chimică,
fapt ce ne va permite să îmbu
nătățim stadiul actual al acope
ririi cu contracte a planului la
export, produsele realizate in
industria județului Dolj să de
vină tot mai competitive pe
piața mondială. De asemenea,
în 1985 vom economisi peste
3 000 tone de metal și peste
15 mii tone combustibil conven
țional.
După ce a prezentat măsurile
luate de comitetul județean de
partid pentru a asigura, in anul
1985, producții agricole, vegetale
șl animale, mult superioare ce
lor dobîndite in acest an, vor
bitorul a spus : Prin măsurile
luate, prin acțiunile pe care le
întreprindem se vor crea con
diții ca în viitor să realizăm an
gajamentul asumat în conferința
organizației județene de partid
ca pe 33 de mii de hectare să
obținem o producție de cel pu
țin 20 de tone de porumb știuleți la hectar, iar pe Întreaga
suprafață de sfeclă de zahăr și
cartofi să obținem o producție
de cel puțin 40 de tone la hec
tar. Producții superioare anului
acesta vom obține la toate cul
turile, cu deosebire la soia și la
floarea-soarelui.
în numele comuniștilor din
Dolj, al tuturor oamenilor mun
cii, vorbitorul a exprimat anga
jamentul de a realiza, in mod
exemplar, sarcinile ce revin ju
dețului din documentele Con
gresului al XIII-lea al parti
dului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DIMOIU
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar
generai Nicolae
Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși.
Plenara comună a Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român și a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și So
ciale are loc la puține zile de
cînd marele forum al comuniș
tilor și-a încheiat lucrările,
adoptînd hotărîri de valoare is
torică pentru dezvoltarea In

continuare a patriei noastre so
cialiste.
Ne sînt încă vii ecourile ma
gistralului
Raport prezentat
Congresului de mult iubitul șl
stimatul nostru conducător, to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al partidului.
Aprecierile, îndemnurile șl însuflețitcarele sale chemări sti
mulează faptele noastre de
muncă, sporesc angajamentul
revoluționar pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce ne
revin din documentele progra
matice ale celui de-al XIII-lea
Congres.
Conform hotărîrilor Congresu

lui, ramurile purtătoare ale
progresului tehnic vor beneficia
de aceeași prioritară atenție,
noua etapă constituind o muta
ție de substanță, care semnifică
o orientare calitativă spre valo
rificarea optimă a materiilor
prime cu un consum energetic
cît mai redus, în condițiile unei
eficiente economice crescute.
Sîntem bucuroși de faptul că
ritmurile medii anuale de dez
voltare aprobate se mențin la
un nivel superior pentru indus
tria constructoare de mașini, ele
situîndu-se la 77,5 la sută, în
cadrul căreia producția de nave
maritime pentru
transportat
mărfuri va crește In cincinalul
următor cu 34—36 la sută. în
1990 capacitatea flotei maritime
a țării noastre va ajunge la
7,5—8 milioane tone tdw, ceea
ce va asigura practic preluarea
integrală a mărfurilor de comerț
exterior care se derulează pe
această cale.
Raportez plenarei, dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, că oamenii muncii din în
treprinderea de construcții na
vale Constanța, unde, datorită
sprijinului permanent acordat
de conducerea partidului,
se
realizează în prezent aproape 60
la sută din tonajul total al țării
în domeniul navelor, mobilizați
de sarcinile cuprinse In progra
mul naval, de prețioasele indi
cații și îndemnuri date de dum-

neavoastră cu prilejul vizitelor
de lucru în întreprinderea noas
tră în luna aprilie și al celor
două analize efectuate în acest
an cu sectorul naval, încheie
anul 1984 cu realizări impor
tante.
în încheiere, vorbitorul s-a
referit Ia măsurile luate pen
tru introducerea în construcția
de nave a tehnologiilor de vîrf,
pentru respectarea strictă a
obligațiilor de export. Saltul
făcut de întreprinderea noastră
în acest an — a arătat vorbito
rul — creează premisele unei
activități intense încă din pri
mele zile ale anului 1985, an în
care trebuie să facem față unor
sarcini sporite pe linia diversi
ficării producției de nave și
practic toate produsele din plan
sint noi. Asigur plenara, pe
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, că navaliștii de pe Litoral, cu
spiritul revoluționar ce-i caracte
rizează, își vor îndeplini exem
plar sarcinile trasate de partid,
așa cum sînt ele prefigurate în
documentele adoptate de marele
forum al comuniștilor — Con
gresul al XIII-lea al partidului
— însuflețitoru] program de
muncă și de luptă, pentru edi
ficarea progresului necontenit
al patriei pe drumul socialismu
lui multilateral dezvoltat și îna
intării României spre visul de
aur al poporului — comunismul.

CUVfNTUL TOVARĂȘULUI
RADU BĂLAN
Muli iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în consens cu gindurile și
simțămintele tuturor participanților la plenară, doresc să
apreciez importanta deosebită a
problemelor supuse dezbaterii
Comitetului Central și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și să-mi ex
prim convingerea că hotărîrile
ce vor fi adoptate vor contribui
la înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare economicosocială a României, adoptat re
cent de cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist
Român.
Dînd o înaltă apreciere con
tribuției dumneavoastră, mult
iubite și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la elabora
rea proiectelor de plan și Bu
getului de stat pentru anul 1985
și a programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea, subliniind clarviziunea și
spiritul profund revoluționar pe
care le-ați imprimat documente
lor supuse dezbaterii, avem pri
lejul să ne afirmăm încă o dată
deplina bucurie față de reale
gerea dumneavoastră la cel
de-al XIII-lea forum al comu
niștilor români în suprema
funcție de secretar general al
partidului, văzînd în aceasta
chezășia sigură a mersului vic
torios al României pe calea so
cialismului și comunismului.
Proiectul Planului național
unic de dezvoltare economicosocială a României pe anul 1985,
celelalte documente aflate pe
ordinea de zi sînt pătrunse de
un profund caracter științific,
prin punerea de acord a nece
sităților economiei naționale cu
potențialul tehnic, uman, cu re
sursele de care dispunem.
Județul Hunedoara, ca mare
producător și consumator de
materii prime, energie și com
bustibil, deține o pondere în
semnată în economia țării. Va
loarea producției-marfă indus
triale a județului va fi în anul
viitor de 41,2 miliarde lei, cu
peste 3 miliarde lei mai mult
față de anul 1984. Această pro
ducție urmează să fie realizată
în sectoarele de bază ale eco
nomiei — în minerit, siderur
gie, energetică, în producția
materialelor de construcții și al
tele.
Va spori mult contribuția ju
dețului nostru la reducerea efor
tului valutar al statului prin
realizarea, în anul 1985, a unei
producții de export mai mare
cu 22 la sută față de acest an.
Avem pentru anul viitor un
bogat program de investiții, a
căror valoare se ridică la 10,8
miliarde lei, din care 5,3 mi
liarde construcții-montaj. Vor fi
puse în funcțiune importante
obiective.
Raportez plenarei, dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că, în

prezent, comitetul județean de
partid acționează pentru asigu
rarea condițiilor care să con
ducă la realizarea integrală a
sarcinilor asumate în toate sec
toarele de activitate și să ne
permită să preluăm în mod co
respunzător sarcinile anului
1985.
După ce a prezentat realiză
rile obținute în dezvoltarea eco
nomico-socială a județului, în
1984, lipsurile și nerealizările
înregistrate pe parcursul anului
și măsurile luate pentru înlă
turarea lor, vorbitorul a spus :
Rezultate bune s-au obținut
și în agricultură, unde am reali
zat, în acest an, cele mai mari
recolte, producțiile medii la hec
tar au fost de 2 834 kg la grîu,
3 241 kg la orz, 17 900 kg la car
tofi, peste 30 tone de sfeclă de
zahăr la hectar, 3 254 kg la po
rumb. Progrese evidente s-au
obținut și in zootehnie, în în
făptuirea programului de auto
aprovizionare teritorială.
Vorbitorul a arătat că nerea
lizările la unii indicatori im
portanți dg plan, cum sînt huila
pentru cocs, cocsul și foflta ce
nușie, precum și alte produse,
au generat și generează greutăți
în economia națională și se ac
ționează cu hotărîre pentru eli
minarea acestor rămîneri în
urmă.
în Valea Jiului depunem eforturi stăruitoare pentru asi
gurarea capacității de producție
și a forței de muncă necesare
realizării sarcinilor ce ne revin
în 1985 la producția de huilă și,
în mod deosebit, la producția de
cărbuni pentru cocs.
în siderurgie urmărim cu cea
mai mare atenție realizarea
producției în sortimentația pla
nificată, punînd accent pe res
pectarea programelor de livra
re a laminatelor pentru con
strucția de mașini și a otelurilor
speciale necesare ramurilor de
vîrf ale economiei naționale.
în energetică asigurăm func
ționarea la capacități ridicate a
termocentralelor de Ia Mintia și
Paroșeni în vederea livrării con
stante de puteri mari în siste
mul energetic național.
In numele celor peste 103 000
de comuniști, al tuturor celor ce
trăiesc și muncesc în județul
Hunedoara, ne angajăm să rea
lizăm suplimentar față de planul
anului 1985 o producție indus
trială în valoare de 250 mili
oane lei, concretizată în 150 mi
lioane kWh energie electrică,
6 000 tone fier în minereu mar
fă, 4 000 tone oțel aliat, 1 000 tone
utilaje pentru industria minieră,
150 tone produse din mase plas
tice, confecții textile în valoare
de 10 milioane lei, precum și
alte produse.
Vă încredințăm, mult stimate
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, ctitor al noii Româ
nii, că organizația județeană de
partid, toți cei ce trăiesc și
muncesc pe meleagurile hunedorene, nu vor precupeți nici
un efort pentru îndeplinirea
grandiosului program adoptat de
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GHEORGHE
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central
se desfășoară la puțin timp
după marele forum al comuniș
tilor — Congresul al XIII-lea
al Partidului Comunist Român
— care a adoptat, în deplin con
sens cu voința întregului partid
și popor, un măreț program de
largă perspectivă privind dez
voltarea economico-socială a
tării, hotărîri de însemnătate
istorică pentru viitorul patriei
noastre socialiste.
Acționînd cu consecventă în
spiritul orientărilor și indica
țiilor de o valoare excepțională
date de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, Comitetul județean de partid
Neamț a situat în centrul între
gii activități organizatorice și
politico-educative
mobilizarea
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii la realizarea sarcini
lor economico-sociale, intensifi
carea laturilor calitative în toa
te sectoarele de activitate.

Doresc să informez plenara
că planul producției industriale
la nivelul județului va fi înde
plinit, obținîndu-se o producțiemarfă suplimentară de peste
350 milioane lei, depășindu-se
astfel angajamentul asumat de
organizația județană de partid
pe acest an.
De asemenea, am acționat
pentru înfăptuirea programelor
de importanță națională privind
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ ai
produselor, reducerea consumu
rilor materiale și energetice,
realizînd în acest an. o creștere
a productivității muncii de
aproape 9 la sută față de peri
oada corespunzătoare a anului
trecut, fiind introduse în fabri
cație numeroase produse noi și
tehnologii reproiectate.
în agricultură au fost obținu
te o serie de rezultate bune la
producția vegetală și cea anima
lieră, avînd unități care au ob
ținut in acest an producții de
peste 30 și 40 de tone la hectar
la cartofi și sfeclă, în timp ce

avem și unități care nu și-au
realizat in întregime planul pe
acest an.
După ce a evidențiat unele
lipsuri ce se mai mențin în ac
tivitatea economică, cu deosebi
re privind folosirea la capacita
tea maximă a potențialului teh
nic, material și uman, soluțio
narea la timp a unor greutăți
cu care s-au confruntat unită
țile productive, vorbitoarea a
arătat că aceste aspecte negati
ve au fost analizate cu spirit
de; răspundere în cadrul adună
rilor generale, împreună cu cen
tralele și ministerele, stabilin
du-se măsuri concrete pentru
recuperarea restanțelor
înre
gistrate.
Conform prevederilor planului
de dezvoltare economico-socia
lă în profil teritorial — a arătat
vorbitoarea — în anul 1985 jude
țul nostru va înregistra ritmuri
superioare de creștere în toate
sectoarele de activitate. Produc
ția industrială va spori cu
aproape 10 la sută, producția
agricolă cu peste 8 la sută, vo
lumul exportului cu 20 la sută
pe relația devize convertibile,
în condițiile unei creșteri ac
centuate a eficienței economice
și a rentabilității în toate sec
toarele de activitate.
Eforturile noastre, ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din fiecare Întreprinde
re le îndreptăm spre realizarea
celor două sarcini principale —
îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan la producția fizică și
la export, la toți indicatorii ca
litativi și de eficiență, cît și la
realizarea integrală a planului
pe anul 1985, astfel incit in cel

de-al 7-lea cincinal să obținem
rezultate superioare, așa cum
dumneavoastră ne-ați cerut,
mult stimate tovarășe secretar
general, in Raportul prezentat
la cel de-al XIII-lea Congres al
partidului.
Se impune să acționăm pentru
o mai bună organizare a mun
cii, folosirea în întregime a ca
pacităților de producție exis
tente, generalizarea automatiză
rii și mecanizării proceselor de
producție, ceea ce va conduce în
anul viitor la realizarea unei
producții suplimentare de pes
te 200 milioane lei, în condițiile
unei ridicate eficiente economi
ce, ale reducerii substanțiale a
consumurilor materiale și ener
getice, ale sporirii calității și
competitivității produselor.
în agricultură, în această
toamnă, pe baza sarcinilor sta
bilite, am luat măsuri pentru
folosirea superioară a pămintului, zonarea mai judicioasă a
culturilor, creșterea efectivelor
și a producțiilor animaliere, mă
suri care vor asigura realizarea
în anul 1985, pe suprafețe mai
mari, a unor producții medii
record.
Exprimîndu-mi acordul deplin
cu documentele aflate în dezba
terea plenarei, doresc să vă asi
gur, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
că vom acționa cu mai multă
fermitate pentru întărirea spiri
tului de răspundere, de ordine
și disciplină în activitatea fie
cărei organizații de partid, pen
tru îmbinarea mai eficientă a
răspunderii colective cu cea
personală în muncă, pentru
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan pe anul 1985.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE clșu
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Ne exprimăm convingerea că
plenara Comitetului Central,
care analizează astăzi proiectul
Planului național de dez
voltare și proiectul Buge
tului de stat, precum și alte
documente, în lumina hotărîri
lor Congresului al XIII-lea al
partidului, al strălucitului Ra
port prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, va determi
na, în toate unitățile noastre, 0
mobilizare generală pentru rea
lizarea tuturor indicatorilor de
plan.
Raportez plenarei că întreaga
activitate a Ministerului Petro
lului din acest an, a oamenilor
muncii din schele și trusturi a
fost subordonată realizărilor obiectivelor ce le revin din Pla
nul național unic de dezvoltare
a țării, precum și a sarcinilor
Btabilite prin programele spe
ciale referitoare la creșterea re
zervei de țiței și gaze, precum
și a producției de hidrocarburi.
în acest cadru, vorbitorul s-a
referit pe larg la acțiunile în
treprinse pentru identificarea și
punerea în valoare a noi zăcă
minte de țiței, gaze naturale și
alte minereuri utile, la realiză
rile obținute ca urmare a apli
cării metodelor și proceselor
moderne de exploatare și recu
perare a zăcămintelor de petrol.
Totodată, vorbitorul a relevat
neajunsurile care mai confruntă
activitatea din acest sector și a
prezentat măsurile întreprinse
pentru lichidarea lor cît mai
grabnică, pentru creșterea efi
cienței economice.
In continuare, după ce s-a re
ferit la neajunsurile care s-au
mai înregistrat în activitatea
ministerului, vorbitorul a arătat
că oamenii muncii din indus
tria de petrol au luat măsuri
mai hotărîte pentru fundamen
tarea corespunzătoare a planu
lui pe anul 1985. Dezvoltarea
puternică în continuare a eco
nomiei naționale este indisolu-

bil legată de asigurarea și
valorificarea superioară a ba
zei energetice și de materii
prime, a țițeiului, gazelor, gazolinei și etanului. Indicatorii de
plan pe anul viitor au fost di
mensionați ținînd seama de si
tuația actuală a rezervelor de
petrol și gaze, de măsurile sta
bilite pe baza indicațiilor pri
vind creșterea mai accentuată a
gradului de recuperare a țițe
iului din zăcăminte, precum și
de utilizarea completă a capa
cităților fondului sondelor pro
ductive, ei fiind superiori celor
din planul anului in curs.
O contribuție principală în
realizarea programului de creș
tere a productivității muncii și
reducerea costurilor de produc
ție o va avea promovarea ac
centuată a progresului tehnic.
Concepțiile
tehnologice
noi
avute în vedere sînt axate pe
obiective care asigură extin
derea mecanizării și automati
zării procedeelor de producție,
perfecționarea metodelor de
recuperare a țițeiului din zăcă
minte, adaptate la condițiile
specifice fiecărui zăcămînt, uti
lizarea de noi aditivi, reactivi și
materiale, îndeosebi pentru fo
rajul de mare adîncime.
Potrivit obiectivelor de creș
tere accentuată a productivită
ții muncii, ne vom preocupa
mai intens pentru asigurarea și
pregătirea forței de muncă,
pentru aplicarea acordului glo
bal, va crește răspunderea or
ganelor de conducere colectivă
în ce privește îmbunătățirea
continuă a condițiilor de mun
că și de viață ale personalului
muncitor, pentru întărirea or
dinii, disciplinei și răspunderii,
așa cum ne-ați cerut in repe
tate rînduri, tovarășe secretar
general.
Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
oamenii muncii din unitățile
noastre, toți petroliștii țării
sînt mobilizați să acționeze cu
fermitate pentru încheierea în
cît mai bune condiții a acti
vității în anul 1984, pentru pre
gătirea și realizarea planului pe
anul viitor din prima lună, din
primul trimestru al anului.

CUVfNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE BUȘUI
Mult stimate și Iubite tova
rășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
în conformitate cu istoricele
hotărîri ale Congresului al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român, Planul național unic de
dezvoltare economico-socială a
țării noastre pe anul 1985, con
ceput și elaborat sub directa
conducere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, asigură continuarea
pe un plan superior a procesu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate
în patria noastră.
Rod al preocupării permanen
te și nemijlocite a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru ener
getica țării, planul pe 1985 pre
vede importante creșteri la pro
ducția și consumul de energie
electrică și termică, pe baza va
lorificării resurselor de lignit
inferior și șisturi bituminoase,
a potențialului hidroenergetic
al țării, a valorificării într-o
măsură tot mai mare a resur
selor energetice refolosibile și a
energiilor neconvenționale. Ast
fel, față de 1984, producția de
energie electrică va crește cu 8
la sută, din care pe cărbune cu
34 la sută, iar producția de
energie termică va crește cu 21
Ia sută, din care pe cărbune cu
82 la sută.
Pentru
asigurarea
acestui
spor de producție, atît în anul
1985 cît și în anii următori,
adunările generale ale oameni
lor muncii care au avut loc.

dezbătînd in spiritul unei înalte
exigențe neajunsurile și neimplinirile din activitatea acestui
an, cînd — așa cum se știe —
Ministerul Energiei Electrice nu
și-a îndeplinit planul la cel mai
important indicator, producția
de energie — au stabilit o serie
de măsuri pentru mai buna
funcționare a agregatelor, pen
tru creșterea parametrilor tehnico-funcționali ai fiecărei uni
tăți, îndeosebi pentru grupurile
termoenergetice de 330 MW,
unde și la ora actuală există
încă mari neajunsuri.
Referindu-se în continuare la
activitatea de investiții din ca
drul ramurii, vorbitorul a ară
tat : Alocarea unui fond de in
vestiții de 32,5 miliarde de lei,
cu circa 27 la sută mai mare decît în 1984, va asigura punerea
in funcțiune a noi capacități
de producție care însumează
2 245 MW, din care 1 230 MW în
termocentralele pe cărbune și
1 015 MW în hidrocentrale, fapt
ce va asigura realizarea între
gului program de producere a
energiei prevăzute în actualul
cincinal. Pentru a realiza la
timp și în bune condiții acest
important volum de lucrări —
a arătat, în continuare, vorbito
rul — am luat o serie de mă
suri pentru accelerarea pregăti
rii documentațiilor de execuție
care, la ora actuală, sînt asigu
rate aproape în întregime, ur
gentarea livrării utilajelor șl
echipamentelor de către indus
tria constructoare de mașini,
perfecționarea soluțiilor tehnice
constructive, prin extinderea
mecanizării și industrializării,
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răspunde atît necesităților econo' miei noastre naționale, cerințelor
populației, cît și cerințelor la ex! port
De asemenea, se Impun măsuri
hotărîte în direcția creșterii mai
puternice a productivității muncii,
prin mai buna organizare a pro
*
' ducției și a muncii, prin mecaniza
rea, automatizarea și robotizarea
diferitelor sectoare de activitate,
așa cum am hotărît la recentul
Congres al partidului.
O atenție deosebită va trebui să
acordăm problemelor rentabilității
și eficienței economice. Avem —
este adevărat — o serie de rezul
tate bune, dar ele nu sînt pe mă
sura posibilităților de care dispu
nem. Costurile materiale de pro
ducție sînt încă mari, se face încă
risipă — și de aceea trebuie să
acționăm cu toată hotărîrea pentru
a introduce un spirit de mai bună
gospodărire a mijloacelor materia
le și financiare în toate sectoarele
de activitate. De altfel, bugetul pe
1985 pune și el o serie de obiective
importante în direcția reducerii
cheltuielilor, a mai bunei gospo
dăriri a mijloacelor financiare ale
statului. Se poate spune că și bu
getul răspunde pe deplin cerințelor
dezvoltării economice a țării în
anul viitor, este în concordanță
cu întreaga dezvoltare a societății
noastre socialiste. El este realist și
asigură atît mijloacele necesare
dezvoltării activității, cît și ridică
rii nivelului de trai al poporului.
Aș dori să atrag atenția, in acest
cadru, asupra necesității unei preo
cupări mai hotărîte pentru autofi
nanțarea tuturor județelor. încă
din bugetul central al statului se
alocă pentru finanțarea activității
din județe sume foarte importante.
Este adevărat că situația e dife
rită de la un județ la altul. Sînt
județe care au ajuns pînă la aproa
pe 80 la sută cu autofinanțarea ;
dar sînt și județe care sînt în jurul
a 30—40 la sută.
Este necesar ca toate județele,
comitetele județene de partid, con
siliile populare să stabilească pro
grame de măsuri pentru dezvolta
rea activității economice și a veni
turilor județelor, astfel încît, în cel
mult doi ani, să ajungem ca toate
județele să se autofinanțeze. Va
trebui ca în 1986 deja să ajungem
ca marea majoritate a județelor să
se autofinanțeze. Am spus doi ani,
avînd în vedere județele rămase
foarte mult în urmă și care trebuie
să fie ajutate și de organele cen
trale pentru a putea să lichideze,
într-un timp scurt, această stare
negativă de lucruri. Aceasta pre
supune o dezvoltare mai puternică
a micii industrii, a altor activități
economice din județ și, desigur, o
dimensionare corespunzătoare a
cheltuielilor acestor județe, în ra
port cu veniturile pe care le reali
zează.
Se poate spune că, în industrie,
dispunem de tot ce este necesar
pentru ca anul 1985 să devină anul
cu cea mai mare producție indus
trială din acest cincinal, pentru
ridicarea activității, în toate do
meniile, la nivelul cerințelor puse
de Congresul partidului.
în agricultură va trebui să ac
ționăm pentru consolidarea rezul

tatelor bune obținute, să facem
totul pentru a realiza în anul vii
tor o recoltă de circa 1 200 kg ce
reale pe locuitor. Angajamentele
care s-au luat — și în plenară
de unele județe, dar și cele pe care
și le-au asumat toate județele în
conferințele județene și la Con
gresul partidului — asigură pe
deplin realizarea acestui obiectiv,
dezvoltarea în general a produc
ției agricole în toate sectoarele.
Va trebui să acordăm o atenție
corespunzătoare plantelor tehnice,
horticulturii, realizării programe
lor din zootehnie, atît în ce pri
vește creșterea efectivelor de ani
male, cît și a producției animalie
re, de carne, lapte, ouă, lînă și
altele.
Se impun măsuri hotărîte pen
tru întărirea și creșterea spiritu
lui de răspundere în întreprinde
rile agricole de stat, în cooperati
vele agricole de producție, în sta
țiunile de mașini agricole. Să asi
gurăm creșterea răspunderii tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură, a cooperatorilor, a întregii
țărănimi, în așa fel încît, și în
acest domeniu, anul 1985 — ulti
mul an al cincinalului — să ducă
la obținerea celei mai mari recol
te agricole de pînă acum !
O atenție deosebită va trebui să
acordăm realizării programului de
irigații și de îmbunătățiri fun
ciare, folosirii raționale a pămîntului, a tuturor suprafețelor in
cele măi bune condiții.
Anul viitor avem de realizat un
volum de investiții de peste 300
de miliarde lei. Pe această cale va
trebui să asigurăm punerea în
producție a noilor capacități ener
getice, miniere, în industrie, în
toate ramurile, precum și în agri
cultură. Trebuie să luăm toate mă
surile pentru a asigura la timp
proiectele și documentațiile nece
sare, pentru a se întocmi la timp
proiectele de execuție, pentru a
începe la termenele stabilite și a
executa în bune condiții, în con
formitate cu prevederile planului,
toate investițiile pe anul viitor.
Atrag atenția că acestea au o mare
însemnătate nu numai pentru anul
1985, sau — poate — nu atît pen
tru anul 1985, cit pentru anul 1986
și viitorii ani ai cincinalului.
în mod corespunzător, planul
prevede sarcini importante pentru
dezvoltarea transporturilor, a mi
cii industrii și a altor sectoare —
și trebuie să se acționeze cu toa
tă răspunderea în vederea reali
zării în cele mai bune condiții a
prevederilor stabilite în plan pen
tru toate sectoarele de activitate.
Aș atrage numai atenția asupra
necesității unei reduceri mai ho_ tărîte a cheltuielilor de transport
— care continuă să fie mari —
pe calea mai bunei folosiri a mij
loacelor de transport și a reduce
rii, în primul rînd în transporturi,
a cheltuielilor, astfel încît aceasta
să ducă la o reducere corespunză
toare și în celelalte sectoare.
Consider că prevederile planu
rilor din industrie și agricultură
și ale bugetului sînt realiste, răs
pund cerințelor dezvoltării noas
tre economice și sociale — și sînt
pe deplin posibil de realizat. Cla
sa muncitoare, țărănimea, intelec

tualitatea, toți oamenii muncii,
fără deosebire de naționalitate, au
demonstrat, prin fapte, capacitatea
de a realiza în bune condiții orice
sarcini și am deplina încredere că
vom reuși să realizăm prevederile
planului pe 1985 1 (Aplauze pu
ternice).
Programul de autoconducere și
autoaprovizionare — adoptat, de
asemenea, în unanimitate — asi
gură tot ce este necesar pentru în
făptuirea prevederilor planului
privind ridicarea în continuare a
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, realizarea unei
bune aprovizionări a populației.
Dealtfel, în anul viitor — așa cum
este cunoscut — sporul retribuției
reale a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii va ajunge la 8 la
sută pe întregul cincinal. în con
cordanță cu aceasta și cu prevede
rile planului de autoaprovizionare,
trebuie să luăm toate măsurile
pentru a asigura în bune condiții
realizarea programului autoaprovizionării.
De asemenea, va trebui să ac
ționăm pentru înfăptuirea în între
gime a prevederilor privind con
strucțiile de locuințe, care consti
tuie un factor important în ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui. Sînt prevăzute, totodată,, mă
suri privind îmbunătățirea asis
tenței sanitare, creșterea mal înal
tă a natalității și a sporului natu
ral al populației — ca o cerință
obiectivă pentru dezvoltarea cores
punzătoare a națiunii noastre.
Să facem totul pentru a încheia
actualul cincinal 1981—1985 cu
rezultate bune în toate domeniile
de activitate ! în acest fel vom asi
gura realizarea obiectivelor de ri
dicare pe o nouă treaptă a nivelu
lui de dezvoltare a patriei noastre,
de creare a condițiilor trecerii la

un nou stadiu de dezvoltare, de
țară socialistă mediu dezvoltată !
Prin realizarea prevederilor pe
1985, vom asigura încheierea cu
rezultate bune a cincinalului și, în
acest fel, și realizarea sarcinilor
celei de-a doua etape de înfăptuire
a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare
spre comunism. Totodată, vom
pune o bază trainică pentru cel
de-al 8-lea cincinal, 1986—1990,
pentru realizarea în general a
hotărîrilor Congresului al XIII-lea
al partidului, care prevăd ridicarea
țării noastre pe o nouă treaptă de
dezvoltare, creșterea continuă a
bunăstării
poporului, întărirea
independenței și suveranității pa
triei noastre socialiste. (Aplauze
puternice).

Stimați tovarăși,
Aprecierile făcute la al XIII-lea
Congres al partidului despre situa
ția internațională se adeveresc jus
te și stau la baza întregii noastre
activități externe. Evoluția eveni
mentelor din ultimul timp de
monstrează că ne aflăm într-o
etapă hotărîtoare pentru viitorul
umanității, că, în fața omenirii, stă
problema sau de a se continua
cursa înarmărilor, care ar duce la
catastrofa nucleară, sau de a opri
acest curs periculos al evenimen
telor, de a se relua politica de
destindere, de asigurare a păcii.
Iată de ce trebuie să facem totul
pentru unirea eforturilor tuturor
forțelor progresiste, a forțelor rea
liste, a tuturor popoarelor, pentru
dezarmare, și în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară, pentru
apărarea dreptului vital al po
poarelor, al oamenilor, la existen
ță, la viață, la pace 1

Salutăm întîlnirea miniștrilor de
externe ai Uniunii Sovietice și
Statelor Unite ale Americii de la
începutul lunii ianuarie 1985. Aș
teptăm ca această întîlnire să pună
bazele începerii unor negocieri
reale pentru soluționarea, pe calea
tratativelor, a complexelor proble
me care cer din partea celor două
state o răspundere deosebită. Desi
gur, așa cum am subliniat și la
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, aceasta Impune, totodată, ca
și celelalte state din întreaga lume,
în mod deosebit țările din Europa,
statele din cele două pacte mili
tare — Pactul de la Varșovia și
N.A.T.O. — să-și asume o răspun
dere mai mare, directă, pentru a
contribui la soluționarea proble
melor internaționale, pentru dez
armare și pentru pace.
Desigur, în viața internațională
sînt probleme foarte multe, com
plexe ; dar — așa cum am men
ționat — pe primul plan trebuie
pusă dezarmarea, și în primul
rînd dezarmarea nucleară, asigu
rarea unei păci trainice în lume,
în acest cadru considerăm că
oprirea amplasării rachetelor Sta
telor Unite ale Americii în Europa
și a contramăsurilor nucleare ale
Uniunii Sovietice trebuie să se
afle în centrul discuțiilor și să
aibă prioritate deplină.
Este de asemenea necesar să se
ajungă la înțelegeri corespunzătoa
re privind nefolosirea Cosmosului
în scopuri militare, la o reglemen
tare generală cu privire la folo
sirea Cosmosului.
De asemenea, este necesar să se
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru oprirea conflictelor și trecerea
la soluționarea acestora, a tuturor
problemelor litigioase, numai și
numai pe calea negocierilor.

Totodată, ținînd seama de gra
vitatea situației economice mon
diale, și
îndeosebi de situația
gravă a țărilor în curs de dezvol
tare, este necesar șă se facă totul
pentru o abordare nouă, realistă,
a problemelor economice, a sub
dezvoltării, a problemelor datoriei
țărilor în curs de dezvoltare — și
pentru realizarea unei noi ordini
economice mondiale.
în soluționarea tuturor proble
melor complexe ale vieții interna
ționale va trebui să se pornească,
în toate negocierile, de la respec
tarea neabătută a principiilor de
relații dintre state, ale deplinei
egalități în drepturi, respectului
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenința
rea cu forța, ale respectării drep
tului fiecărui popor de a-și alege
căile de dezvoltare economico-Socială fără nici un amestec din
afară.
Considerăm că este necesar ca
Organizația Națiunilor Unite, alte
organisme
internaționale să-și
asume o răspundere tot mal mare
în soluționarea problemelor, cu
participarea tuturor statelor, fără
deosebire de mărime sau de orînduire socială.
Acordăm o mare însemnătate
mișcării pentru pace din Europa
și din întreaga lume. Se poate
spune că activitatea popoarelor
din Europa și de pe alte conti
nente a reușit să atragă atenția
guvernelor asupra unor probleme
importante și să le determine a
lua în considerație părerile mase
lor largi populare. Iată de ce este
necesar să intensificăm lupta pen
tru pace, colaborarea cu mișcările
de pace de pretutindeni, pentru

a-î da noi dimensiuni. Numai
printr-o participare și mai largă a
maselor populare, a popoarelor
de pretutindeni la lupta pentru
dezarmare și pace se va putea
determina obținerea de rezultate
bune, se va asigura cursul nou,
spre destindere, spre soluționarea
problemelor complexe, în interesul
păcii, al independenței și libertă
ții tuturor națiunilor lumii !
Doresc să subliniez încă o dată
că, față de situația gravă existen
tă în Europa, se impune, ca o
necesitate vitală pentru viața po
poarelor continentului, ca toate
statele europene să-și asume o
răspundere directă, mai mare, și
să participe activ la soluționarea
problemelor din Europa, la înlă
turarea rachetelor cu rază medie,
a celorlalte arme nucleare de pe
continentul european și din în
treagă lume.
în ce o privește, România este
hotărîtă să facă totul și în viitor
pentru a contribui la triumful po
liticii de pace, de dezarmare, la
triumful rațiunii, convinsă că
aceasta răspunde pe deplin inte
reselor poporului nostru, intere
selor tuturor popoarelor lumii de
a trăi în colaborare, în pace.
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
în încheiere doresc să mă refer
la necesitatea de a acționa cu toa
tă hotărîrea, în cele 20 de zile
pe care le mai avem din acest an,
pentru realizarea în cele mai bune
condiții a planului pe 1984, la toți
indicatorii.
în mod deosebit este necesar
ca — așa cum am discutat și cumi
cunoașteți cu toții — să facem to
tul pentru realizarea în întregime
a producției de export.
Să asigurăm toate măsurile și
pregătirile necesare pentru tre
cerea, din prima zi a anului 1985,
la realizarea în bune condiții a
planului pe ultimul an al cincina
lului. în agricultură, aceasta pre
supune să încheiem complet toate
lucrările de pregătire a terenului,
să intensificăm pregătirea pentru
recolta anului viitor, să asigurăm
tot ce este necesar pentru ca,
într-adevăr, și în acest sector im
portant al economiei naționale
să încheiem anul cu rezultate
bune.
Să facem în așa fel, tovarăși,
încît în toate sectoarele anul
1984 să se încheie cu înfăptuirea
tuturor prevederilor planului, ca,
la sfîrșitul anului, toate colecti
vele de oameni ai muncii să poată
sărbători Anul Nou cu satisfacția
că în anul pe care îl vor încheia
au obținut rezultate bune. Și sînt
convins că avem toate posibilită
țile — și trebuie să facem acest
lucru, tovarăși ! (Aplauze puter
nice).
Deoarece este ultima plenară
din acest an a Comitetului nostru
Central, aș dori să adresez, cu
acest prilej, tuturor membrilor
Comitetului Central și celorlalți
tovarăși prezenți la plenara co
mună, tuturor membrilor de partid
și întregului nostru popor cele
mai bune urări cu prilejul Noului
An, precum și urarea de a face
totul ca 1985 să fie un an cu re
zultate superioare în toate dome
niile de activitate ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).
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concentrarea celor mai bune
forte pe marile șantiere, execu
tarea tuturor lucrărilor în acord
global.
Subliniind principalele sar
cini care revin ministerului
nostru în domeniul producției,
transportului și distribuției de
energie electrică și termică, do
resc să menționez răspunderea
și, totodată, angajamentul nos
tru de a acționa permanent și
hotărît, împreună cu toți consu
matorii, pentru a folosi judicios
energia, de a reduce continuu
consumurile specifice și totale,
atît în unitățile proprii, cit și pe

întreaga economie, de a înlătura
cu desăvîrșire consumul nera
țional, risipa.
în încheiere, vorbitorul a
spus : îmi exprim aprobarea
deplină față de documentele su
puse dezbaterii plenarei și asi
gur conducerea de partid, pe
dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii
din energetica țării nu vor pre
cupeți nici un efort pentru
realizarea exemplară a tuturor
sarcinilor care le revin pe anul
1985, pe întregul cincinal viitor,
așa cum a stabilit Congresul al
XlII-lea al partidului.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI

ILIE MATEI
Mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Prin problematica majoră în
scrisă pe ordinea de zi, actuala
plenară comună constituie un
eveniment deosebit de impor
tant în vasta activitate desfășu
rată pentru înfăptuirea hotărîrilor de excepțională importan
tă adoptate de Congresul al
XlII-lea al Partidului Comunist
Român.
Permiteți-mi să vă raportez,
mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, că
oamenii muncii din județul
Caraș-Severin, puternic mobili
zați de magistralul Raport pre
zentat de dumneavoastră la ma
rele forum al comuniștilor, de
orientările și indicațiile date cu
acest prilej, acționează cu răs
pundere pentru realizarea sar
cinilor ce revin pe acest an,
precum și pentru buna pregătire
a producției din 1985 în indus
trie, agricultură, investiții și
celelalte sectoare.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la rezultatele obținute în
anul 1984 de oamenii muncii din
județ în creșterea volumului
producției-marfă industriale, a

producției nete, productivității
muncii, precum și în domeniul
ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al producției. în acest
an — a spus el — au fost asi
milate 14 noi mărci de oțeluri,
motoare diesel navale cu con
sum redus de carburant, agrega
tele energetice pentru hidrocen
trala Porțile de Fier II, motoare
electrice de puteri mari pentru
acționări în siderurgie și altele.
Comitetul județean de partid ac
ționează cu prioritate în vederea
realizării ritmice și la un înalt
nivel de calitate și fiabilitate a
producției pentru export. De
asemenea, am reușit să econo
misim pe ansamblul județului
peste 4 600 tone de metal și
peste 8 400 MWh endrgie elec
trică, economia județului încadrîndu-se în cheltuielile mate
riale planificate. în investiții
s-a realizat un volum de construcții-montaj mai mare cu 22
la sută față de aceeași perioadă
a anului trecut.
îndeplinind cu strictețe sarci
nile stabilite de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, organizînd și controlînd
mai bine activitatea în unități,
mobilizînd în mai mare măsură
forța de muncă de la sate la
lucrările din agricultură, în
sectorul vegetal am reușit să

obținem cele mai bune rezultate
din actualul cincinal.
Vorbitorul a relevat, totodată,
lipsurile ce s-au manifestat în
activitatea productivă, precum
și măsurile ce au fost luate
pentru realizarea producției fi
zice în structura sortimentală
planificată, lichidarea restanțe
lor înregistrate, punerea în
funcțiune a unor importante ca
pacități de producție.
Referindu-se apoi la proiec
tul Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a
tării pe 1985, precum și
la celelalte documente supu
se dezbaterii, elaborate cu
aportul hotărîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul
a arătat că în stabilirea
prevederilor acestora s-a ma
nifestat și de această dată
unitatea de voință și acțiune a
organismelor democrației mun
citorești, care în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii pe
întreprinderi și centrale au dez
bătut cu responsabilitate șî
competență sarcinile ce le re
vin, căile’și mijloacele de reali
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zare integrală ale acestora în
condițiile unei înalte eficiente
economice.
în acest context, el a arătat
că, în anul 1985, județul CarașSeverin va înregistra un ritm
înalt de dezvoltare, corespunză
tor puternicei baze tehnico-materiale de care dispune, și a
prezentat măsurile ce vor fi
luate pentru îndeplinirea ritmi
că și de calitate a tuturor sar
cinilor de plan.
Exprimîndu-mi acordul deplin
fșță de documentele aflate la
ordinea de zi a plenarei — a
spus vorbitorul în încheie
re — vă rog să-mi permiteți,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să vă asigur că Or
ganizația județeană de partid,
toți oamenii muncii din CarașSeverin vor acționa fără preget
pentru a realiza exemplar pre
vederile planului pe 1985, în
toate domeniile și sectoarele,
aplicînd
neabătut
hotărîrile
Congresului al XlII-lea al parti
dului, orientările și indicațiile
dumneavoastră.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI

TRAIAN MIHU
Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Ne aflăm încă sub puternica
Impresie a momentului cînd,
prin voința întregului partid și
popor, Congresul al XlII-lea al
partidului a reales în înalta
funcție de secretar general al
partidului pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai stimat fiu al
națiunii noastre, ctitorul Româ
niei moderne, militant de frun
te al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al luptei
pentru pace și înțelegere în
lume.
îmi exprim, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor
muncii din Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște deplina
convingere că acest act de înal
tă conștiință națională constituie

garanția înfăptuirii cu succes a
mărețelor obiective ce ni le-am
propus, o nouă etapă de prefa
ceri înnoitoare, inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidu
lui, de cînd la conducerea
partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Am luat cunoștință de preve
derile Planului național unic de
dezvoltare economico-socială și
Bugetul pe anul 1985 și pot să
afirm că nivelul indicatorilor
prevăzuți corespunde pe deplin
nivelului de dezvoltare pe care
îl are economia noastră, posibi
lităților și condițiilor de care
dispunem, a căror înfăptuire va
conduce la încheierea cu succes
a sarcinilor actualului cincinal.
Fiind reprezentant al unei în
treprinderi cu un rol deosebit
în industria românească și cu o
pondere însemnată în volumul
producției industriale a județu
lui Dîmbovița, doresc să infor
mez plenara că pentru anul

1985 Combinatului de oțeluri
speciale Tîrgoviște îi revin sar
cini deosebite, îndeosebi în ceea
ce privește laturile calitative
ale activității economice : pro
ducția netă va crește cu 47 la
sută, producția-marfă cu 37 la
sută, iar productivitatea muncii
cu 40 la sută.
Avînd în vedere dotarea teh
nică de care dispunem, nivelul
de pregătire al personalului
muncitor, precum și măsurile
pe care le-am întreprins și le
vom întreprinde pe linia orga
nizării muncii și a producției,
apreciez că dispunem de toate
condițiile pentru
îndeplinirea
prevederilor de plan. Dealtfel,
rezultatele obținute în acest an,
care sînt cu mult superioare
celor din anii precedenți, se
constituie într-o garanție
a
realizării tuturor sarcinilor ce
ne revin în anii viitori.
Vorbitorul a evidențiat că,
pînă în prezent, oțelarii tîrgovișteni au realizat suplimentar
prevederilor de plan o producție-marfă în valoare de peste
126 milioane lei. Sarcinile de
plan la oțel de rulment au fost
depășite cu 28 mii de tone, iar
la bare și blocuri forjate cu
2 040 de tone. Am asimilat 22
noi mărci de oțeluri destinate
sectoarelor de vîrf ale indus
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triei noastre constructoare de
mașini.
Referindu-se la unele defi
ciențe care se mai manifestă în
activitatea combinatului, vorbi
torul a exprimat hotărîrea fer
mă a colectivului de oameni ai
muncii de aici de a acționa
pentru atingerea parametrilor
proiectați la capacitățile exis
tente, creșterea mai accentuată
a productivității muncii, redu
cerea consumurilor specifice de
materii prime, materiale, com
bustibili și energie electrică,
perfecționarea organizării știin
țifice a producției și a muncii,
îmbunătățirea tehnologiilor de
elaborare și prelucrare a oțelu
lui, asimilarea de noi mărci de
oțel pentru ramurile de vîrf ale
economiei naționale, creșterea
coeficientului de scoatere a me
talului.
Vă asigur, mult stimate
și iubite
tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii
din Combinatul de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște, sub conduce
rea organelor și organizațiilor
de partid, nu vor precupeți nici
un efort pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce le
revin din hotărîrile adoptate
de Congresul al XlII-lea al
partidului.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI

MARIN NEDELCU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Analizînd planurile de dez
voltare pe anul viitor în per
spectiva sarcinilor ce revin ju
dețului Brașov, apreciem că ele
sînt profund realiste, în deplină
concordanță cu posibilitățile de
care dispunem, asigurînd în
făptuirea obiectivelor și sarci
nilor de excepțională însemnă
tate formulate de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în
strălucitul Raport pe care l-ați
prezentat Ia cel de-al XlII-lea
Congres al partidului.
Comuniștii, toți oamenii mun

cii brașoveni, puternic stimulați
de chemările înflăcărate pe care
le-ați adresat întregului nostru
partid și popor de la înalta tri
bună a marelui forum comunist
al țării, muncesc în aceste zile
cu dăruire patriotică și fermi
tate revoluționară pentru a pune
la baza anului viitor realizări
cît mai bune în toate sectoarele.
Pe 11 luni, planul la produc
ția-marfă industrială a fost de
pășit cu aproape 700 milioane
lei, cu 200 milioane lei mai
mult decît ne-am angajat pe
întregul an, un număr de 32 de
unități economice realizîndu-și
planul anual încă din luna
noiembrie.
Au fost luate măsuri energice
— a spus vorbitorul — pentru
a realiza în condiții cît mai
bune obligațiile ce ne revin la
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export, în lunile octombrie și
noiembrie îndeplinindu-se inte
gral programul stabilit în acest
domeniu, ceea ce a creat con
diții ca pînă la jumătatea aces
tei luni să realizăm fondul de
marfă contractat pe întregul an.
La investiții, planul pe 11
luni a fost îndeplinit și depă
șit, 25 de unități realizîndu-și
înainte de termen planul anual.
Menționăm că au fost puse în
funcțiune 45 de obiective, din
care 4 înainte de termen, și
s-au dat în folosință peste 4 000
de apartamente. îndemnurile
vibrante pe care le-ați adresat
lucrătorilor din agricultură au
avut un puternic ecou în toate
localitățile județului, lucrările
din campania de toamnă inclu
siv arăturile adîncl sînt finali
zate în mod corespunzător.
După ce a trecut în revistă
o seamă de realizări ale jude
țului, vorbitorul a spus : Âvind
în vedere că aproape întregul
spor al producției, care în anul
viitor este de 6,5 miliarde lei,
urmează să fie realizat pe sea
ma
creșterii
productivității
muncii, precum și pentru a în
deplini în devans sarcina tra
sată ca, pînă la sfîrșitul cinci
nalului viitor, 95 la sută din
produsele noastre să fie com
parabile cu cele mai bune pro
duse similare realizate pe plan
mondial, se impune să realizăm
o transformare radicală, o ade
vărată revoluție, așa cum ați
cerut dumneavoastră, în ridi
carea nivelului tehnic și calita
tiv al producției de tractoare,
autocamioane, rulmenți, echi
pament electric, produse chimi
ce, practic în toate întreprinde
rile din județ. în acest scop au
fost constituite colective de spe
cialiști și muncitori de înaltă
calificare, repartizați pe produ
se și linii tehnologice, care stu
diază și stabilesc unde și ce tre
buie făcut pe linia autodotării,
mecanizării, automatizării și
robotizării producției, a intro
ducerii și extinderii noilor teh
nologii.
S-au luat măsuri pentru ex
tinderea liniilor de transfer cu
control post-proces, a liniilor
automate de formare-turnare
pentru alimentarea automată a
benzilor și ciocanelor de forjă,
pentru agregatizarea liniilor
tehnologice de prelucrare a
unor produse complexe. Tot

odată, s-au inventariat 70 de
tehnologii noi și modernizate
care urmează să fie extinse în
producție, între acestea aflindu-se extrudarea la cald și la
rece, turnarea rotorilor turbină
și rotorilor compresori pentru
turbosuflante, forjarea combi
nată pe prese automate cu în
călzire prin curent de medie
frecvență și altele.
Toate acestea impun o angaja
re efectivă, bine coordonată a
tuturor forțelor de cercetare,
domeniu în care ne-am bucurat
de sprijinul plin de aleasă ge
nerozitate al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu, căreia îi adresăm și
în acest cadru cele mai căl
duroase mulțumiri.
în lumina sarcinilor trasate
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ac
ționăm pe un front larg pentru
reducerea continuă, tot mal ac
centuată, a consumurilor mate
riale și energetice, avînd în ve
dere că, deși în acest an ne-am
încadrat în consumurile stabili
te, cu o economie de aproape
6 mii tone metal, 3 000 tone
combustibil convențional și 57
de mii MWh energie electrică,
realizările obținute nu ne mul
țumesc, dat fiind faptul că ju
dețul Brașov este un mare con
sumator de materii prime, mate
riale, combustibil și energie.
în agricultură, pentru a rea
liza producțiile record cu care
ne-am angajat în fața Congre
sului partidului, respectiv de
peste 30 mii kg cartofi la hec
tar pe 35 la sută din suprafața
cultivată cu această plantă și
peste 40 mii kg sfeclă de zahăr
la hectar pe 50 la sută din su
prafață, acționăm în mod con
cret pentru îndeplinirea inte
grală și înainte de termen a
programului de îmbunătățiri
funciare.
în încheiere — a spus vorbi
torul — exprim acordul Comi
tetului județean de partid Bra
șov față de toate problemele
aflate pe ordinea de zi a ple
narei noastre și vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general al partidului,
că oamenii muncii din județul
Brașov, în frunte cu comuniștii,
sînt hotărîți să facă din anul
1985 anul cu cele mai bune re
zultate din acest cincinaL

PENTRU REALIZAREA HOTĂR1RILOR CONGRESULUI AL XIII-LEA
- PUTERNICĂ MOBILIZARE A ÎNTREGULUI POPOR

A organiza, a educa, a înfăptui
Promotor curajos și consecvent al
noului, secretarul general al parti
dului a elaborat, începînd cu cel
de-al IX-lea Congres, teze originale,
de o mare valoare teoretică, poli
tică și practică privind misiunea
conducătoare a partidului ca centru
vital al națiunii, care a devenit
structura de rezistență a activității
concrete, cotidiene, a organelor și
organizațiilor de partid, a celor
3 400 000 de comuniști. în Raportul
prezentat Congresului al XlII-lea
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu reamintește în acest sens :
„Așa cum am menționat nu o dată,
rolul conducător al partidului nu re
prezintă o lozincă sau o cerință ab
stractă, el se materializează în mun
ca de zi cu zi a fiecărei organizații,
a fiecărui organism de partid, a fie
cărui comunist".
Ca pretutindeni
pe cuprinsul pa
triei, și organiza
ția de partid de la
Combinatul meta
lurgic din Tulcea
oferă
grăitoare
dovezi ale afirmă
rii în viață a acestui
concept.
L-am găsit pe maistrul Severin
Iriciuc, secretarul comitetului de
partid din combinat, lîngă un cuptor
aflat în construcție în hala secției
1 feroaliaje. După ce i-am explicat
tema documentării, maistrul a ținut
să adauge : „Trebuie să precizez că
înainte de a conduce, organizația
noastră de partid se conduce după
obiectivele unitare ale strategiei
generale de dezvoltare economicosocială stabilite de conducerea parti
dului. Pentru noi acest obiectiv îl
reprezintă asigurarea economiei na
ționale cu feroaliaje și eliminarea
importurilor costisitoare de astfel de
materiale.
Așa veți înțelege mai
ușor rațiunea strădaniilor noastre.
V-aș ruga să mă treceți ultimul pe
lista vorbitorilor — a spus el in
glumă. Să cunoașteți mai întîi cițiva
oameni".
Am cunoscut numeroși oameni de
aici. Iată, în cele ce urmează, o
parte din convorbirile avute :
Șeful secției 1 feroaliaje, tovarășul
Inginer Gafar Cantemir :
— Pe scurt din realizările noas
tre : asimilarea tehnologiilor de
elaborare a feromanganului rafinat,
de elaborare a ferosiliciului și pu
nerea la punct a unei tehnologii de
recuperare a zgurii rezultate din
producerea feromanganului care în
locuiește minereul de mangan.
— Și reprezintă acestea o perfor
manță 7
— Caracterizarea o veți face dum
neavoastră. Cînd a fost dată în
funcțiune secția, în 1975, ea n-a fost
proiectată pentru asemenea produ
se. Cerințele economiei naționale,

conjunctura economică internaționa
lă au determinat asemenea nece
sități și s-a făcut apel la noi. Ast
fel a fost nevoie să fim în același
timp proiectanți, constructori și pro
ducători. Și într-un termen cît .mai
scurt posibil. De pildă, elaborarea
feromanganului rafinat o facem după
o tehnologie originală pentru care
colectivul nostru a primit un brevet
de invenții. Instalațiile au fost_ con
struite în patru luni cu forțe proprii,
și nu în doi ani cît s-ar fi apreciat
într-un institut de proiectări.
Și
ferosiliciul se produce tot după o
metodă originală pe care am pus-o
la punct cu sprijinul Institutului de
cercetări metalurgice. Nu sînt multe
firme în lume'care produc ferosiliclu
pentru industria electrotehnică. De
aceea este și scump, 1 200 dolari tona.

— Și dumneavoastră ați fost
coautorul acestor tehnologii 7
— Mă obligați să încep cu mine.
Da, dar și maistrul Severin Iriciuc,
secretarul de
partid,
inginerul
Nicolae Păun, lăcătușul Melihov Sa
zan, maistrul Gheorghe Hirboceanu,
topitorul Nicolae Vergu și mulți alții.
Aș spune însă, și. cred că nu gre
șesc, că autorul acestor realizări a
fost organizația de partid, care a
condus direct această acțiune și, prin
membrii ei, a participat efectiv la
elaborarea tehnologiilor amintite.
Maistrul Gheorghe Hirboceanu,
secretar al biroului organizației de
bază din schimb :
— Eu consider că cea mai mare
realizare a noastră sînt oamenii,
oamenii pe care i-am format ca
muncitori și comuniști. Tulcea n-a
prea avut tradiție industrială pînă
mai încoace. Dacă organizația de
partid nu s-ar fi ocupat de educarea
tinerilor muncitori, de calificarea
lor, de comportarea lor n-am fi pro
dus noi feromangan rafinat și ferosiliciu pentru industria electrotehni
că, n-am fi astăzi fruntași pe ramu
ră. Pe mine, ca secretar de partid,
mă interesează ce fac oamenii, mai
ales cei tineri, în afara uzinei, cum
își cheltuiesc banii pe care-i cîștigă ;
și la noi banul nu se cîștigă ușor.
Eu am o vorbă : banul este dușma
nul celui care nu știe să-1 cheltuias
că cu chibzuială. Realizările cu care
eu mă mîndresc se cheamă Anghel
Păruș, Radiolov Feodor, Nicolae
Vergu, Ion Ciochină.
Nicolae Vergu, prim-topitor :
— în Raportul prezentat la Con
gres, tovarășul Nicolae Ceaușescu se

referă direct la exercitarea rolului
conducător al partidului prin munca
concretă a fiecărui comunist. Acest
lucru trebuie să-i fie clar oricărui
membru de partid.
— Puteți să ne evocați un moment
din activitatea dumneavoastră care
să ilustreze acest rol 7
— S-a întîmplat odată să fim cu
materia primă pe terminate. Ieșisem
dimineața din schimbul trei, și
nu-mi venea somnul. Mă tot gîndeam la o soluție. Mi-am amintit
că într-un loc am văzut bucăți de
masă carbonică amestecate _cu dife
rite resturi neutilizabile. M-am
sculat din pat, m-am întors la uzină
și i-am explicat șefului de secție
soluția mea. Am primit opt oameni
și am recuperat bucățile de masă

carbonică care ne-au ajuns pentru
20 de șarje.
Topitorul Vergu are un chip
senin, inteligent, cu trăsături fine,
spiritualizate. N-are nimic din mo
delul clasic al topitorului înfățișat
în unele tablouri, vînjos, exprimînd
forță elementară. De unde și în
trebarea.
— Nu-i grea meseria de topitor 7
— Să mă explic. Eu am terminat
un liceu industrial. Am fost al 11-lea
angajat al combinatului. Unii din
colegii mei au dat bir cu fugiții și
s-au aciuat prin cine știe ce birouri.
Pe cînd eu am o meserie. O meserie
care astăzi nu cere atît eforturi fi
zice, cît cunoștințe, curaj să le
aplici. O meserie care cere să pui
mereu mina pe carte și, ce să mai
vorbim, o profesie legată de mari
satisfacții, așa cum dealtfel s-a în
tîmplat cu primele șarje de feroman
gan rafinat și ferosiliciu. Și apoi,
cum i-am spus odată unuia care
voia să se facă topitor, „meseria
care-ți place este și cea mal ușoară".
Ion Ciochină, topitor :
— Eu sînt la bază lăcătuș. Un
comunist m-a sfătuit să mă recalific,
să mă fac topitor. Eu nu sînt
membru de partid, dar i-am urmat
sfatul. L-am întrebat dacă-i o treabă
grea. Și el mi-a răspuns că o să fie
ușoară dacă o să-mi placă.
— Și cum vi s-a părut 7
— La început mi-a fost greu și mă
gîndeam că m-a păcălit. Mai tîrziu,
cînd a început să mă prindă meseria,
mi-am dat seama de înțelesul cu
vintelor comunistului. Astăzi mă
bucur grozav în momentul cînd văd
cum curge metalul topit din cuptor.
Șl ultimul interlocutor : secretarul

comitetului de partid, căruia i-am
adus la cunoștință conținutul con
vorbirilor de pînă atunci :
— Cînd cuptorul aflat în construc
ție va intra în funcțiune, trebuie să
știți că atunci vom asigura economia
națională cu întreaga cantitate ne
cesară de feromangan rafinat. Iar la
cele spuse de șeful secției aș adăuga
și faptul că nu numai comuniștii, dar
și ceilalți oameni ai muncii au fost
antrenați la obținerea acestor succe
se, fie ca în exemplul lui Ciochină,
prin influențarea lor directă de
către comuniști, fie prin activitatea
desfășurată de organizațiile de masă
și obștești pe care le îndrumăm în
această direcție.
— Să revenim la rolul organizației
de partid.
— Așa cum se desprinde din Ra
portul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
prezentat la Con
gres, a conduce
înseamnă a lua
hotărîri, a stabili
sarcini, a contro
la
îndeplinirea
lor și a trage la
răspundere. Dar,
totodată, înseam
nă a educa, a mobiliza masele,
a înfăptui. Toate acestea presupun
organizare, deoarece, după părerea
mea, un lucru bine organizat este pe
jumătate înfăptuit. Iar tot ceea ce
am înfăptuit se explică prin faptul
că organizația noastră de partid a
știut să planifice forțele, să împartă
sarcinile în mod judicios, să men
țină un climat de dezbatere crea
toare, de combativitate. Fiindcă am
avut de învins și comodități biro
cratice, atitudini de neîncredere în
forțele proprii și unele inerții per
sonale.
— Se intîmplă să fiți criticat 7
— Da, am fost criticat o dată de
inginerul Selim Geavit că nu mă
ocup suficient de asigurarea schim
burilor 2 și 3. Trebuie să spun, cu
regret, că la început nu i-am dat
dreptate. Analizîndu-mi apoi cu
calm atitudinea, mi-am dat seama
că eu nu aveam dreptate și că era
de datoria mea să mă ocup și de
celelalte schimburi.
Opiniile, acțiunile, faptele consem
nate sînt tot atîtea argumente care
demonstrează capacitatea organiza
ției de partid de la combinatul tulcean de a-și exercita cu vigoare rolul
său de conducător politic la locul de
muncă. Sînt tot atitea argumente
care explică remarcabilele succese
obținute pînă acum de tînărul colec
tiv de aici. Și o garanție a înfăptui
rilor viitoare.

Constantin VARVARA

Agricultură intensivă
pe dealurile Moldovei
Cooperativa agricolă din Dorohoi,
județul Botoșani, are 2 000 hectare
teren arabil, din care doar cele 65
hectare destinate legumiculturii sînt
irigate. începînd cu anul 1973, la
culturile vegetale, cooperatorii de
aici înregistrează constant cele mai
mari recolte pe județ. în acest an
aici s-au realizat, în medie la hec
tar, 4 460 kg grîu, 4 266 kg orz, aproa
pe 7 000 kg porumb știuleți, 32 100 kg
de cartofi. 25 000 kg sfeclă de zahăr,
1 231 kg de fasole pentru sămînță și
889 kg sămînță de cînepă, cantități
ce reprezintă recorduri de producție
pe județ. Și, așa cum se știe, con
dițiile climatice ale anului n-au fost
dintre cele mai favorabile. Dealtfel,
în ultimul deceniu au fost ani cînd
producția medie de porumb a depă
șit 6 780 kg boabe, cea de sfeclă de
zahăr a ajuns la 47 000 kg, iar cea
de cartofi — la 42 000 kg la hectar.
Aceste recorduri au adus cooperati
vei agricole numeroase distincții, în
cepînd cu titlul de Erou al Muncii
Socialiste și medalia de aur „Secera
și ciocanul". Cum se explică aceste
realizări 7
Răspunsul la întrebarea de mai
sus l-am căutat în aceste zile de
iarnă, cînd toate lucrările s-au în
cheiat. La sediul cooperativei agri
cole am întrebat de președinte și de
specialiștii unității și am aflat că
„toate cadrele tehnice și de condu
cere se află pe cîmp". Ne-am zis
că poate sînt ceva restanțe la arat
ori la transportul recoltei. Nu era
nici una, nici alta. începuseră lu
crările specifice sezonului friguros.
O formație de trei agregate „MET1 200“, sub supravegherea ingineru
lui Mihai Tănase, șeful fermei de
semințe, erbicida cele 200 hectare pe
care se vor planta cartofii în pri
măvară. „Acțiunea era planificată
ceva mai devreme — ne spune ingi
nerul. Am acordat prioritate arătu
rilor. Erbicidarea pentru combaterea
pirului pe viitoarele sole cu cartofi
nu-i tîrzie nici acum. Mai ales că,
în urma erbicidării, vom trece de
îndată la administrarea îngrășămin
telor organice". Că așa se va întîmpla, ne-am convins în ferma vegeta
lă „Loturi Enescu", unde o formație
compusă din 8 remorci și 26 atelaje
transporta pe cîmp ingrășămintele
naturale. „în maximum 8—9 zile în
cheiem transportul celor aproape
2 000 tone gunoi de grajd ce revin
fermei noastre — afirmă inginer
Aneta Suharoschi, șeful fermei. For
mația se va muta la ferma pentru
semințe, iar după aceea la ferma
vegetală numărul doi".
La întrebarea : ce volum de lu
crări v-ați propus să realizați în
perioada de iarnă 7 — ing. Gheor
ghe Obadă, președintele unității,
ne-a răspuns : „In luna decembrie

vom administra aproape 7 000 tone
îngrășăminte organice, cu prioritate
pe terenurile destinate culturilor in
tensive. Tot în această lună avem
de executat lucrări antierozionale pe
43 hectare, de curățat cele 211 hec
tare cu pășuni și finețe, de reparat
cea mai mare parte a mașinilor și
uneltelor din dotare și toate acestea,
concomitent cu participarea tuturor
cooperatorilor la cursurile învățămîntului agrozootehnic". Președin
tele cooperativei ne-a prezentat un
grafic pe zile, pe formații de lucru
și tipuri de activități, din care am
reținut că, exceptînd ferma zootehni
că, doar în dreptul zilelor de 1 și 2
ianuarie 1985 este liniuța de „zi

Din experiența
C.A.P. Dorohoi,
județul Botoșani
liberă". Cum, numai în aceste zile 7
— am întrebat. „Agricultura de tip
intensiv impune și o a patra cam
panie agricolă — cea de iarnă" —
ne-a răspuns președintele.
Cîți „lei" rodește fiecare leu chel
tuit 7 S-ar putea crede că-i un ca
lambur rezultat din vocabularul agri
cultorului. Dar propoziția pusă sub
semnul întrebării reprezintă o vi
ziune clară asupra eficienței eco
nomice în cadrul unității. Propoziția
este afișată în încăperile comparti
mentelor funcționale. Efectul unei
asemenea viziuni 7 La începutul
anului' curent, C.A.P. Dorohoi avea
în cont la bancă 7,3 milioane lei.
Pe parcurs, o serie de fonduri au
fost cheltuite : 5 milioane pentru
modernizarea fermei zootehnice, alte
cîteva milioane pentru un siloz de
cartofi, pentru un depozit destinat
îngrășămintelor chimice, s-au îm
prejmuit cele trei baze furajere și
s-au executat reparațiile curente."
Toate aceste lucrări au fost realizate
în regie proprie. Adăugind celor de
pînă acum și cheltuielile de produc
ție, inclusiv fondul de retribuire,
unitatea va încheia anul 1984 cu un
excedent bugetar de încă 3,2—3,3
milioane lei. Tovarășa Ana Corduban, contabilul-șef al unității, spune
că una din sursele însemnate prin
care unitatea și-a sporit, în ultimii
doi ani, veniturile sînt premiile ob
ținute ca urmare a livrării la fondul
de stat a unor produse agroalimentare peste cantitățile contractate.
Transcriem sumele primite în acest
an : 318 000 lei pentru depășirea pro
ducției de lapte, 624 000 lei pentru

livrările suplimentare la grîu, 146 000
lei pentru orz, 550 000 lei pentru
cartofi, 180 000 lei pentru producția
de fasole și 506 000 lei pentru cea de
sfeclă de zahăr, în total — 2 324 000
lei. Există însă și o altă sursă : re
ducerea cheltuielilor la strictul ne
cesar, tot prin aplicarea celor mai
avantajoase tehnologii.
Obiective de viitor 7 Coordonatele
geografice și morfologice ale terenu
rilor unității (altitudine mare, teren
în pante de pînă la 25 la sută, dis
tanțe mari pînă la sursele de apă
etc.) determină amînarea introduce
rii irigațiilor pînă spre anul 1990.
Acest aspect este compensat, în mare
măsură, prin lucrările de îmbunătă
țiri funciare executate an de an.
Aplicarea
tehnologiilor
specifice
ogoarelor în pantă a consolidat te
renul, a conturat terase antierozio
nale, în timp ce fertilizarea cores
punzătoare a contribuit la îmbunătă
țirea continuă a potențialului pro
ductiv al pămintului. Pe acest te
mei, cooperatorii s-au angajat ca în
anul viitor să obțină producții in
tensive pe cel puțin 30 la sută din
terenul arabil. Iar asta înseamnă, în
medie, 8 000 kg grîu pe 150 hectare,
20 tone porumb știuleți pe 90 hec
tare, cîte 50 tone de cartofi și, res
pectiv, de sfeclă de zahăr pe aproa
pe 100 hectare, niveluri mari de pro
ducție la alte culturi.
„Analiza realistă a tuturor resur
selor și posibilităților în spiritul sar
cinilor trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Congresul al XlII-lea
al partidului a evidențiat faptul că
dispunem de tot ce este necesar
pentru a ridica nivelul producțiilor
în cooperativa noastră — ne spune
Elena Burac, secretarul comitetului
orășenesc de partid. Da, putem
ajunge la recoltele obținute pe ogoa
rele Bărăganului. Totul depinde de
noi. Concomitent cu măsurile avînd
ca scop sporirea rodniciei pămîntului ne ocupăm de asigurarea forței
de muncă, de instruirea politică și
profesională a cooperatorilor pentru
a aplica in mod corect tehnologiile,
noile cuceriri ale științei agricole".
La Dorohoi, sursele de sporire a
producțiilor nu au fost epuizate.
Pentru valorificarea lor deplină se
acționează pe multiple planuri, în
cepînd din aceste zile de iarnă.

Silvestri A1LENE1
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Felicitări adresate

„Zilele culturii
din R. D. Germană"

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Președintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, Suzana Gâdea,
a primit delegația culturală condu
să de Kurt Lbffler, ministru secre
tar de stat la Ministerul Culturii,
aflată în țara noastră cu prilejul
„Zilelor culturii din R.D.G.".

cu prilejul realegerii in funcția
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de secretar general al RCR.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este foarte plăcut să adresez Excelenței Voastre calde și sincere
felicitări cu ocazia realegerii ca secretar general al Partidului Comunist
Român.
încrederea exprimată de poporul român prieten este cel mai bun sprijin
pentru dumneavoastră în conducerea poporului român spre orizonturi tot
mai largi de progres și prosperitate. Am convingerea că veți acționa in
continuare pentru o tot mai mare dezvoltare a relațiilor reciproce dintre
țările noastre, pentru stabilitate internațională și pace.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan,
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului
Comunist Român, vă rog să primiți sincere felicitări. Ne exprimăm
convingerea că reînvestirea dumneavoastră în această importantă funcție
va contribui la Întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele elen și
român, la cauza păcii și progresului popoarelor din regiunea balcanică.
Cu stimă,,

HARALAMBOS PROTOPAPAS
al

Secretar general
Partidului Socialismului Democratic
din Grecia (KODISO)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să exprim profunde aprecieri și sincere mulțumiri pentru mesajul
de salutări și felicitări pe care Excelența Voastră ni l-a adresat cu ocazia
celei de-a XIII-a aniversări a zilei noastre naționale.
Doresc Excelenței Voastre fericire, precum și continuu progres și
prosperitate pentru poporul prieten al țării dumneavoastră.
Cu înaltă considerație și stimă,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cronica

zilei

Cu prilejul sărbătoririi
„Zilei
egalitate între oameni, promovarea
drepturilor omului", în Capitală a
unor relații economice echitabile,
avut loc, luni, o adunare festivă, or
care să asigure fiecărui cetățean po
ganizată
de
Asociația
pentru
sibilitatea de a duce o viață mai
Națiunile
Unite
din
România
bună și mai demnă, accesul liber la
(ANUROM), Asociația Tineretului și
învățămînt, cultură și știință, parti
Studenților din România pentru Na
ciparea nemijlocită a oamenilor,
țiunile Unite, Asociația de drept in . fără deosebire de naționalitate, la
ternațional și relații internaționale.
conducerea societății.
Directorul
Centrului
European
Au fost prezentate Inițiativele ță
pentru
învățămînt Superior al
rii noastre, ale președintelui Nicolae
UNESCO la București, Franz Eber
Ceaușescu referitoare la oprirea
cursei înarmărilor, și în primul rînd
hard, a prezentat Declarația secre
a înarmărilor nucleare, la elimina
tarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, cu ocazia „Zilei
rea pericolului de război, promo
drepturilor omului".
varea colaborării șl înțelegerii în
tre toate națiunile lumii pentru pace
în cadrul adunării a vorbit prof,
pe planeta noastră.
univ. dr. docent Alexandru Bălăci,
Au participat cadre din condu
președintele ANUROM, «are a ară
cerea Ministerului Afacerilor Ex
tat că, în concepția umanist-revoluterne, reprezentanți ai Comitetului
ționară promovată de România, de
Central al U.T.C., Ministerului Edu
președintele Nicolae Ceaușescu pri
cației și învățămîntullui, un numeros
vind exercitarea efectivă a dreptu
public.
rilor omului, esențiale sint deplina
(Agerpres)

ÎN „LUNA CADOURILOR"
Variate daruri pentru cei mici

La sala „Dalles" din Capitală a
avut loc, luni, în cadrul „Zilelor
culturii din R.D. Germană" verni
sajul unei expoziții de caricatură,
care oferă o reprezentativă selecție
de lucrări semnate de graficieni con
temporani din țara prietenă.
A fost prezent Herbert Plaschke,
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.
★

O expoziție de desen, ceramică și
textile, realizate de copii din R.D.G.,
a fost deschisă la Constanța, iar o alta
de grafică, cuprinzînd lucrări sem
nate de artiști din regiunea Gera, la
Timișoara.
„Zilele culturii din R. D. Germană"
au continuat și prin manifestări din
domeniul muzicii ; recitalul pianistu
lui Dieter Zechlin la Arad, evoluția
pianistului Gabriel Elfrun în concer
tul Orchestrei simfonice din Oradea,
spectacolele Coruiui cameral de co
pii din Wernigerode în localități ale
județului Prahova, spectacolele ba
letului Operei comice din Berlin și
cele ale Ansamblului folcloric din
Helmdorf, la Timișoara.
(Agerpres)

tV
15,00 Telex
15,05 Viața școlii. Invățămlntul — pu
ternic angajat în realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
partidului. „A promova noul, spi
ritul creativ, in școală"
15,30 Laureați al Festivalului național
„Cintarea României". Anii marii
iubiri. Cîntece de tineret în inter
pretarea formației, „Juventus Car
men" din București
15.30 Cabinet de informare
politlcoldeologică. însemnătatea Istorică
a celui de-al XIII-lea Congres al
Partidului Comunist Romăn în
viața partidului șl a poporului
nostru
16,10 îndrumări tehnice pentru lucră
torii din agricultură. Pentru 8 000
kg grîu la hectar 1 Experiența
„Peclca" trebuie generalizată 1
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. Faptele
noastre de azi — temelia împlini
rilor de mîlne. în spiritul hotărîrilor
Congresului — mobilizare
exemplară pe
întregul front al
producției materiale
20,35 Teatru TV (color). O poveste ro
mantică de Adrian Lustig. Pre
mieră pe
țară.
Interpretează :
Dinu Manolache, Răzvan Vasilescu, Bogdan Stanoevici, Diana Lupescu. Catrinel Dumitrescu, Ion
Pavlescu, Dorel Vișan, Margareta
Pogonat,
Constantin
Cojocaru,
Mircea Dumitru, Nicolae Iliescu,
Geo Costinlu, George Oancea,
Constantin Florescu, Atena Deme
triad, Mihaela Lupu, Ileana Ne
gru, Dorina Done, lulia Boroș,
Romulus Dumitrescu. Regia artis
tică : Constantin Dicu
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 11 decembrie, ora 20 — 14
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi în general umedă în prima parte a
intervalului în nordul, centrul și estul
țării, unde cerul va fi mal mult noros
și vor cădea precipitații locale, mai
ales sub formă de lapoviță șl ninsoare.
In celelalte regiuni, vremea va fl
schimbătoare, cu ceru! temporar noros.
Se vor semnala precipitații locale. în
deosebi sub formă de burniță șl ploaie,
favorizind producerea poleiului. In a
doua parte a intervalului, vremea se
va ameliora treptat, iar precipitațiile
vor deveni Izolate. Vîntul va sufla slab
pină la moderat, cu unele intensifi
cări predominînd din sectorul nordic
în estul țării și la munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 șl 2 grade, izolat mai coborite
în centrul țării, iar cele maxime între
minus 2 și plus 6 grade. în a doua
parte a intervalului, local, se va pro
duce ceață.

Spre niveluri tot mai înalte
ale progresului tehnic
Cel de-al XIII-lea Congres al
partidului a constituit un eveni
ment de importanță istorică pentru
poporul român. Documentele adop
tate la Congres — Raportul secre
tarului general al P.C.R., obiec
tivele și direcțiile hotărîtoare ale
dezvoltării
economico-sociale a
României în viitorul cincinal și în
perspectivă pină în anul 2000 —
reflectă în modul cel mai expresiv
gindirea profundă și originală a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, anco
rată atît de puternic în realitățile
României moderne.
Colectivul întreprinderii noastre
a beneficiat și pină în prezent de
ajutorul prețios al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Datorită spriji
nului tovarășului Nicolae Ceaușescu
— prezent în repetate rinduri în
mijlocul nostru — indicațiilor sale
clarvăzătoare, am reușit să ridicăm
întreprinderea noastră — „Metalotehnica" Tîrgu Mureș — la ni
velul celor mai reprezentative
unități constructoare de mașini din
tară, să dotăm zeci de întreorinderi din industria textilă cu utilaje
la nivelul tehnicii mondiale : în acelasi timp, preocupările în privin
ța exportului dau rezultate din ce
în ce mai bune, produsele noastre
fiind cunoscute în prezent în multe
țări ale lumii.
Printre orientările sl sarcinile
prioritare prevăzute în documentele
adoptate de Congresul al XIII-lea
al P.C.R. stă înscrisă ideea privind
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al producției. „Se poate afirma
— a spus tovarășul Nicolae
Ceaușescu în Raportul prezentat la
Congres — că, la sfîrșitul secolu
lui, industria românească se va ri
dica la un nou nivel calitativ șl
tehnic, produsele românești situîndu-se la nivelul celor mai bune
produse realizate pe plan mondial".
Ca urmare a preocupărilor în

Articole din sticlă, porțelan, faianță

în „Luna cadourilor", un bogat sortiment de sticlă fină de menaj,
produse din porțelan pentru menaj, bibelouri și alte obiecte decorative
din porțelan, articole din faianță se pot procura in toate magazinele de
specialitate ale comerțului de stat.

cinema
• Raliul: SCALA
(11 03 72) — 9;
11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
• Zbor periculos : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Horea:
UNION
(13 49 04) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

• O lumină la etajul zece : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : DRUMUL
SĂRII (31 23 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amurgul fintlnilor : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Moara
lui
Călifar :
COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Marynia : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20, PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantomele se grăbesc : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Transportul : CAPITOL
(16 29 17)
— 9; 11,13; 13,30; 15,43; 18; 20.
• Goya : CENTRAL (14 13 24) — 9;
12; 16; 19.

loan PÂRJOL

maistru, întreprinderea
„Metalotehnica'-Tîrgu Mureț

Microistoria
unei întreprinderi-simbol
Fosta făbricuță cu nume pom
pos „Phoebus", în prezent purtind
simbolica denumire întreprinderea
„înfrățirea" din Oradea, care nu
avea, în iunie 1948, in momentul
naționalizării, decît 200 de lu
crători, a cunoscut, în anii rod
nici ai edificării socialiste, o
puternică dezvoltare. S-a con
struit masiv, producția a cres
cut și s-a diversificat continuu.
Recent a fost dată în funcțiune o
nouă hală pentru mașini grele în
zestrată cu linii tehnologice de
mare productivitate. întreaga pro
ducție a anului 1949 o realizăm acum într-o jumătate de zi. Dacă
atunci cei 1 016 muncitori pe care
îi aveam produceau numai mașini
de găurit simple, în prezent co
lectivul nostru, care numără pes
te 5 000 de oameni, realizează o
gamă largă de mașini-unelte mo
derne, de o înaltă tehnicitate și
complexitate, competitive pe plan
mondial : centre de prelucrare au
tomată dotate cu numeroase scu
le de așchiere care execută într-un răstimp foarte scurt mai
multe operații cu o înaltă precizie,
mașini-agregate, linii de transfer,
mașini specializate cu o produc
tivitate și cu un grad de precizie
mult superioare celor universale.
Paralel cu dezvoltarea întreprin
derii, a crescut și nivelul de ca
lificare al muncitorilor, care sint
acum x specialiști de înaltă clasă.

INFORMAȚII SPORTIVE

In această ultimă lună a anului, cină, prin tradiție, se organizează
„Luna cadourilor", magazinele comerțului de stat, aprovizionate cores
punzător, desfac o mare varietate de produse ce pot fi oferite in dar
celor mici și dragi. Pentru a face alegerea mai ușoară, recomandăm :
jocuri de construcție aero și navomodele, păpuși, jucării din materiale
textile, jocuri cu caracter educativ confecționate din carton poligrafiat,
truse pentru activități practice, jucării mecanizate, trotinete, triciclete,
cărucioare, landouri ș.a.
Cadourile preferate pot fi procurate de la magazinele și raioanele de
profil din țară, iar in Capitală inclusiv de la magazinul-depozit din
șoseaua Emil Bodnaraș nr. 87 (troleibuz 91).

tregului colectiv al oamenilor
muncii din întreprinderea noastră.
57 la sută din producția anului 1984
o reprezintă utilaiele noi si mo
dernizate. fată de ultimul an al
cincinalului 1976—1980 urmind să
ajunsă în 1985 la peste 70 la sută.
In principal, aceste produse sînt
mașini de tricotat sl de cusut de
diferite tipuri, care în prezent au
caracteristici net superioare celor
ne care le înlocuiesc. Totodată, in
ultimii ani am reușit să proiectăm
si să executăm prin autoutilare di
ferite utilaje si instalații pentru
noi si pentru alte întreprinderi din
tară, menite să înlocuiască cu suc
ces importul lor.
Sîntem constienti însă că mal
avem multe de făcut. în primul
rînd intensificarea eforturilor pen
tru modernizări si reoroiectărî ale
produselor existente, precum sî
pentru asimilarea unor noi produse
cu caracteristici superioare.
în aceste zile de puternic avint
revoluționar care urmează Con
gresului, al XIII-lea al partidului,
oamenii muncii din . întreprinderea
noastră se alătură întregului popor,
exprimîndu-și deplina satisfacție
pentru realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție
de secretar general al Partidului
Comunist Român, garanție a înde
plinirii tuturor programelor de dez
voltare economico-socială a Româ
niei, a ridicării continue a nivelului
de viață al întregului nostru popor.
Oamenii muncii din întreprinderea
noastră se angajează să-si concen
treze toate energiile pentru ca
să-și sporească aportul la înfăp
tuirea mărețului program trasat de
Congresul al XIII-lea și prosperi
tatea generală a României socia
liste.

• Așadar, în sferturile de finală ale
cupelor europene la volei, doua echi
pe românești. La 24 de ore după ce
Steaua își asigurase calificarea în
„Cupa cupelor" (întrecînd din nou pe
A.S. Cannes), Dinamo — deși a avut o
misiune extrem de dificilă (fiind în
vinsă în primul joc cu 3—1, trebuia
să cîștige meciul-retur cu 3—0) — a
avansat în „Cupa campionilor euro
peni", de asemenea, în sferturile de
finală. Cu foarte mari emoții însă; în
seturile doi și trei, voleibaliștii de
la C.U.S. Torino (din rîndul cărora
s-au remarcat... americanul Hovland
și suedezul Gustafsson) au opus o re
zistență extraordinară, ei conducînd
în finalul seturilor respective cu
13—12. Ambelor formații bucureștene — succes mai departe !
• Trei victorii nete în penultima
etapă a turului campionatului divi
ziei A la fotbal : două cu scorul de
4—0 (Corvinul — F.C.M. Brașov și
Dinamo — F.C. Bihor) și unul de
3—0 (F.C. Argeș — Rapid). Gazdele
victorioase, de asemenea, la Slatina
(F.C. Olt — S.C. Bacău 2—1), Ti
mișoara (Politehnica — F.C. Baia
Mare 1—0), Rîmnicu Vîlcea (Chimia
— Jiul 1—0). Scor egal la Buzău
(1—1) între Gloria și Politehnica
Iași, ca și la Tîrgu Mureș (0—0) in
tre A.S.A. și Sportul studențesc,
înaintea ultimei etape (raîine, 12 de
cembrie), pe primele trei locuri :
Dinamo (26 p), Steaua 24 p, un joc
mai puțin disputat), Sportul stu
dențesc (22 p)... pe ultimele trei i
16. S.C. Bacău (golaveraj : 16—23),
17. Politehnica Iași (15—30), 18. Jiul
(11—27), fiecare cu cîte 11 puncte.
• Fotbaliștii de la Universitatea
Craiova au plecat ieri in Iugoslavia,
unde mîine vor susține, după cum
se știe, partida-retur din optimile
de finală ale „Cupei U.E.F.A." cu
Zeleznicear
Sarajevo.
Craiovenii
abordează această partidă cu șansele
firești oferite de faptul că, în primul

joc, pe teren propriu, au învins cu
2—0. Examenul de acum se anunță
totuși destul de dificil, echipa Ze
leznicear fiind extrem de redutabilă
cînd joacă acasă. Duminică, spre exemplu, în etapa a XVII-a a cam
pionatului Iugoslaviei, a întrecut pe
Partizan Belgrad cu 4—0...
• In clasamentele definitive ale
campionatelor de automobilism pe
1984, primul loc la raliuri a revenit
echipajelor Ștefan Vasile — Ovidiu
Scobai (I.A. Pitești) la „general" și
„grupa C“, C. Milu — R. Bădilă
(I.P.A. Sibiu) la „grupa A", Al. Botezan — S. Popa (I.P.A. Sibiu) la
„grupa N“ ; la viteză în coastă :
Nicu Grigoraș (I.A. Pitești) la „gru
pa C“, V. Nicoară (I.A. Pitești) la
„grupa A 2“, V. Obrejan (I.A. Pi
tești) la „grupa A“, C. Duval (Oltcit
— Craiova) la „grupa N“, D. Stănciulescu (I.D.M.S. București) la „gru
pa începători", E. Peteanu (C.S.M.
Reșița) la „grupa B 8“ ; ia viteză pe
circuit : Nicu Grigoraș (I.A. Pitești)
la „grupa C“, V. Nicoară (I.A. Pi
tești) la „grupa A 2", P. Cojocaru
(Oltcit-Craiova) la „grupa A“, C. Du
val (Oltcit-Craiova) la „grupa N“,
D. Stănciulescu (I.D.M.S.) la „grupa
începători", E. Peteanu (C.S.M. Reși
ța) la „grupa B 8“.
• Sportivi români victorioși peste
hotare : Carmen Bunaciu a cîștigat,
într-un concurs de înot disputat la
Praga, proba de 100 m spate in
. l’04”56/100 ; echipa
de
hochei a
României a invins echipa Bulgariei cu
8—2 in ultima zi a turneului inter
național de la Sofia ; la Balcaniada
de box pentru juniori, ce a avut loc
la Vidin, Florin Manea (semimuscă),
Roman Acuarelo (semimijlocie), Ște
fan Drișcu (mijlocie-mică) și Dumi
tru Beșliu (mijlocie) au ocupat pri
mul loc la categoriile respective.

• Program de desene animate — 9;
10,45; 12,30; 16,15, Sezon de pace la
Paris — 14,15; 18; 30 : DOINA
(16 35 38).
• Ana Pavlova î VOLGA (79 71 26) —
9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13) —
9; 12; 16; 19.
• Lovitură fulgerătoare : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Mexicul
In
flăcări :
MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 19.
• Iubire pentru iubire 8 FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Micul dejun
In
pat :
ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Avertismentul :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
• Afacerea
Pigot :
BUCUREȘTI
(13 61 54) — 9; 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.
• Adio, dar rămin cu tine : FLO

RE ASCA (33 29 71) — • ; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Lupii mărilor | LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cursa: BUZEȘTI (50 43 58) — ÎS;
17; 19.
• Naufragiul 1 DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Undeva, cîndva j LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Yankeii : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 18,30.
• Drumul
spre Rio î GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marfă
furată :
COTROCENI
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Legenda călărețului singuratic i
PACEA (60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Dublu delict : GLORIA (47 46 73)
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.

Grupaj de

Ion DUM1TR1U

Productivitatea muncii este anul acesta de 6,5 ori mai mare decit era
în 1960.
Cele șase vizite de lucru cu care
ne-a onorat secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, au constituit pentru noi
tot atîtea momente memorabile. In
dicațiile pe care ni Ie-a dat cu aceste prilejuri, și pe care ne stră
duim să le traducem cit mai bine
în viață, au dus la dezvoltarea șl
modernizarea continuă a produc
ției.
.
La activul întreprinderii noastre,
pentru înti’eaga perioadă a exis
tenței sale, se înscriu nu mai pu
țin de 115 000 mașini-unelte. Nu
mai în acest an producem 36 de
tipuri de bază în mai bine de 70
de variante constructive.
Colectivul nostru și-a îndeplinit
cu cinste angajamentele asumate
în cinstea Congresului al XIII-lea
al partidului, realizînd, pe lingă
sarcinile anuale, o producție indus
trială în valoare de 3,5 milioane
lei, diminuînd consumul de metal
cu 20 de tone și reducînd impor
turile cu un milion de lei. La
sfîrșitul anului în curs, ponderea
mașinilor-unelte și a agregatelor
speciale se va ridica la 78,5 la
sută. Anul viitor, gradul de în
noire a producției urmează să
atingă 85 la sută. în legătură cu
sarcina pe care a trasat-o tovarășul
Nicolae Ceaușescu In Raportul pe

care l-a prezentat la Congres de
a se realiza cu hotărîre programele
privind mecanizarea, automatizarea
și robotizarea tuturor sectoarelor
economice, noi am și început fa
bricarea liniilor flexibile de ma
șini-unelte deservite de roboți in
dustriali. Acesta-i raportul nostru
muncitoresc, aceasta e măsura hăr
niciei noastre. Ne bucură faptul că
Directivele Congresului prevăd ca
și in cincinalul viitor industria
constructoare de mașini să se dez
volte intr-un ritm înalt, de 7—7,5
la sută, peste 95 la sută din pro
ducția ce va fi realizată în 1990
urmind să o constituie produsele
noi și reproiectate, situate la ni

velul performanțelor tehnice și ca
litative mondiale. La traducerea in
viață a acestui obiectiv ne vom
aduce contribuția și noi și sîntem
hotărîți să o facem în mod exem
plar.
De la făbricuță modestă de odinioară la marea și moderna uzi
nă constructoare de mașini de azi
— iată traiectoria străbătută de în
treprinderea orădeană cu nume
simbolic.

Pavel DULCA

maistru, secretar ol comitetului
de partid al întreprinderii
„înfrățirea”, Oradea

Intr-adevăr,
„asemeni lui Făt-Frumos“
In octombrie 1974, cu prilejul vi
zitării orașului nostru, adresîndu-se bistrițenilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a spus că „Bis
trița va crește din punct de vedere
industrial asemeni lui Făt-Frumos
care creștea într-o lună cit alții in
tr-un an". Tot ce s-a petrecut la
Bistrița în anii care au urmat a în
semnat traducerea în viață a aces
tor inspirate cuvinte și nobile gînduri ale secretarului general al
partidului.
înainte de 1944, Bistrița era un
tîrg, total lipsit de industrie, un
oraș al pensionarilor. Cine ar fi
Îndrăznit pe atunci să creadă că va
veni o vreme cînd Bistrița va de
veni o puternică citadelă a indus
triei moderne ? Chiar și în anul
1965 aveam doar două întreprinderi
de interes republican. Dar începînd din anul 1970, ne-am înscris
pe orbita unei industrializări rapi
de. In cincinalul 1976—1980, ritmul
mediu anual de creștere a produc
ției industriale a orașului a fost de
peste 21 la sută, net superior me
diei pe țară.
în partea de vest a orașului a
prins contur o platformă industria
lă puternică ce se întinde pe o su
prafață de circa 170 hectare, cu
peste 15 unități. S-au înălțat aici
întreprinderea de utilaj tehnologic,
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, întreprinderea de materiale ne
țesute — „Netex“, întreprinderea
de sticlărie pentru menaj și altele.
Numai în ultimii cinci ani au in
trat în producție întreprinderea
mecanică, întreprinderea de pro
duse electrotehnice, Fabrica de
acumulatori, Filatura de lină
pieptănată, Țesătoria de mătase.
S-a extins și modernizat conside
rabil și întreprinderea „Netex",
care a atins recent capacitatea pro
iectată. Bistrițenil realizează în
prezent o gamă largă de mașini și
utilaje, instalații și echipamente de
înaltă tehnicitate și complexitate,
precum și numeroase alte produse.
„Netex“-ul, de pildă, și-a început
activitatea cu 8 sortimente de tex
tile'nețesute, ca să ajungă, în pre
zent, la peste 150 de astfel de ti
puri de produse. Fabrica de sticlă
rie pentru menaj obține cristal de
cea mai bună calitate, nu din cuarț
importat, ci din nisip de Hudești.
Materia primă, energia și combus
tibilul își sporesc astfel de peste
zece ori valoarea, In comparație cu
cea a obiectelor din sticlă obiș
nuită.
Detașamentul muncitoresc al mu
nicipiului nostru depășește in pre
zent 39 000' de oameni, o bună par
te din producția întreprinderilor
bistrițene fiind destinată exportu
lui în numeroase țări, inclusiv în
unele dezvoltate din punct de ve
dere industrial.
Semnificativ pentru dezvoltarea
Bistriței este și faptul că și-au
făcut apariția aici și unități de cer

cetare științifică : în 1983 a luat
ființă filiala locală a Institutului
de cercetare științifică și inginerie
tehnologică pentru industria elec
trotehnică, dotat cu o bază mate
rială de cercetare dintre cele mai
moderne.
întreprinderea de produse elec
trotehnice, unde lucrez, are abia
doi ani de existență. In ciuda aces
tei tinereți, deviza ce ne animă ac
tivitatea este să ne facem din nume
un renume. Anul acesta numai co
lectivul nostru, care numără peste
2 200 de oameni, realizează de două
ori mai
multă producție-marfă
decît obținea întreaga industrie
a județului Bistrița-Năsăud în anul
1968 ! Produsele noastre se găsesc
deja încorporate în asemenea mari
ctitorii ale țării cum sint Canalul
Dunăre—Marea Neagră, hidrocen
trala Porțile de Fier II, obiectivele
economice ale Văii Jiului. Ne-am
îndeplinit și depășit angajamentele
luate în cinstea Congresului al
XIII-lea, dînd în nouă luni tot
atîta producție cită am dat în în
treg anul 1982 și asigurînd o pro
ducție-marfă suplimentară în va
loare de 10 milioane lei exclusiv pe
seama
creșterii
productivității
muncii.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Raportul pe
care l-a prezentat Ia Congresul al
XIII-lea al partidului, în cincinal
Iul viitor, în industrie, în centrul
activității se va afla dezvoltarea
intensivă, realizarea unor produse
noi, cu calități superioare, ridicarea
calității și nivelului tehnic al pro
ducției. Desigur că și întreprinde
rile bistrițene, asemeni celor din
întreaga țară, sînt hotărite să-și
aducă din plin contribuția la tra
ducerea în viață a acestor obiec
tive majore.
Industrializarea a adus profunde
schimbări și în dimensiunile și în
aspectul orașului. De la 26 000 lo
cuitori, cîți număra în anul 1968, a
ajuns astăzi la o populație de aproape 70 OO0 'de oâtjieni. In inter
valul 1965—1983 aii fost construite
blocuri cu un total de peste 16 000
de apartamente. In anii din urmă
patrimoniul edilitar al orașului s-a
îmbogățit și cu o serie de edificii
social-culturale, printre care un
spital cu 700 de locuri, o policli
nică, un cinematograf, zeci de noi
unități comerciale și prestatoare
de servicii.
Și avem cu toții convingerea că
hotărîrile adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului vor deschide
orașului nostru, ca și întregii țări,
noi perspective pe această cale lu
minoasă.

Adrian

MANARCA

întreprinderea de produse
electrotehnice Bistrița

Unități turistice în județele Neamț și Suceava

In județele Neamț șl Suceava,
zonă renumită prin monumente is
torice și de artă, toate unitățile tu
ristice sînt bine pregătite să-și pri
mească oaspeții. între acestea se
numără hanul Sucevița, care asi
gură 82 locuri de cazare și masă. La
rindul său, hanul Ilișești, situat pe
drumul național Suceava — Bis
trița, în apropierea comunei Ciprian Porumbescu, oferă vizitatori
lor 94 locuri de cazare, restaurant

• Febra aurului t AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
41 Drumul spre victorie : MODERN
(23 71 01) - 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,30.
0 Salamandra : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Campionul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 19.

teatre
• Teatru! Național
(14 7171, sala
mică) ; Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 19,30.
• Filarmonica
„George
Enescu*
(ÎS 68 73, Ateneul Român) : „Maeștrii

și atractive posibilități de agre
ment.
Hanul Casa Arcașului din orașul
Tg. Neamț oferă condiții dintre
cele mai bune pentru cazare și
masă, iar hanul Agapia, județul
Neamț, dispune de 106 locuri de
cazare șl un restaurant.
Prin Agenția de turism din
București, strada 13 Decembrie nr.
26 (holul casei de bilete nr. 2 a
Sălii Palatului) se primesc infor
mații și se pot reține locuri

muzicii universale* — Barocul italian.
Concert susținut de Orchestra de ca
meră a filarmonicii. Dirijor : Mircea
Cristescu, soliști : Valentin Radu —
orgă, Scott McIntosh
(S.U.A.) —
trompetă — 19.
• Ooera Român
*
(13 18 87) : Hamlet
— 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Prințesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o
bancă — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a Iul Arhimede — 19.
• Teatrul „Nottara
*
(59 31 03, sala
Studio) : EX — 19.

la numeroasele unități turistice
din țară. Agenția organizează și
excursii in grup (telefon 14 52 09).
Aceleași servicii le oferă și agen
țiile de turism din orașele ClujNapoca, Timișoara, Iași, Craiova,
precum și uniunile cooperativelor
de producție, achiziții, desfacere a
mărfurilor și de credit (UJECOOP)
din fiecare județ, prin responsabilii
de turism din cadrul acestora.
în fotografie : Hanul Agapia, ju
dețul Neamț.

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65):
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) :
Bun
venit la Rapsodia
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și cu Daniela, zece 1 — 15; Cenușă
reasa (premieră) — 19.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) t
Arvinte și Pepelea — 16; (sala din
Piața Cosmonauțllor) :
Punguța cu
doi bani — 16.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Atenție 1 Estrada In emisia
— 19,30.

t
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j Acțiuni, demersuri, luări de poziție
*
I
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Ministrul de externe australian se pronunță
* pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleare
* CANBERRA 10 (Agerpres). — Mi lieni. pentru vecinii noștri din re
ț nistrul de externe al Australiei. Bill giune și pentru oamenii de bine de

Hayden, a lansai luni un puternic
J atac
împotriva experiențelor nu

ț
ț
ț
*

J

ORIINTUL MIJLOCIU

,,Pentru o Europă denuclearizată"

y

cleare franceze din Pacificul de sud
și și-a reînnoit apelul pentru inter
zicerea pe tot globul a experiențe
lor cu arme nucleare, relatează agenția U.P.I. Ministrul australian a
condamnat ultima experiență fran
ceză, spunind că „această sfidare
permanentă față de cererile ferm
exprimate de toate țările din re
giunea Pacificului de sud este
profund ofensatoare pentru austra-

î
ț
ț
î

pretutindeni". „Ultima experiență
franceză, a subliniat Hayden, a fost
efectuată curînd după ce 109 țări au
votat, în Comitetul nr. 1 al Adună
rii Generale a O.N.U., pentru — și
nici măcar o singură țară împotrivă ț
— o rezoluție prezentată de Austra (
lia și Noua Zeelandă cerind acțiuni
practice în vederea unui tratat care (
să interzică toate experiențele nu
cleare ale tuturor statelor și în ori )
f
ce mediu natural".

* JAPONIA : 290 de prefecturi și localități proclamate ț
*
î
(
zone libere de arme atomice
TOKIO 10 (Agerpres). — După cum relatează ziarul „Asahi Shimbun",
* in prezent
290 de prefecturi, orașe și sate japoneze s-au proclamat libere
arme nucleare. In ultimele 11 luni, numărul persoanelor participante
at de
la acțiunile pentru proclamarea unor noi localități ca zone fără arme
nucleare s-a dublat. In legătură cu aceasta, ziarul „Akahata" subliniază, I
la rindul. său, creșterea numărului celor care iau parte la lupta pentru
y. respectarea
principiului de a nu se aduce arme nucleare pe teritoriul y
ț Japoniei.

luni, la baza nakilometri sud de
Tokio — a fost primit cu manifestații ale mișcării antinucleare din Japonia. In zilele precedente, alte zeci de mii de japonezi, veniți la Yokos“?° &in vuui-u.
toată ,uru,
țara, uu
au pruiesiai
protestat împotriva acestei vizite, pe care o consideră ca fiind o încălcare a Constituției nipone, ce interzice producția,
inStalCLTen
a.etfP.RII.l flTmolflT
*nucleare pe
no' teritoriul japonez.
instalarea Jti
și accesul
armelor niffl/WT

Conferință internațională la Atena
ATENA 10 (Agerpres). — Incepînd
de luni, la Atena se desfășoară lu
crările celei de-a doua Conferințe
internaționale a mișcărilor pentru
pace, intitulată „Pentrij o Europă de
nuclearizata". Iau parte delegații din
28 de țâri de pe continentul euro
pean, între care și România, și din
America de Nord.
Pe agenda reuniunii, care va dura
trei zile, sînt înscrise subiecte de
importanță deosebită pentru po
poarele europene, cum ar fi situația
politică din Europa, inițiativele pen
tru denuclearizarea continentului,

• Ciocniri armate în Liban
• O nouă rundă de convor
biri libanezo-israeliene la ni
vel de reprezentanți militari

adoptarea de măsuri în favoarea
creșterii încrederii și securității.
In discursul inaugural, primul mi
nistru al Greciei, Andreas Papandreu, a subliniat că negocierile oferă
singura soluție pentru evitarea unui
război nuclear. Cursa continuă a
înarmărilor — a atras el atenția —
conduce spre o catastrofă nucleară,
sau spre o epuizare economică to
tală, care poate, de asemenea, an
trena un război nuclear. Dar, pe
lingă războiul nuclear și dezastrul
economic, există o a treia soluție,
cea a compromisului și coexistenței.

BEIRUT 10 (Agerpres). — în re
giunea de munte de la est de
Beirut au fost înregistrate, luni, noi
ciocniri între militari ai armatei li
baneze și combatanți ai milițiilor
druze, mai multe sate din zonă fiind
ținta unor obuze de artilerie, trans
mit agențiile Reuter și United Press
International. Luptele din împrejuri
mile orașului Souk El Gharb (11 km
la est de capitala libaneză) au fost
calificate de purtători de cuvint mi
litari drept cele mai intense sem
nalate in zonă pînă în prezent.

„Opinia publica din Spania este împotriva
râmînerii țârii în

BEIRUT 10 (Agerpres). — La
cartierul general al Forței Interi
mare a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.),
din localitatea de frontieră Naqhoura, a avut loc, luni, o nouă rundă
de convorbiri libanezo-israeliene, la
nivel de reprezentanți militari,
transmit agențiile internaționale de
presă. Au fost examinate modalită
țile de angajare a procesului retra
gerii trupelor israeliene din sudul
Libanului, pe baza planului propus
de guvernul libanez de uniune na
țională, la runda de convorbiri de
la 2 decembrie.

N. A. T, O."

— subliniază premierul Felipe Gonzalez
MADRID 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru spaniol, Felipe Gon
zalez. a subliniat că opinia publi
că din Spania este împotriva rămînerii țării în N.A.T.O., transmite agenția E.F.E. Intr-o alocuțiune la
televiziunea regională catalană, Fe
lipe Gonzalez a arătat că aceasta este
realitatea din Spania, și în conse
cință aceasta,, este și părerea militanților socialiști. „Dacă aș fi în
postura de a lua decizia privind în
corporarea Spaniei la alianța nordatlantică, cred că nu aș lua-o", a

afirmat primul ministru al guver
nului de la Madrid.
Spania a intrat in N.A.T.O. în
iunie 1982. dar în decembrie, același an, odată cu venirea Ia pu
tere a guvernului socialist, integra
rea acestei țări în structura mili
tară a alianței a fost înghețată. Tn
cadrul campaniei electorale, socia
liștii . au promis organizarea unui
referendum asupra răminerii Spa
niei in N.A.T.O., referendum care,
după cum a declarat recent in Con
gresul Deputaților actualul prim-ministru socialist, va avea loc în fe
bruarie 1986.

AMMAN 10 (Agerpres). — Continuînd acțiunile represive împotriva
populației arabe din teritoriile ocu
pate, autoritățile israeliene au pro-,
cedat la confiscarea unor întinse su
prafețe de teren — 1 530 000 metri
pătrați — pe malul vestic al Iorda
nului, transmite agenția M.E.N., ci
tind postul de radio Amman. '

nuclear american „Cari Vinson", sosit,
yi Zal,ăPortavionul
. a S-U-A- din portul japonez Yokosuka — la 60
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Portugalia în fața unor dificultăți economice
crescinde

y

Un interviu al președintelui Antonio Eanes

J STATELE UNITE : Conferința organizației „Campania
y
pentru înghețarea armelor nucleare
*
* WASHINGTON 10 (Agerpres). —
y
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Conferința organizației „Campania
pentru înghețarea armelor nuclea-»
re“ din Statele Unite a cerut Con
gresului interzicerea finanțării, ex
perimentării, producerii și desfă
șurării tuturor armelor nucleare,
inclusiv a programului de rache
te „MX“, precum și încheierea
unui moratoriu bilateral privind
experimentarea rachetelor in zbor
și a programului antisatelit, trans
mite agenția United Press Inten

national. Cei peste 700 de delegați t
la conferință — ale cărei lucrări
iUi '
se desfășoară la St. Louis, au «; y
doptat, de asemenea, programul de
acțiuni _
_ _ ......păcii
_ _ _ _ce_ _ur-y
în_ favoarea
mează să se desfășoare în cursul i
anului 1985. în acest cadru s-a .
hotărît organizarea în luna aprilie ț
a anului viitor a unei mari de- i
monstrații pentru pace Ia Washing- ’
ton și a altor acțiuni cu prilejul l
împlinirii a 40 de ani de la pri- <
mul bombardament atomic asupra ■
Hiroshimei.
|

Noi inițiative pe diverse meridiane
„Anul 1985 să fie anul ro
țiunli și nu al amplasării de rachete nucleare I", se subliniază in
declarația adoptată de Comitetul
de luptă pentru salvarea regiunii
belgiene Florennes, unde se află
amplasată o importantă bază militară a N.A.T.O. și unde se
s» J=.desfășoară lucrările destinate instalării de rachete nucleare.

• Consiliul clericilor pentru
pace, una dintre puternicele organizații antirăzboinice din Olanda,
s-a pronunțat în favoarea organizării unui referendum național în
legătură cu hotărîrea N.A.T.O. privind amplasarea de rachete nuclears cu raîă medie de acțiune
,

'

pe teritoriul olandez. Campania im- >
potriva rachetelor nucleare trebuie '
să se intensifice, mai ales în luna ț
noiembrie 1985, cînd guvernul de i
la Haga urmează să adopte o >
hotărîre in această problemă, a ț
declarat în cadrul unei conferințe y’
de presă un reprezentant al Con
y
siliului clericilor.
• la Bogota și în alte localități
columbiene au fost inițiate acțiuni
in favoarea păcii și împotriva amestecului străin in treburile in
terne - transmite agenția E.F.E. La
acțiuni participă organizații politice
și sindicale, mișcări de tineret și
asociații cu caracter democratic din
Columbia.

r-_r-_r-_ r-_-r-_—. — _—
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(DTN ACTUALITATEA POLITICĂ)
TENDINȚE DINAMICE ÎN

La 1 decembrie, în Australia au
avut loc alegeri parlamentare, care
— la fel ca și scrutinul din martie
1983 — au dat cîștig de cauză par
tidului laburist, condus de Bob Haw
ke. Acest partid s-a prezentat in
fața electoratului cu o platformă
prevăzind, între altele, continuarea
politicii de redresare a economiei,
de reducere a numărului șomerilor,
sporirea competitivității produselor
australiene, reducerea inflației și a
deficitului bugetar. Pe plan extern
se preconizează ca Australia să aibă
un rol mai mare în direcția opririi
cursei înarmărilor. Guvernul austra
lian — a spus premierul Hawke —
va sprijini măsurile vizind reduce
rea arsenalelor nucleare, realizarea
de acorduri în domeniul controlului
Înarmărilor, întărirea regimului in
ternațional de neproliferare a arma
mentului nuclear și crearea unei
zone lipsite de asemenea arme în
Pacificul de sud.
Și in Noua Zeelandă, unde cu cîtăva vreme în urmă a avut loc un
scrutin similar, succesul a fost repur
tat de asemenea de partidul labu
rist, care a înlocuit la putere partidul
conservator. Imediat după învestirea
sa, noul prim-ministru, David Lange,
a anunțat, pe plan intern, un „amplu
program de redresare economică",
iar pe plan extern a confirmat hotărirea de a interzice accesul navelor
militare americane dotate cu arme
nucleare în porturile neozeelandeze
și de a milita pentru înfăptuirea de
zarmării nucleare. „Aceasta este in
interesul securității Noii Zeelande"
— a subliniat premierul.

și investițiile, inflația rămîne ridi
cată, iar problema șomajului nu a
fost rezolvată, Portugalia sărăcește
din ce in ce, iar cetățeanul portu
ghez nu are în față perspectiva unui
viitor promițător".
Șeful statului portughez apreciază
că pentru soluționarea acestor pro
bleme sint necesare „modificări
profunde în organizarea puterii poli
tice, o administrație mai dinamică,
ca și o participare sporită a tinere
tului la viața politică in cadrul unei
mobilizări generale".

O manevră a regimului rasist din R.S.A.
PRETORIA 10 (Agerpres). — Su
pus unei intense presiuni din partea
opiniei publice internaționale și
confruntat cu extinderea mișcării
antiapartheid pe plan intern, guver
nul rasist sud-african a fost nevoit
să pună in libertate o serie de mi
litant! al populației dii culoare, tn
ultimele trei zile, informează agen
ția A.P., au fost anulate, astfel, or
dinele de detenție a mai multor per
soane, dintre rare unele se aflau
încarcerate fără judecată de peste
trei luni. Majoritatea «elor puși în
libertate fuseseră arestați pentru
organizarea boicotării, așa-ziselor alegeri legislative din luna august.
Șase dintre cei eliberați luni au fost
insă arestați din nou și inculpați.
Această succesiune de măsuri in
dică faptul că anularea ordinelor de
detenție nu este decit o manevră

a regimului rasist menită să înșele
opinia publică. Dealtfel, sursa, apropiate organizațiilor antiapartheid
relevă că în acest an în R.S.A. au
fost încarcerate fără judecată peste
1 090 persoane, din care aproximativ
200 se află încă in detenție. Majo
ritatea au fost arestate în timpul
puternicelor revolte din ultimele
luni, al căror bilanț este de peste
170 morți, în rindul populației de
culoare, oprimate..
•fr
OSLO 10 (Agerpres). — Episcopul de
culoare sud-african Desmond Tutu,
laureat al Premiului Nobel pentru
pace pe anul 1984, a declarat, într-o
conferință de presă ținută la Oslo,
câ se impune necesitatea intensifică
rii presiunilor pe plan internațional
în vederea eliminării regimului de
apartheid din R.S.A., informează agenția France Presse.

Rezultă deci o oarecare similitu
dine în evoluțiile de pe scena poli
tică a celor două țări — bineînțeles
ținîădu-se seama de condițiile spe
cifice fiecăreia dintre ele. similitu
dine determinată de o serie de fac
tori a căror natură nu pare să dife
re, la prima vedere, prea mult. Și,
cu toate că Australia și Noua Zeelandă sînt situate in aceeași zonă
geografică, cele două țări cunosc o
serie de probleme specifice. Privind
lucrurile din Europa, atît Australia,
cit și Noua Zeelandă par intr-atit
de apropiate, incit s-ar crede că de
la Sydney sau Melbourne se poate
ajunge la Wellington cu bacul. în
realitate, distanta depășește 2 000
km.
Australia, această țară-continent
ea o suprafață de 7.6 milioane kmp
și o populație de 15 milioane locui
tori, dispune, pe lingă o agricultură
avansată și o industrie modernă, de
imense resurse naturale, îndeosebi
cărbune, gaze naturale, uraniu,
bauxită, minereu de fier, cupru,
mangan etc.
Noua Zeelandă — țară de propor
ții mult mai reduse (269 057 kmp și
circa 3,25 milioane locuitori) — nit
dispune de bogății importante ale
subsolului, venitul național fiind rea
lizat în proporție de peste 90 la sută
din producția agrară, din exportul
de unt, brînză și alte produse lac
tate. came de ovine, bovine și lină.
Pînă la cel de-al doilea război
mondial, cu excepția perioadei marii
crize din 1929—1933. Australia și
Noua Zeelandă au cunoscut o înde
lungată perioadă de prosperitate,
care s-a prelungit apoi după 1945 —
scrie săptăminalul „ECONOMIST".
Prima dereglare a situației — deter
minată de modificarea radicală a

— declară președintele Columbiei
BOGOTA 10 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Bogota, pre
ședintele Columbiei, Belisario Betancour Cuartas, a precizat că pro
cesul inițiat de Grupul de la Con
tadora pentru instaurarea unui cli
mat real de pace în America Centra
lă este confruntat cu o serie de di
ficultăți, dar va fi continuat în mod
consecvent — relatează agenția E.F.E.
El a arătat câ întotdeauna au existat
și piedici în calea eforturilor de pace
întreprinse în regiune, dar în pre
zent cel mai important lucru este
perfecționarea proiectului Tratatu
lui de pace, securitate și cooperare
în regiune și semnarea documentu
lui de către șefii de stat centroamericani.

structurii schimburilor comerciale —
s-a produs odată cu intrarea Angliei
in Piața comună. întrucît sectoarele
de export ale agriculturii Australiei
și Noii Zeelande erau profilate aproape exclusiv pe „gustul britanic",
cole două țări au fost nevoite să
caute noi piețe in Europa de vest,
să extindă relațiile cu țările socia
liste și cu cele din „lumea a treia".

De Io penuria de brațe
de muncă — ia „exodul de
creiere". ^ar* *n timP ce acest
proces era în plină desfășurare,
s-a declanșat criza economică ce a
cuprins toate țările capitaliste,
întrucît Australia și Noua Zeelandă
dispuneau de un sector agricol
puternic — arată „NEW YORK
TIMES" — efectele crizei s-au sim
țit la antipozi ceva mai tîrziu ;
partenerii economici ai celor două
țări au redus la început im
porturile de materii prime și nu
mai după aceea, cînd greutățile eco
nomice s-au întețit, au redus și pe
cele de produse agroalimentare. De
aceea, criza a lovit mai întîi Austra
lia (avînd o industrie extractivă dez
voltată), răsfringîndu-se abia mai
apoi și asupra Noii Zeelande. Pa
ralel, țările industriale și-au dezvol
tat și lărgit propriul sector agroalimentar, ceea ce a însemnat o redu
cere a importurilor de astfel de pro
duse din Australia și Noua Zeelandă.
Consecințele s-au făcut simțite
imediat : rate înalte ale inflației și
mari datorii externe. Cit privește
șomajul, acesta a atins în unele pe
rioade din acest an chiar și 10 la
sută din forța de muncă din Austra
lia. Și aceasta se mtimplă în țări
unde acest fenomen, practic, nu
exista cu 10—15 ani in urmă. Dimpo
trivă, la antipozi se înregistra o pe
nurie a forței de muncă. Tocmai da
torită marelui număr de șomeri, în Ul
timul timp s-au luat măsuri pentru
curmarea imigrărilor, întrucît se con
sideră că noii veniți — potrivit apre
cierilor presei — „ocupă locurile de
muncă ce sint căutate de australieni
și neozeelandezi". Mai mult, din Aus
tralia se înregistrează acum — potri
vit ziarului ..THE AGE" — un „ade
vărat exod" : „un mare număr de
persoane cu diplome universitare in
domeniile matematicii, fizicii, chi
miei, literaturii și artei au emigrat
din Australia!'.
Motive de nemulțumire pentru
Canberra și Wellington — evidenția
ză ziarul „LE MONDE" — sint și
dobinzile ridicate practicate de
S.U.A., datorită cărora capitalurile

DIN

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședința a 31-a a
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rarea _ tehnico-științifică. Delegația
română a fost condusă de tovarășul
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al
Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie. Comitetul a adoptat mă
suri pentru dezvoltarea colaborării
tehnico-științifice in lumina hotăririlor Consfătuirii economice la nivel
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.
și a sarcinilor ce au decurs din hotăririle Sesiunii C.A.E.R. și Comitetu
lui Executiv.
S-au examinat problemele colabo
rării legate de elaborarea Programu
lui complex al progresului tehnico-

Izolarea geografică nu
constituie o „umbrelă" antiatomică... Orientări noi se

științific al țărilor membre ale
C.A.E.R. pe 15—20 ani, realizarea
convențiilor de colaborare multilate
rală în domeniul roboților și micro
procesoarelor, rezultatele colaborării
în domeniul tehnicii sudurii, inclusiv
în ce privește folosirea roboților m
procesele de sudură și tăiere a meta
lelor. S-a efectuat un schimb de ex
periență în problemele asigurării ac
tivității de cercetare cu mijloacele
materiale și tehnice necesare.
Comitetul a adoptat propuneri de
perfecționare a colaborării dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. în dome
niul informării tehnico-științifice și
a aprobat planul său de activitate pe
1985—1986.

I----
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AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
PRIMIRE. Gustav Husak, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, l-a pri
mit pe ministrul de externe al Spa
niei, Fernando 'Moran, care între
prinde o vizită oficială în Ceho
slovacia. Convorbirea a prilejuit
un schimb de vederi privind situa
ția internațională actuală, fiind
subliniată necesitatea de a se de
pune toate eforturile pentru înlătu
rarea pericolului unui război nu
clear, relatează agenția C.T.K.

demonstrație au participat peste
2 500 de studenți care au cerut gu
vernului să renunțe la planurile de
anulare a fondurilor destinate con
tinuării unor lucrări științifice ale
universității.

SESIUNE. în cadrul sesiunii
Adunării Populare Naționale Alge
riene (parlamentul), președintele
forului legislativ, Rabah Bitat, a
prezentat proiectul planului de
dezvoltare economico-socială pe
cinci ani a țării, transmite agenția
FANA. El a subliniat că planul
cincinal este destinat creșterii pro
ducției naționale în scopul ridicării
nivelului de trai al poptflației, con
solidării economice și modernizării
țârii.

COLOCVIU INTERNATIONAL
CONSACRAT OPEREI LUI MINAI
EMINESCU. La Biblioteca română
din Roma s-a desfășurat un coloc
viu internațional consacrat operei
lui Mihai Erhinescu. Timp de trei
zile, profesori, critici, istorici lite
rari și cercetători din România,
Italia și Franța au prezentat comu
nicări despre creația marelui poet
român. In expuneri, ca și în cadrul
discuțiilor desfășurate pe marginea
lor, a fost subliniat caracterul uni
versal șt național al operei lui
Mihai Eminescu. evidențiindu-se
noi aspecte esențiale ale poeziei și
prozei eminesciene.

MOZAMBICUL A ADERAT I.A
CONVENȚIA
DE
ASOCIERE
C.E.E.—A.C.P. (țările în curs de
dezvoltare din Africa, zona Carai
bilor și Pacificului), reînnoită, sîmbătă, la Lome, capitala Republicii
Togo, informează agenția A.N.S.A.
Numărul țărilor A-C.P. este în
prezent de 65.

DEMONSTRAȚIE. La Oxford a
avut loc o demonstrație de protest
a studenților împotriva reducerii
alocațiilor guvernamentale destina
te instituțiilor de învățămint. La

MANIFESTAȚII ÎN COREEA
DE SUD. în Coreea de sud con
tinuă șirul acțiunilor tineretului
studios împotriva practicilor repre
sive ale autorităților, în favoarea

AUSTRALIA

sint atrase spre piața americană, lip
sind Australia și Noua Zeelandă, ca
și celelalte țâri occidentale, de fon
duri pe caro le-ar putea folosi pen
tru redresarea propriei economii.
Pentru ieșirea din situația creată,
atît guvernul australian, cit și cel
neozeelandez au anunțat aplicarea
unor măsuri de austeritate. Cînd a
venit la putere, anul trecut, premie
rul Robert Hawke a făcut apel la
concetățenii săi să „stringă cureaua"
pentru a ajuta la depășirea crizei.
In Noua Zeelandă, cabinetul con
dus de David Lange și-a început
activitatea cu devalorizarea monedei
naționale (pentru a împiedica specu
lațiile financiare și ieșirea de devize
din tară) și cu înghețarea pe trei
luni a prețurilor și salariilor.

CIUDAD DE GUATEMALA 10 (Agerpres). — Comunicatul comun di
fuzat la încheierea convorbirilor oficiale dintre președinții Guatemalei,
Oscar Mejia Victores, și Columbiei,
Belisario Betancour Cuartas, subli
niază necesitatea eliminării prezen
ței militare străine din America
Cehtrală și lansează un apel tutu
ror țărilor din regiune de a se ab
ține de la orice acțiune ce poata
duce la creșterea tensiunii în zonă.
Cei doi șefi de stat evidențiază în
semnătatea Tratatului de pace și
cooperare elaborat de Grupul de la
Contadora pentru soluționarea nego
ciată a conflictului din această re
giune.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
tehnico-științifică

„Pămîntul se mișcă“... și la antipozi

ORIENTĂRILE POLITICE

Scena politică internațională este, în continuare, martoră o unor
profunde frămîntări. în Europa continuă să se procedeze la amplasarea
noilor rachete, operațiune care provoacă o profundă îngrijorare prin pe
ricolele pe care le implică. în Orientul Mijlociu, în Asia, Africa, America
Centrală persistă sau se întețesc conflicte soldate cu numeroase victime
omenești și însemnate pagube materiale. Criza economică iși face în
continuare simțite din plin efectele, lovind în special țările în curs de
dezvoltare. Pe de altă parte, pretutindeni în lume se ridică cu vigoare
vocea popoarelor, care cer să fie înlăturată primejdia unui război nuclear,
să fie create condițiile pentru asigurarea unei dezvoltări pașnice a în
tregii omeniri.
„Pămîntul se mișcă și la antipozi’ — scria un ziar qustralion. Intr-adevăr,
o serie de evenimente petrecute in Australia și Noua Zeelandă au atras
atenția opiniei publice mondiale, punînd în lumină că și țările socotite
în trecut „la capătul lumii" și ca atare considerate a fi la adăpost de
pericolul unei conflagrații pustiitoare, ca și de consecințele crizei eco
nomice, nu mai pot sta deoparte, ele fiind la fei de afectate de evoluțiile
ce se desfășoară pe glob, la fel ca oricare alt stat sau altă zonă a
planetei.

Reorientâri semnificative
pe plan politic și economic.

LISABONA 10 (Agerpres). — „Por
tugalia traversează o situație critică,
deși nu disperată", a declarat pre
ședintele Antonio Ramalho Eanes
într-un Interviu acordat postului de
radio „Renascenca" din Lisabona. El
a apreciat că, în pofida realizărilor
din sectorul economic, a ameliorării
înregistrate în balanța comercială și
în tranzacțiile curente, Portugalia
trebuie să se aștepte in 1985 la o di
minuare a produsului național brut.
„Consumul intern — a spus pre
ședintele Portugaliei — s-a redus, ca

„Procesul inițiat de Grupul de la Contadora
va fi continuat"

SI

NOUA ZEELANDĂ

Pacificul de sud-zonă denuclearizată!
La Wellington și Canberra s-au desfășurat lucrările forumurilor
anuale ale partidelor de guvernămint din Noua Zeelandă și Australia,
care au pus în evidență preocupări similare în ce privește necesitatea
arzătoare a înlăturării primejdiei nucleare.

La Conferința anuală a Partidului Laburist din Noua
Zeelandă au fost adoptate o serie de rezoluții care prevăd:

— retragerea țării din pactele militare din care
fac parte și puteri nucleare ;
— interzicerea admiterii în porturile naționale
a navelor militare străine cu arme nucleare la
bord ;
— transformarea Pacificului de sud într-o zonă
denuclearizată.

fac remarcate la antipozi și, i în
domeniul politicii externe. Aus
tralia și Noua Zeelandă căutind
La Conferința bienală a Partidului Laburist din Austra
„să iasă din izolare și să joace
lia, delegații reprezentind aripa de stingă a partidului au
un rol tot mai însemnat în via
cerut :
ța internațională" — cum preci
zează agenția France Presse. Aceasta se explică atit prin necesita
— reducerea bugetului militar al țării;
tea resimțită de cele două țări de
a-și extinde și diversifica relațiile e— ieșirea Australiei din pactul A.N.Z.U.S.;
conomice și tehnico-științifice cu sta
tele de pe alte continente, cit și in- ’
— interzicerea, în zona Pacificului de sud, a
țelegerii faptului că in condițiile agravării situației internaționale, ale
experiențelor nucleare, a stocării și a navigației
pericolului unui război nuclear. Aus
tralia și Noua Zeelandă nu vor putea
navelor avînd arme atomice la bord ;
evita nici ele consecințele unei even
tuale conflagrații. Pînă nu de mult,
— anularea acordului privind funcționarea ce
exista opinia că țările de la antipozi
— plasate foarte departe de un even
lor trei baze militare americane pe teritoriul aus
tual teatru de luptă din emisfera
tralian.
nordică — ar fi „la adăpost" in ca
zul unui război nuclear. Dar, po
trivit opiniei experților, Australia
și Noua Zeelandă vor suferi aceleași
Zeelande și a tuturor celorlalte țări.
panții s-au pronunțat pentru înceta
grave distrugeri ca și celelalte țări,
Guvernul va acționa, atit. pe plan
rea cursei înarmărilor, în special a
deoarece căderile radioactive și „iar
internațional, cit și la nivel regional,
înarmărilor nucleare, desființarea
na nucleară" nu vor lăsa neatins
pentru a-și demonstra preocuparea
bazelor militare de pe teritorii străi
nici un spațiu de pe glob.
în legătură cu această problemă fun
ne. inclusiv a bazelor militare ale
Iată de ce, sub inrîurirea marilor
damentală".
Totodată,
a
devenit
fer

S.U.A. din Australia și adoptarea al
demonstrații populare pentru dezar
mă decizia de a nu se permite accesul
tor măsuri care să permită Înain
mare și pace care au avut și au loc
in porturile neozeelandeze a nave
tarea pe calea dezarmării și salvgar
in cele două țări, in ultimul timp în
lor americane cu arme nucleare la
darea păcii. Aproape 50 consilii mu
politica promovată de Canberra și
bord, s-au înmulțit luările de pozi
nicipale au declarat teritoriile res
Wellington s-au înregistrat o serie
ție care pun sub semnul întrebării
pective „zone fără arme nucleare".
de poziții realiste.
utilitatea
participării
în
continuare
a
Chiar și Canberra, capitala țării, a
Astfel, guvernul Noii Zeelande s-a
Noii
Zeelande
la
pactul
militar
fost proclamată, ca urmare a cereri
pronunțat cu fermitate în direcția
A.N.Z.U.S.
lor
tot mai insistente ale opiniei pu
„instaurării.unei zont fără arme nu
blice, drept zonă denuclearizată de
cleare în regiunea Pacificului de
în același timp, mari manifestații
sud". „Armele nucleare — a arătat
populare au avut Ioc la Canberra,
către Adunarea municipală.
Sydney, Adelaide, Brisbane și în alte
premierul Lange — reprezintă cea
mari orașe din Australia. Pârtieimai mare amenințare la adresa Noii
Nicolae PLOPEANU

democrației. Potrivit ziarului sudcoreean „Dong-U Ubo“, zilele tre
cute citeva . sute de studenți ai
Universității „Koryo" din Seul au
organizat o manifestație, distri
buind manifeste- prin care denun
țau rînduielile antipopulare din
Coreea de sud.

TERORIȘTI CAPTURAȚI. După
cum transmite agenția iraniană de
știri IRNA, membri ai trupelor
de securitate iraniene au reușit
să-i captureze pe cei trei teroriști
aflați la bordul unui avion de pa
sageri kuweitian, deturnat pe aero
portul din Teheran în urmă eu
mai multe zile. în cursul eveni
mentelor anterioare capturării, te
roriștii au ucis două persoane și au
rănit alte două, din rindul pasage
rilor.

MEMBRI AI SECTEI „MOON"
ACUZAȚI DE CORUPȚIE, tn pro
vincia ărgentiniană Tucuman au
fost arestați șase membri ai sectei
religioase „Moon", acuzați de co
rupție, informează agenția France
Presse. Arestarea celor șase sectanți, printre care Beatrlz Menica
Ortiz, responsabila sectei pen
tru provincia Tucuman. ' a sur
venit in urma denunțării de că
tre un tată a dispariției fiului săii
minor, racolat de secta menționată.

„Tarile in curs de dezvoltare
înregistrează ritmuri
lente de creștere"
*
KUALA LUMPUR 10 (Agerpres).
— „Nu este posibilă o dezvoltare au
tentică a țărilor sărace dacă ele nu
pun capăt dependenței de țările in
dustrializate", a declarat, in cadrul
unei reuniuni internaționale desfă
șurate la Penang, specialistul malayezian Martin Khor. El a apreciat că,
la mai mult de două decenii după
ciștigarea independenței, o serie de
țări in curs de dezvoltare se află
încă sub controlul economic și cultu
ral al statelor industrializate. Pe de
altă parte, Martin Khor a estimat că,
in contextul unui ritm de creștere
lent și al condițiilor economice mon
diale incerte, singura abordare posi
bilă a situației o reprezintă efectua
rea unor reforme in țările in curs de
dezvoltare. în direcția redistribuirii
bunurilor productive și a veniturilor.
LUSAKA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda,
s-a pronunțat în favoarea unei coo
perări mat strinse intre țările in
curs de dezvoltare și cele industria
lizate in vederea reducerii decala
jelor dintre statele bogate și cele
sărace. După cum relatează agenția
Z.A.N.A., șeful sfatului zambian a
arătat că o combinare a resurselor
financiare și a tehnologiei de care
dispun țările industrializate și a re
surselor naturale și forței de muncă
abundente din țările sărace ar putea
elimina grava subdezvoltare ce
afectează multe națiuni ale lumii.

INDIA

Consecințele grave
ale degajării gazelor
toxice la Bhopal
DELHI 10 (Agerpres). — Potrivit
experților, consecințele degajării ga
zelor de înaltă toxicitate dc la uzina
de pesticide din orașul indian
Bhopal ar putea fi resimțite pe o
lungă perioadă de timp de către per
soanele care au suferit vătămări de
diferite grade după inhalarea toxi
nelor răspindite în atmosferă, rela
tează agenția Associated Press. După
cum s-a inai anunțat, 2 500 de locui
tori ai orașului și-au pierdut viața,
peste 20 000 au fost internați in spi
tale, iar circa 200 000 din regiune se
află în tratament pentru efecte pato
logice diferite provocate de gaze.
Aprecierile specialiștilor indică la
aceste persoane un risc sporit de a
orbi parțial sau total, de a contracta
afecțiuni pulmonare, ale ficatului si
rinichilor, precum și dereglări în
funcționarea sistemului nervos.
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