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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, astăzi

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Astăzi sosește într-o vizită de prietenie 
în țara noastră tovarășul Todor Jivkov

sosește într-o vizită de prietenie in 
țara noastră tovarășul Todor livkov, 
prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 

vor efectua o vizită de stat în Danemarca
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ' pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, îihpreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu vor efectua, la invitația 
Maiestății Sale Regina Margareta a 
TI-a și a Alteței Sale Regale prințul

Henrik, o vizită de stat In Danemar
ca, in perioada 10—13 noiembrie 1980.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
__ _______ _______________ 7 »

Președintele Fundației culturale americano-române
Președintele Republicii Socialiste 

România, tbvarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-a- 
miază, pe Barbu Niculescu. preșe
dintele Fundației culturale america
no-române, care efectuează o vizită 
în țara noastră.

Oaspetele a exprimat sincere mul
țumiri pentru onoarea de a fi primit 
de șeful statului român și pentru 
posibilitatea ce o’are de a vizita din

Ambasadorul Republicii Ecuador cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 

nou România, de a cunoaște reali
zările obținute de poporul român In 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
dorința de a dezvolta in continuare 
— în cadrul colaborării multilatera
le dintre România si Statele Unite 
ale Americii — schimburile cultura
le, care au un rol important în mai 
buna cunoaștere a valorilor spiritua

amiază, pe Cezar Roman Gonzales, 
care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex

le ale poporului român șl poporului 
american.

în cursul întrevederii a fost subli
niat faptul că intensificarea acțiunilor 
de colaborare culturală româno-ame- 
ricane servește apropierii dintre cel» 
două popoare, cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

traordinar șl plenipotențiar al Repu
blicii Ecuador în țara noastră. 
(Continuare in pagina a VII-»).
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Vineri dimineața s-au reluat lu
crările în plen ale sesiunii a doua a 
celei de-a opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Ora 9. La sosirea In rotonda Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului sînt 
salutați de deputat! și invitați cu 
deosebită căldură, cu Îndelungi și 
puternice aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in lojile oficiale iau loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică. Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman. Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 

FORUL LEGISLATIV SUPREM AL ȚÂRII A VOTAT:

• Legea pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste România pe anul 1981

• Legea cu privire la dezvoltarea industriei mici
• Legea pentru modificarea Legii nr. 57/1968 de organizare șl funcționare a con

siliilor populare
• L țgea privind obligația cadrelor de conducere din activitatea economico*

ocială și a altor activiști de partid și de- stat de a declara bunurile de valoa- 
proprietate personală

• Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către popu
lație și construirea de case de odihnă proprietate personală

• Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 5/1973 privind administra
rea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași

• Legea privind organizarea excursiilor cu turiști români în străinătate

Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin.

La lucrările sesiunii iau parte, de 
asemenea, membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat.

Sa află in sală, in calitate de invi
tați, membri al C.C. âl P.C.R. și 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

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

în continuarea dezbaterilor genera
le la proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste /România pe anul 
1981 au luat cuvîntul deputății : Ion 
Dincă, Nicolae Doggendorf, Ana 

Mureșan, Nagy Ferdinand, Emil 
Bobu, Constantin Olteanu. Ioan Păs
cută, Pantelimon Găvănescu și Ion 
Ursu.

A urmat discuția pe articole a 
proiectului de lege, după care Marea 
Adunare Națională a votat în unani
mitate Legea pentru adoptarea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1981.

S-a trecut apoi la examinarea pro
iectului de Lege cu privire la dez
voltarea industriei mici.

Expunerea la acest proiect de lege 
a fost prezentată de tovarășul Vasile 
Marin, președintele Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție. De asemenea, tova
rășul Gheorghe Dumltrache, vicepre
ședinte al Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-financiară, 
a prezentat raportul comisiilor per

manente ale Marii Adunări Națio
nale care au analizat și avizat acest 
proiect

Pe marginea proiectului de lege 
au luat cuvîntul deputății Ion Sîrbu, 
Iulia Feroiu și Teodor Haș.

După discuția pe articole a proiec
tului de lege, Marea Adunare Na
țională a adoptat, in unanimitate, 
Legea cu privire la dezvoltarea in
dustriei miel.

In continuare, tovarășul Ludovic 
Fazekas, președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, a prezentat expunerea la pro
iectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 57/1968 de .organizare și 
funcționare a consiliilor populare. 
Raportul comisiilor permanente aia 
Marii Adunări Naționale care au 
avizat acest proiect de lege a fost 
prezentat de tovarășul Miu Dobres- 
cu, președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și administrația 
de stat.

A urmat apoi discuția pe articole 
a proiectului de lege. Marea Adu
nare Națională a aprobat in unani
mitate Legea pentru modificarea 
Legii nr. 57/1968 de organizare și 
funcționarea consiliilor populare.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi, tovarășa Cornelia Filipaș, 
viceprim-ministru al guvernului, a 
prezentat expunerea la proiectul de 
Lege privind obligația cadrelor de 
conducere din activitatea economi
co-socială și a altor activiști de 
partid și de stat de a declara bunu
rile de valoare proprietate persona
lă. A fost prezentat apoi raportul Co
misiei constituționale și juridice a 
Marii Adunări Naționale, de către 
tovarășul Ion Sălăjan, președintele 
comisiei.

După încheierea discuției pe arti
cole a proiectului de lege, Marea 
Adunare Națională a adoptat în una
nimitate Legea privind obligația ca
drelor de conducere din activitatea 
economico-socială și a altor activiști 
de partid și de stat de a declara bu
nurile de valoare proprietate per
sonală.
(Continuare în pag. a Vl-a)

Pe marginea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe anul 1981

Planul de stat pe anul viitor răspunde, pe ansamblu, ce
rințelor și obiectivelor stabilite de Congresul al XlI-lea și asi
gură dezvoltarea în continuare în ritm corespunzător a econo
miei naționale, a patriei noastre. De aceea trebuie să facem 
totul pentru a asigura buna pregătire și realizarea în întregime 
a planului, creind astfel o bază puternică pentru îndeplinirea 
întregului cincinal, pentru ridicarea țării pe o nouă treaptă de 
dezvoltare, pentru creșterea bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

a
— primul an 

Ne aflăm, 
dintre două 
strălucitoare 

satis- 
de

Ieri, marele forum legislativ al 
țării a dat, in unanimitate, putere 
de lege Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială 
României pe anul 1981 
al viițorului cincinal, 
așadar, la confluența 
cincinale, două borne 
care marchează deopotrivă 
facția împlinirilor a cinci ani 
muncă asiduă a întregului popor 
pentru prosperitatea patriei și di
mensiunile dezvoltării noastre în 
anul de temelie al viitorului cinci
nal. Sîntem, așadar, în fața unui 
amplu și impresionant bilanț al 
muncii întregului popor și în fața 
„rampei de lansare" a proiectelor 
pentru un nou salt în timp, pentru 

Perspectiva însuflețitoare a activității noastre

înaintarea fermă a tării pe calea 
progresului economico-social. Să-i 
dăm acestui timp al marilor conexi
uni întreaga ’ desfășurare pentru 
a-și etala puterea, valoarea și opti
mismul. Puterea faptelor, valoarea 
hărniciei și dăruirii in muncă, op
timismul robust ale unui popor li
ber și stăpin pe destinele sale. Iar 
chipul cel mai fidel al acestui mă
reț timp — prezent și viitor — e 
descris, cu un impresionant simț 
al analizei realiste, sintezei și pre
viziunii, de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 

■ Ceaușescu, în excepționala cuvin- 
tare rostită la încheierea lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 14—15 
octombrie.

Avem, fără îndoială, tot dreptul 
să privim cu satisfacție drumul pe 
care l-am parcurs, succesele pe care 
le-am obținut — spunea secretarul 
general al partidului la regenta 
plenară. Da, avem acest drept, 
pentru că ni l-am dobîndit prin 
propria muncă. Prin forța brațelor 
și minții noastre, prin folosirea tot 
mai eficientă a tehnicii moderne și 
resurselor materiale de care dispu
nem. Așa am atins un ritm înalt 
de creștere a industriei, agriculturii 
și investițiilor, așa am asigurat 
modernizarea întregii economii, așa

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a Vl-a)

In județul
Covasna 

s-au încheiat 
însămînțările 
și recoltarea 

cartofilor
Oamenii muncii din agricultu

ra județului Covasna au rapor
tat vineri încheierea însămință- 
rilor și recoltării cartofilor. Cu 
acest prilej a fost adresată o te
legramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele :

în climatul de puternică efer
vescență creatoare, mobilizați de 
prețioasele dumneavoastră in
dicații, de a face totul pentru 
realizarea sarcinilor oe ne revin, 
oamenii muncii din agricultura 
județului Covasna — români și 
maghiari — vă raportează, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, încheierea 
însămințărilor de toamnă pe în
treaga suprafață planificată, pre
cum și terminarea recoltării car
tofilor. Vă asigurăm că sîntem 
ferm hotărîți să înfăptuim cu 
înaltă răspundere sarcinile ce ne 
revin din documentele celui 
de-al XlI-lea Congres al parti
dului, ale celui de-al II-lea 
Congres al consiliilor populare, 
să facem totul pentru materia
lizarea întocmai a indicațiilor pe 
care ni le-ați dat, sporind con
tribuția județului la opera de e- 
dificare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii.

PORUMBUL
mai repede din cîmp în hambare!

• Lanurile s-au copt și în nordul țării; acum, peste tot trebuie să se lucreze din 
plin la cules • Transportul să meargă in pas cu recoltarea • Livrarea produselor 
prevăzute la fondul de stat — o bază pu ternică a dezvoltării economiei și bunei

aprovizionări a populației

în anul 1981 - primul an al viitorului cincinal

Dinamica 
producției nete industriale

Creșterea fondului de retribuire 
a personalului muncitor

Potrivit datelor comunicate de 
Ministerul Agriculturii, pină ieri, 
17 octombrie, porumbul a fost 
strîns de pe 1 195 800 hectare (48 
la sută din suprafața cultivată). 
Cele mai bune rezultate la culesul 
porumbului au obținut, pină acum, 
oamenii muncii din județele Me
hedinți, Dolj, Vîlcea, Teleorman, 
Ilfov, Vrancea, Brăila, Tulcea, Con
stanta, '(Olt, Ialomița. în săptămina 
care se încheie a fost declanșată 
recoltarea porumbului și în jude
țele din nordul tării. Acum, cînd 
intrăm în ultima decadă a lunii oc
tombrie, porumbul mai este incă de 
etrins pe 1 200 000 hectare.

La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat din nou necesitatea ca 
organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din agricultură 
să acționeze neabătut pentru înche-

ierea grabnică a însămințărilor și 
pentru strîngerea în bune condiții 
a recoltei și depozitarea ei. înde
plinirea exemplară a acestei sarcini 
impune ca în fiecare unitate agri
colă munca să fie temeinic orga
nizată, utilajele să fie folosite din 
plin, iar locuitorii satelor să lu
creze din zori și pină seara tîrziu.

Așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, o atenție deo
sebită trebuie acordată realizării 
fondului de stat la toate produsele 
agricole. Livrarea integrală a can
tităților de porumb și a celorlalte 
produse agricole prevăzute consti
tuie o obligație care trebuie înde
plinită întocmai de fiecare unitate 
agricolă, de aceasta depinzînd buna 
aprovizionare a industriei cu ma
terii prime și a populației cu pro
duse agroallmentare. De aceea, 
odată cu grăbirea recoltării este

necesară intensificarea transportării 
porumbului din cimp la bazele de 
recepție. Or. în unele județe — 
Brăila, Ilfov, Constanța, Ialomița — 
s-a creat un mare decalaj intre 
cantitățile de porumb recoltate și 
cele transportate. Tot ce se recol
tează în cursul zilei, pină seara să 
ajungă în magazii ! Iată de ce or
ganele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale pentru agri
cultură, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole sint 
chemate să asigure în aceste zile 
o amplă mobilizare a locuitorilor 
de la sate, iar printr-o bună orga
nizare a muncii programele' zilnice 
de lucru să fie îndeplinite exem
plar în fiecare comună, în fiecare 
unitate agricolă. Nici o clipă de 
răgaz pină nu vom pune la adă
post întreaga producție de porumbi

Relatări din județele Tulcea și Prahova
(IN PAGINA A VI-A)
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A DEZBĂTUT Șl VOTAT ÎN UNANIMITATE:

LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1981
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege:

Ari. L — Se adoptă Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe 
anul 1981.

PRINCIPALII INDICATORI
Al DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA SINT :
ln procente calculate pe baza preturilor la 111981

Nr. 
crt Indicatorul

Creștere față de 
anul 1980

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

Produsul social 
Venitul național 
Producția industrială
— valoarea producției nete
— valoarea producției marfă 
Producția netă agricolă — în medie — 
Volumul fondurilor fixe in economia 
națională
Volumul total al comerțului exterior 
Productivitatea muncii in industrie pe 
baza valorii producției nete
Volumul desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist
Prestările de servicii pentru populație 
Fondul de retribuire a personalului mun
citor

6.1 
7,0

8,1
7,0
9.0

9,2
10,0

7,0

6,0
13,2

4,«

Ari 2. — Producția netă industrială
va fi in anul 1981 de 331 miliarde lei.

Ari. 3. — La principalele produse 
industriale se vor realiza următoarele 
niveluri:

Energie electrică
Cărbune net
Țiței extras
Gaz metan extras
Oțel
Laminate finite plina din oțel
Aluminiu primar și aliaje de aluminiu 
Motoare electrice de 0,25 kW și peste 
Mijloace de automatizare electrotehnice 

și electronice
Mijloace ala tehnicH da calcul elec

tronice
Produse ale Industriei de mecanică 

fină șl optică
Mașini-unelte de prelucrat metale prin 

așchiere și deformare plastică
Mașini și utilaje tehnologice pețtru 

industrie ■
Tractoare
Autocamioane, autotractoare, auto

basculante și autoșasiurl %
Autoturisme de oraș
Locomotive electrice, diesel electrice șl 

diesel hidraulice pentru linii ma
gistrale

Nave maritime pentru transportai 
mărfuri

îngrășăminte chimica
Produse macromoleculare de bază

Cauciuc sintetic
Anvelope auto, tractor, avion
Fibre și fire artificiala și sintetice 
Ciment

miL kWh 72 700
mii tone 50 840
mii tone 12 570
mii. mc 29 550
mii tone 14 665
mii tona 11 000
mii. lei 37 180
mii tona 240
MW x 11600

mii. Iei • 820

miL le! • 500

miL lei 1510

mii. lei 11172

mii. lei 23 523
mii tone 714,6
mii buc. 80

mii buc. 30
mii buc. 120

buc. 305

mit tdw 755,2
mii tone echîv.

100% S.A. • 559
mii tone echlv.

100% 681
mii tone 167
mii Buc. 6 010
mii tone 253,3
mii tone echîv.

80% clincher 15 860
Plăci din așchii de lemn șl fibro- 

lemnoase
Mobllier din lemn
Celuloză și semiceluloză
Hîrtie. cartoane și mucavale
Mașini șl aparate electrice de uz 

casnic
din care :

— frigidere
— mașini electrice de spălat rufe
Radioreceptoare
Televizoare
Medicamente
Sticlărie
Țesături

de menaj

tricotate 
textile

Produse
Confecții 
încălțăminte
Came (Inclusiv subproduse comestibile) 

din care :
— carne tăiată în abatoare
Lapte de consum
Unt
Brînzeturl
Ulei comestibil
Zahăr , ...Legume și fructe conservate, inclusiv 
pastă de roșii 
Vin brut
Bere ,

Art. 4. —• Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București, consiliile oa
menilor muncii din centrale și între
prinderi, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Aprovizionării Teh
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale și Ministe
rul Finanțelor să asigure î

a) realizarea Integrală a sarcinilor
privind producția fizică în sortimen
tele prevăzute în plan și valoarea pro
ducției nete, acționind pentru desfă
șurarea ritmică a proceselor de fa
bricație în toate unitățile economice, 
depășirea sarcinilor da plan la pro
dusele care valorifică superior ener
gia și materiile prime și care au des
facere asigurată, pe bază de contracta 
sau comenzi ferme la Intern și ex
port ; /

b) folosirea la maximum a poten
țialului productiv al Întreprinderilor 
industriale, prin ridicarea gradului de 
utilizare a mașinilor, utilajelor, Insta
lațiilor și suprafețelor construite, ex
tinderea mecanizării operațiilor de 
exploatare a agregatelor, ridicarea 
calificării cadrelor și Întărirea disci
plinei in muncă ; asigurarea asisten
ței tehnice în toate schimburile de 
lucru prin repartizarea corespunză
toare a cadrelor tehnice ;

c) creșterea siguranței In exploata
rea instalațiilor, mașinilor și utilaje
lor, prin eliminarea întreruperilor in 
procesele de producție și reducerea 
duratelor de imobilizare in reparații, 
acționînd pentru ridicarea calității lu
crărilor de întreținere, revizii și re
parații capitale ; asigurarea necesaru-

mii tone 
mii. mp 
mii. lei
mii tone 
miL mp 
mii tone
mii, Iei

mii. lei 
mii tone

1050
137

18 843
660

10 760
890

2 430
400
325

1100
670

4 590
1 300
1 317,8 

31 827 
14 850 
34 430

120,8
12 080

2 126

mil tone 1 214,5
milhL 6 220
mil tone 41,1
mil tone 126
mil tone 345
mil tone 660

mH tone 499
mil hl. 8 250
mil hL 11200

lul de piese de schimb, prin utilizarea 
maximă a capacităților din acest do
meniu, adoptarea de măsuri pentru 
recondlțlonarea intr-o proporție mai 
mare a reperelor șl «ubansamblelor 
uzate ;

d) îmbunătățirea continuă a nivelu
lui tehnic’ și calitativ al tuturor pro
duselor prin accelerarea procesului de 
asimilare, modernizare, Înnoire și ti
pizare a acestora, crearea și Însușirea 
in producție a noi materiale cu ca
racteristici superioare, noi mașini și 
utilaje de Înaltă productivitate, cu 
consumuri energetice reduse ;

e) valorificarea superioară a mate
riilor prime, materialelor, combustl-

, bililor șl energiei, prin Îmbunătățirea 
structurilor de producție și extinderea 
progresului tehnic și tehnologiiipr 

\moderne ;
f) Îndeplinirea riguroasă a prevede

rilor din graficele de livrări întocmite 
pe baza sarcinilor cuprinse in pro
gramul unitar de cooperare tn pro
ducție între ministere, centrale, Între
prinderi și între județe, tn corelație 
strinsă cu cerințele producției și cu 
respectarea strictă a prevederilor 
contractuale ;

g) modernizarea și diversificarea tn 
continuare a structurii sortimentale 
a producției bunurilor de consum pe 
clase de calitate ; extinderea produc
ției realizate de industria mică, tn 
condițiile utilizării la maximum a 
resurselor locale de materii prime, 
materiale recuperabile și refolosibile.

Art. 5. — In anul 1981 — tn condi
țiile unul an agricol normal — se 
prevede a se realiza o producție netă 
de 73,8—82,2 miliarde lei. La princi
palele produse agricole se prevăd ur
mătoarele niveluri de producțieI

Art 7, — Efectivele da animala vor

U. M. Total
din care i 

unități 
agricole 
de stat

Cereale pentru boabe
— total mii tone 23 740 5 522
din care :

— grîu și secară mii tone 6 505 1 057
— porumb mii tone 13 710 3 105
Sfeclă de zahăr mii tone 8 800 —
Floarea-soarelui șl răpită mii tone 1 100 190
Soia mii tone 765 313
In și etnepă pentru fibră mii tone 573 12
In pentru ulei mii tone 101 15
Cartofi de toamnă mii tone 5 350 315
Legume de cîmp mii tone 5 200 1 320
Fructe mii tone 2 440 510
Struguri ♦ mii tone 2 025 448
Carne ln viu mii tona 2 895 991
Lapte de vacă mii hi 56 300 10 095
Lină tone 42 500 10 330
Ouă mii. buc. 7175 2 014

Art 6. — Suprafața arabilă in cul
tură va ti de cel puțin 9 881 mii ha.

Suprafața agricolă irigată in cultură 
va fi de 2 405 mii ha, din care ara
bilă 2 241 mii ha.

ajunge, la sfirșitul anului 1981, la ur
mătoarele niveluri :

U. M.
din care i 

unități 
agricole 
de stat

Total

Bovine mii capete 6 940 1 070
din care : 463— vaci și j unind mii capete • 3 410

Porcine mii capeta 13 000 5 800
din care: 820— scroafe mii capete 1 470

Ovine șl caprine mii capete 17 500 2 630
Păsări ouătoare mii capete 60 000 17 535

Art. 8. — In anul 1981, baza mate
rială a agriculturii se vă dezvolta, 
astfel :

a) agricultura va fl dotată cu 14 300 
tractoare, 6 000 combine autopropul
sate de recoltat porumb, combine de 
recoltat sfeclă, mașini de recoltat 
cartofi, precum și alte mașini și uti
laje agricole ;

b) se vor amenaja pentru Irigații 
195 mii ha ;

c) se vor executa lucrări de desecări 
pe o 
crări 
pe o

d) 
tone _ . 
fosfor și potasiu și 51,0 mii tone pes
ticide, în substanță activă.

Art. 9. — în vederea realizării pro
ducției agricole prevăzute în plan. 
Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Agriculturii șl Indus
triei Alimentare, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Academia de Științe Agricole șl 
Silvice, organele agricole județene și 
consiliile unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste să asigure :

a) folosirea rațională a întregii su
prafețe agricole și arabile ; utilizarea 
deplină și la randamentele prevăzute 
a suprafețelor amenajate pentru iri
gații ; aplicarea de asolamente rațio
nate pe raza fiecărui consiliu agro
industrial ;

b) sporirea capacității productive a 
terenului agricol prin executarea lu
crărilor ameliorative, eliminarea ex
cesului de umiditate, combaterea fe
nomenelor de eroziune și sărăturara 
a solului, aplicarea udărilor pe în
treaga suprafață amenajată pentru 
irigare ;

c) asigurarea semințelor șl materia
lului sădltor de calitate pentru toata 
culturile, adaptate la condițiile pedo
climatice din fiecare zonă ; efectua
rea lucrărilor agricole în timpul op
tim cu respectarea riguroasă a teh
nologiei fiecărei culturi ;

d) perfecționarea, in continuare, a 
activității de producere și valorificare 
a legumelor, cartofilor șl fructelor 
pentru satisfacerea in condiții mai 
bune a nevoilor populației, in tot 
cursul anului, a cerințelor industriei 
și exportului ;

e) executarea lucrărUpr de întreți
nere a plantațiilor vitipomicole, mo
dernizarea și crearea de noi plantații 
în sistem intensiv și superintensiv, în 
vederea realizării unei producții spo
rite de struguri și fructe ;

f) extinderea mecanizării muncilor 
agricole, utilizarea eficientă a între
gului parc de tractoare și mașini 
agricole prin integrarea directă în 
activitatea unităților agricole a sec
țiilor din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii ; efectuarea la timp 
și in condiții de calitate superioară a 
lucrărilor agricole, administrarea efi
cientă a îngrășămintelor chimice și 
naturale șl folosirea rațională a mij
loacelor chimice de combatere a dău
nătorilor ;

g) sporirea efectivelor de animale 
și creșterea producțiilor medii și to
tale de produse animaliere, infăptu- 
indu-se programul de măsuri referi
tor la selecția, reproducția șl amelio
rarea raselor, Îndeosebi la bovine și 
ovine, creșterea gradului de natali
tate și diminuarea pierderilor cauzate 
de mortalitate ; dezvoltarea și moder
nizarea. complexelor zootehnice de tip 
industrial, precum și a fermelor zoo
tehnice și a celor piscicole ;

h) dezvoltarea producției de furaje 
prin creșterea producțiilor medii la 
hectar la culturile furajere și pajiștile 
naturale ; extinderea culturilor duble, 
în principal pe suprafețele Irigate, 
folosirea în mai mare măsură a fu
rajelor grosiere și produselor secun
dare, sporindu-se valoarea lor nu
tritivă ;

1) reooltarea tn termen și fără pier
deri, depozitarea, păstrarea și con
diționarea produselor agricole tn 
vederea asigurării unei calități co
respunzătoare a acestora ;

j) sporirea eficienței activității 
economice in toate consiliile unicei 
agroindustriale de stat și cooperatis
te, tn toate unitățile agricole, redu
cerea cheltuielilor materiale, crește
rea productivității muncit îmbunătă
țirea Indicatorilor oalitativi, dimi
nuarea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie.

Ari. 10. — în anul 1981 se va pune 
tn circuitul economic un volum de 
21 000 mii mc masă lemnoasă, din 
care 20 885 mii mc produse princi
pale și secundare 
dul forestier ; din 
nă a pădurilor și 
grijire-curățiri se 
plimentar un volum de 1 700 mii mc 
materiale lemnoase.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Economiei Fores-

suprafață de 100 mii ha și lu
de combatere a eroziunii solului 
suprafață de 90 mii ha ; 
agricultura va primi 1 700 mii 
Îngrășăminte chimice cu azot,

(rărituri) din fon- 
operațiuni de igie- 
prin tăieri de tn- 
va valorifica su-

tiers și Materialelor de Construcții 
și ceilalți titulari de plan să asigure:

a) realizarea unui volum de reim- 
păduriri și împăduriri integrale de 
40 mii ha, din care pe 13,9 mii ha 
se vor crea culturi silvice speciale 
pentru producerea lemnului de ce
luloză ; ponderea speciilor de răși- 
noase va reprezenta 60—65 la sută din 
volumul total al împăduririlor în 
fondul forestier ;

b) aplicarea strictă a prevederilor 
legale privind redarea, In termene cit 
mai scurte, în circuitul silvic, a te
renurilor devenite disponibile șl li
mitarea sooaterii de terenuri din 
fondul forestier și a defrișării de pă
duri în scopul schimbării destinației 
acestora ;

c) dezvoltarea șl diversificarea 
economiei vînatului și a pescuitului 
în apele de munte și in unități spe
cializate 1 extinderea culțurilor da 
arbuști fructiferi, precum și intensi
ficarea recoltării și valorificării fruc
telor de pădure, a plantelor medici
nale și a altor produse accesorii din 
flora spontană ;

d) respectarea riguroasă a preve
derilor legale privind virstele de tă
iere pe specii în pădurile mature și 
a diametrelor arborilor ce se exploa
tează, în funcție de regimul de cul
tură și clasa de producție a pădurii 
respective, lulndu-se măsuri pentru • 
scoaterea cu prioritate a lemnului 
din doborîturi de vint.

Art. 11. — In anul 1981 se vor exe
cuta lucrări pentru darea în exploa
tare de noi lacuri de acumulare cu 
folosință complexă reprezentind un 
volum de 154 miL mc, îndiguiri pe o 
lungime de 262 km pentru apărarea 
centrelor populate și a terenurilor 
agricole Împotriva Inundațiilor, pre
cum și lucrări de regularizări de 
albii, apărări șl consolidări de maluri 
ale cursurilor de apă pe o lungime 
de 396 km.

Art. 12. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și Întreprinderi, 
comitetele șl birourile executive ale 
consiliilor populare, împreună cu 
Consiliul Național al Apelor și Con
siliul Național pentru Protecția Me
diului înconjurător să «plice măsu
rile cuprinse tn programul privind 
protecția mediului înconjurător, asi- 
gurînd :

a) Încadrarea lucrărilor hidrotehni
ce în schemele cadru de valorificare 
integrală, amenajare complexă și 
folosire rațională a apelor din bazi
nele hidrografice respective, corela
te cu sistematizarea teritorială;

b) folosirea rațională a resurselor 
pentru alimentări cu apă potabilă și 
industrială, irigații, producerea de 
energie electrică, navigație, piscicul
tura și alte scopuri ; creșterea gra
dului de reclrculare a apelor indus
triale și reducerea la maximum a 
pierderilor ; epurarea apelor uzate în 
condițiile exploatării la parametrii 
proiectați a instalațiilor de epurare.

Ari. 13. — Volumul total al trans
portului intern de mărfuri va fi, In 
anul 1981, cu 3,2 la sută mai mare 
decît în anul 1980.

Ari. 14. — Baza materială a trans
porturilor de folosință generală va 
spori prin dotarea cu 170 locomotive 
diesel și electrioe, 4 900 vagoane de 
marfă tn echivalent cu 4 osii, auto
basculante și remorci auto cu o ca
pacitate de 40,2 mii tone, nave flu
viale nepropulsate cu capacitatea to
tală de. 114,5 mii tone, 10 remorchere 
și împlngătoare fluviale, precum șl 
268 mii tdw nave maritime.

Art 15. — Volumul activității de 
poștă și telecomunicații, in anul 1981, 
va crește cu 4,1 la sută față de 1980, 
pe baza, utilizării intensive a capaci
tăților existente și dezvoltării secto
rului de telefonie-telegrafie, moder
nizării bazei tehnico-materiale, auto
matizării în continuare a telefoniei 
interurbane prin racordarea unor noi 
localități, extinderea rețelei de radio 
și televiziune ; va crește nivelul ca
lității prestărilor către populație al 
tuturor sectoarelor de poștă și tele
comunicații.

Art. 16. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, Ministerul 
Aprovizionării Tehnlco-Materiaie și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și titularii de plan să la mă
suri pentru intensificarea acțiunii de 
optimizare a aprovizionării și trans
porturilor tntre furnizori și benefi
ciari, repartizarea judicioasă a volu
mului de transport pe mijloace de 
transport, sporirea continuă a indici
lor de utilizare a parcului, organiza
rea transportului rutier cu autoyehi-

cule de mare capacitate In schimburi, 
precum și extinderea utilizării remor
cilor, reducerea consumurilor de 
combustibili și energie, folosirea In
tensivă a bazei materiale a sectoru
lui de poștă și telecomunicații.

Art 17. — Volumul total al inves
tițiilor in economia națională va fi, 
In anul 1981, de 220 miliarde lei.

Pe principalele ramuri ale econo
miei naționale vor fi alocate urmă
toarele volume de investiții :

Ramura Miliarde lei
Industrie
Construcții
Agricultură, silvicultură, gospodărire» apelor
Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Transporturi, și telecomunicații
Comerț, alimentație publică, turism, aprovizionare tehnico- 

materială
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății
Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru netamillști)
Gospodărie comunală

In cursul anului 1981 sa vor pune 
in funcțiune 750 capacități de pro
ducție industriala și agrozootehnica 
importante.

Pentru prevenirea poluării mediu
lui înconjurător se vor investi 
1,8 miliarde lei.

Art. 18. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca toți titularii de inves
tiții; centralele și ministerele furni
zoare de utilaje, cele care au in sub
ordine organizații de proiectare și 
organizații de construcțli-montaj, Îm
preună cu Consiliul de coordonare a 
activității de investiții, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Ministerul Finan
țelor, Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, Ministerul Construcțiilor Indus
triale, Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Inspectoratul 
General de Stat pentru Investiții- 
Construdții, Institutul central de cer
cetare, proiectare și directivare în 
construcții și băncile finanțatoare să 
asigure :

a) concentrarea activității pe pu
nerea în funcțiune, la termenele pre
văzute, a capacităților în curs de 
execuție ; începerea lucrărilor noi se 
va face numai după aprobarea do
cumentației de execuție șl pregătirea 
tuturor condițiilor de realizare a 
acestora ; '

b) respectarea cu strictețe a preve
derilor din graficele de atingere a 
parametrilor proiectați, luînd măsuri 
încă din perioada de realizare a 
obiectivelor de investiții pentru : 
executarea lucrărilor de construcțli- 
montaj și asigurarea livrării utilaje
lor și materialelor în conoordanță cu 
graficele de eșalonare a investițiilor | 
respectarea perioadelor de probe me
canice șl tehnologice prevăzute și asi
gurarea forței de muncă calificata 
necesare efectuării acestora in condi
ții optime ; organizarea corespunză
toare a participării specialiștilor din 
unitățile beneficiare la executarea 
lucrărilor de montaj a utilajelor șl 
la efectuarea probelor ; pregătirea 
forței de muncă pentru exploatarea 
în bune condiții a obiectivelor puse 
în funcțiune ;

c) adoptarea, în cadrul documenta
țiilor de investiții, pentru lucrările 
în curs de execuție și pentru lucră
rile noi, a celor mai eficiente soluții 
tehnologice și constructive care să 
conducă la încadrarea în cotele de 
materiale de construcții alocate, la 
reducerea consumurilor de materiale 
energointensive, de metal și ciment, 
să asigure, în exploatare, un consum 
minim de energie și combustibili și 
să conducă la creșterea eficienței in
vestițiilor ; limitarea volumului și a 
suprafeței construcțiilor industriale 
și agrozootehnice, potrivit necesități
lor strict determinate de procesele 
tehnologice respective ; extinderea 
utilizării materialelor și elementelor 
de construcții și instalații tipizate, 
precum și a materialelor și resursele*  
locale ;

d) desfășurarea ritmici a activită
ții pe toata șantierele de construc- 
țil-montaj ; extinderea mecanizării șl 
industrializării lucrărilor de oonstruc- 
ții-montaj și a tehnologiilor moderne 
de execuție ; intensificarea colaboră
rii între beneficiarii de investiții, or
ganizațiile de proiectare, 
ștrucții-montaj 
laje ;

e) limitarea
de transport, , _
pentru construcții și lucrări de dru
muri șl alte utilaje, luîndu-se măsuri 
pentru realizarea volumului de acti
vitate planificat prin îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a parcului exis
tent

Art 19. — tn anul 1981, în dome
niul cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic, planul cuprinde 2 520 
obiective principale, care vor contri
bui la valorificarea superioară a ma
teriilor prime, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției și re
ducerea consumurilor materiale, la 
extinderea mecanizării și automati
zării proceselor de fabricație și creș
terea mai rapidă a eficienței gene
rale a producției.

Vor fi asimilate noi produse și ma
teriale, astfel ca tn ramurile prelu
crătoare ale industriei republicane 
producția marfă să fie realizată tn 
anul 1981 în proporție de 12 la sută 
pe seama produselor noi șl moderni
zate, ce se vor introduce pentru pri
ma oară tn fabricație tn acest an.

Art. 20. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, centralele 
și întreprinderile, Împreună cu insti
tutele centrale șl academiile de pro
fil, cu unitățile de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică, sub 
coordonarea unitară a Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, tn colaborare cu Comitetul de 
Stat al Planificării și Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, să asigure concentrarea forțe
lor de cercetare pe problemele Im
portante ale dezvoltării economice și 
sociale, tndeosebl cu privire la valo
rificarea largă tn producție a cerce
tărilor proprii și accelerarea valori
ficării licențelor achiziționate, pre
cum și la dezvoltarea tehnologiilor și 
produselor pe bază de licențe asimi
late, acționînd in următoarele di
recții :

a) intensificarea lucrărilor de pros
pecțiuni și explorări tn domeniul 
geologiei, tn vederea descoperirii de 
noi rezerve industriale de substanțe

de con-
șl furnizorii de utl-

dotărilor eu mijloace 
mașini-unelte, utilaje

118,0
7.5

31.3
2,3

23,9

minerale utile, tndeosebl hidrocarburi 
și minereuri feroase și neferoase ; 
sporirea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte ; intro
ducerea mai accentuată în circuitul 
economic a zăcămintelor cu conținu
turi sărace, cu metale rare și dis
perse ; creșterea, in continuare, a 
numărului și gradului de recuperare 
a elementelor conținute în producția 
de minereuri ;

b) valorificarea surselor noi de 
energie, combustibili și carburanți 
sintetici, precum și a tuturor catego
riilor de resurse energetice secun
dare rezultate din procesele de pro
ducție și consum ; reducerea consu
murilor specifice de energie și 
combustibili în toata domeniile de 
activitate ; realizarea de echipamente 
și materiale specifice programelor 
de introducere a noilor surse de 
energie, combustibili și carburanți ;

c) introducerea și extinderea teh
nologiilor avansate pentru valorifi
carea superioară, în condiții de efi
ciență economică ridicată, a tuturor 
categoriilor de resurse materiale ; 
perfecționarea tehnologiilor existen
te, în vederea reducerii consumuri
lor materiale de producție, a crește
rii randamentului utilajelor și insta
lațiilor și ridicării continue a nive
lului tehnic și calitativ al producției;

d) realizarea de noi materiale, cu 
consum redus de energie, combusti
bili și materii prime deficitare, cu 
caracteristici tehnico-economice su
perioare, înlocuirea intensă a mate
rialelor scumpe și deficitare, îndeo
sebi a celor din import ;

e) realizarea unor categorii șî ti
puri superioare de mașini, utilaje, 
aparate și instalații, cu randamente, 
anduranță șl fiabilitate sporite, cu 
consumuri energetice și greutate pro
prie reduse, cu performanțe tehnl- 
co-eoonomice și funcționale la nivelul 
celor mai avansate realizări pe plan 
mondial, apte să susțină înfăptuirea 
programelor de investiții, dotarea la 
un nivel tehnic superior a ramurilor 
și subramurilor economiei și indus
triei, să contribuie substanțial la di
versificarea și structurarea avanta
joasă * exporturilor, precum și la 
reducerea importurilor ;

f) creșterea contribuției cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice la 
organizarea și programarea pe baze 
științifice a producției, optimizarea 
activităților de întreținere și repara
ții ale mașinilor, utilajelor, instala
țiilor șl agregatelor, extinderea me
canizării și automatizării în procesele 
de producție, creșterea productivități! 
muncii și a eficienței economice în 
toate domeniile de activitate.

Art. 21. — Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comi
tetul de Stat al Planificării, Consi
liul Național pentru Știință și Tehno
logie, Ministerul Finanțelor, băncile, 
împreună cu ministerele, oentralele și 
întreprinderile, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 

• al municipiului București vor lua 
măsuri pentru gospodărirea rațională 
a resurselor materiale alocate prin 
plan, în condițiile unui regim sever 
de economii. In acest scop răspund 
pentru :

a) asigurarea bazei materiale a pla
nului și a «tocurilor normate de ma
terii prime și materiale In concordan
ță cu necesitățile producției din fie
care unitate ; respectarea riguroasă a 
prevederilor contractelor economice 
încheiate ;

b) încadrarea strictă în normele șl 
normativele de consum aprobate prin 
plan ; utilizarea tn producție a unor 
materiale înlocuitoare ; reducerea 
pierderilor tn operațiile de manipu
lare, depozitare și tn transportul pro
duselor ;

c) reducerea consumului de ener
gie sub toate formele, prin creșterea 
randamentelor energetice, moderniza
rea instalațiilor consumatoare. îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație 
și a structurii producției, extinderea 
recuperării căldurii ; sporirea canti
tăților de energie obținută din surse 
noi de energie ; recuperarea și va
lorificarea resurselor energetice, com
bustibile și termice prevăzute în 
plan ;

d) reducerea greutății produselor și 
economisirea la maximum a metale
lor tn construcția de mașini prin re- 
proiectarea produselor cu consum 
mare de metalț perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, debitarea cen
tralizată și croirea rațională a lami
natelor și diminuarea pierderilor in 
procesele de prelucrare, asigurlndu-se 
un coeficient ridicat de utilizare a 
metalului.

Art. 22. — In vederea folosirii la 
maximum a resurselor rezultate din 
procesele de producție și consum pen
tru acoperirea necesarului de materii 
prime al economiei, Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri pentru :

a) Intensificarea activității de recu
perare și valorificare-a tuturor resur
selor de fier și fontă, oțeluri aliate și 
feroaliaje, nichel, cupru, aluminiu șl 
alte metale neferoase, produse chi
mice, uleiuri minerale, cauciuc, mase 
plastice, lemn, hîrtie, textile, pielărie, 
Sticlă, a depozitelor miniere, zgurilor 
metalurgice, cenușilor de la termo
centrale, a subproduselor din agricul
tură, industria alimentară și din alte 
ramuri ;

b) utilizarea Integrală a produselor 
uzate prin valorificarea ca atare si 
prin reoondiționarea și refolosirea 
materialelor recuperate, pieselor, re
perelor, subanșamblelor, echipamen
telor și agregatelor componente;

c) creșterea substanțială a gradului

de refolosire a anvelopelor, asigurîn- 
du-se utllizai'ea integrală a capacită
ților existente și dezvoltarea in ritm 
accelerat a capacităților de reparare 
și reșapare a anvelopelor ;

d) elaborarea tehnologiilor șl rea
lizarea capacităților de prelucrare a 
materialelor recuperate, corespunză
tor sarcinilor de plan prevăzute in 
acest domeniu.

Art. 23. — în anul 1981, producti
vitatea muncii calculată pe baza va
lorii producției nete, pe o persoană, 
va crește, față de anul 1980, cu 7 la 
sută în Industrie și cu 8,0 la sută in 
activitatea de construcțil-montaj.

Ari. 24. — Numărul mediu de per
sonal muncitor pe total economie va 
fi, in anul 1981, de 7 435 mii persoane.

Prin învățămîntu] profesional și li
ceal de specialitate, precum și prin 
cursuri de calificare de scurtă durată 
vor fi pregătiți 300 mii muncitori 
calificați oara vor intra în producția 
in anul 1981.

Ari. 25. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, Împreună 
cu Ministerul Muncii, Comitetul da 
Stat al Planificării, Consiliu Naf’^- 
nal pentru Știință și Tehnol» - i- 
nisterul Educației și învăț; oi
să asigure :

a) realizarea, la termenele s e,
a măsurilor de creștere a P1^,, yvi*  
tații muncii, prin perfecționară or
ganizării producției și a muncii în 
întreprinderi, secții și ateliere, spori
rea gradului de mecanizare si auto
matizare a producției, Îmbunătățirea 
normelor de muncă în toate ramurile, 
asigurînd corelarea strictă a acestora 
cu dotarea tehnică, reducerea perso
nalului auxiliar și neproductiv, orga
nizarea mai bună a schimburilor da 
lucru, promovarea mai largă în toate 
sectoarele a acordului global, extin
derea lucrului la mai multe mașini, 
Întărirea ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă ;

b) îndeplinirea prevederilor pro
gramelor de asigurare, pregătire și 
perfecționare profesională a forței de 
muncă stabilite pe ministere, centrala, 
unități și județe.

Ari. 26. — în anul 1981, costurile 
de producție se vor reduce, față de 
anul 1980, cu 12,8 lei la 1 000 Iei pro
ducție în industria republicană, cu 
11,0 lei in construcții-amontaj și cu 
10,8 lei la 1 000 tone km în transpor
turi.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Finanțelor, Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Comitetul de 
Stat pentru Prețuri, Consiliul Finan
ciar Bancar, împreună cu ministerele, 
celelalte organe centrale, centralele, 
întreprinderile, comitetele executive 
ele consiliilor populare județene ei 
al municipiului București să asigure, 
în cadrul bugetului de venituri d 
cheltuieli al unităților, folosirea afi- 
cientă a fondurilor, aplicarea unul 
regim strict de economii, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie, întă
rirea controlului financiar și cu deo
sebire a celui preventiv, încadrarea 
în normativele de stoc și în normati
vele de mijloace circulante, utilizarea 
mai bună a fondurilor de investiții și 
a celor valutare, respectarea riguroa
să a disciplinei financiare și de plan, 
ln vederea îndeplinirii programelor 
de reducere a costurilor de producție, 
a cheltuielilor materiale și sporirii 
beneficiilor în strinsă corelare cu pla
nul național unic și cu bugetul de 
stat.

Art. 27. — Volumul total al comer
țului exterior, în anul 1981, va crește 
cu 10,0 la sută față de anul 1980, iar 
încasările valutare din turismul in
ternațional cu 13 la sută.

Consiliul de Miniștri va Iu- masuri 
ca ministerele, împreună eh Ministe
rul Comerțului Exterior Cooperă
rii Eoonomlce Intemațio 'tie. Comi
tetul de Stat «1 Planifică t. Mintaie
rul Finanțelor,. Consilii v National 
pentru Știință șl Tehnol iie. Banca 
Română de Comerț Exterior să 
asigure : \

a) fondul de marfă prevăzut la 
export, prin lansarea din timp tn fa
bricație a produselor, în structura 
sortimentală și de calitate solicitata 
pe piețele externe ; adaptarea ope
rativă a producției la cerințele 
pieței externe, urmărind creșterea 
ponderii produselor cu grad ridicat 
de prelucrare ;

b) intensificarea prospectării pieței 
externe și Încheierea contractelor cu 
partenerii externi pentru Întregul 
volum de export și import, in condiții 
de eficiență ridicată și la termene co
respunzătoare desfășurării ritmice a 
activității de producție ;

c) diversificarea formelor de comer
cializare și lărgirea piețelor de desfa
cere, realizarea de operațiuni legate 
de export-import, în special tn dome
niul mașinilor și utilajelor, majora
rea livrărilor de proiecte, documen
tații, tehnologii și asistentă tehnică 
in străinătate ;

d) realizarea integrală a acțiunilor 
de cooperare economică și tehnică 
internațională, intensificarea tratati
velor cu partenerii externi și Inițierea 
de noi acțiuni in vederea extinderii 
și creșterii eficientei oooperării și 
colaborării economice internaționale ;

' creșterea rentabilității societăților 
mixte.

Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ministerul Finanțelor, Comitetul de 
Stat al Planificării, ministerele eco
nomice, centralele șl întreprinderile, 
organizațiile de comerț exterior vor 
acționa pentru obținerea de prețuri 
avantajoase la export șl import, spo
rirea eficienței activității de comerț 
exterior, Îmbunătățirea cursului de 
revenire, asigurarea echilibrului pla
nificat al balanței comerciale și de 
plăți externe.

Art. 28. — Venitul național, tn anul 
1981, va crește cu 7 la sută față de 
1980, asigurînd resursele necesare 
pentru fondul național de dezvoltare 
economloo-socială șl pentru îmbună
tățirea, tn continuare, a nivelului de 
trai al populației.

Art. 29. — Volumul total al des
facerilor de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist, în anul 1981. 
va fi de 225,5 miliarde lei, iar cei al 
prestărilor de servicii de 48,1 miliar
de lei.

Pentru satisfacerea in condiții mai 
bune a solicitărilor populației. Consi-
(Continuare in pag. a Ul-a)
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A

pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România 

pe anul 1981
ft'rmare din pag. a Il-a) 
liul de Miniștri va asigura ca Consi
liul pentru coordonarea producției 
bunurilor de larg consum, Consiliul 
pentru coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare și prestare 
de servicii către populație, Ministerul 
Comerțului Interior și Comitetul de 
Stat al Planificării, împreună cu 
tițțxlarii de plan, să ia măsuri 
pentru :

a) livrarea Integrală și ritmică a 
mărfurilor în structura sortimentală 
și'a claselor de calitate prevăzute in 
plan :

b) îmbunătățirea organizării și 
funcționării rețelei comerciale și a 
unităților de servire prin repartizarea 
judicioasă a acesteia pe teritoriu, în 
vederea satisfacerii cît mai operative 
a solicitărilor populației ;

c) realizarea desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul prevăzute în plan pe 
județe și aprovizionarea echilibrată a 
tuturor zonelor țării ;

d) îndeplinirea sarcinilor de pres
tări de servicii, îmbunătățirea cali
tății acestora in concordanță cu cerin
țele populației, folosirea eficientă a

LEGEA
1<

ij /ind obligația cadrelor de conducere din activitatea 
economico-socială și a altor activiști de partid și de stat 
de a declara bunurile de valoare proprietate personală

Potrivit principiilor care stau la 
baza orinduirii noastre socialiste, ac
tiviștii de partid și de stat,' cadrele 
cu funcții de răspundere din toate 
sectoarele vieții economice și sociale 
trebuie să dea dovadă de o înaltă 
ținută moral-cetățenească, să respec
te, în întreaga activitate și în modul 
de viață, legalitatea, normele eticii 
și echității socialiste.

In scopul întăririi prestigiului și 
autorității activiștilor de partid și de 
stat, a altor cadre cu funcții de răs
pundere, al exercitării controlului oa
menilor muncii asupra activității a- 
cestora, al prevenirii oricăror abu
zuri. precum și pentru înlăturarea 
posibilităților de ponegrire sau suspi
ciune1 In legătură cu dobîndirea de 
bunuri pe alte căi decît cele prevă
zute de lege,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege :

Art. 1. — Persoanele care tnde- 
plihese una din funcțiile prevăzute 
în prezenta lege stnt obligate să de
clare imobilele, autoturismele, obiec
tele de valoare cum sint lucrări de 
arfă plastică, artă aplicată și deco
rativă, tapiserii și piese de artă, 
obiecte din metale prețioase sau con- 
ținînd pietre ori metale prețioase, co
lecții numismatice sau filatelice, care 
fac parte din patrimoniul cultural na
țional și alte asemenea bunuri de va
loare deosebită pe care le dețin în 
proprietate personală.

Art. 2. — Au obligația de a declara 
bunurile prevăzute la articolul 1 :

a) membrii și membrii supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comisiei Cen
trale de Revizie, președintele Cole
giului Central de Partid, secretarii 
C.C. al P.C.R., membrii Consiliului 
de Stat și ai guvernului ;

b) șefii de secție, prim-adjuncții și

LEGEA
pe u modificarea și completarea Legii nr. 4/1973 privind 
dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe 
din fondul de stat către populație și construirea de case 

de odihnă proprietate personală
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre-
Art I. — Legea nr. 4/1973 privind 

dezvoltarea construcției de locuințe, 
vinzarea de locuințe din fondul de 
stat către populație și construirea de 
case de odihnă proprietate persona
lă; cu modificările ulterioare, se mo
difică și se completează după cum 
urmează:

1. Titlul legii va avea următoarea 
formulare:

„Lege privind dezvoltarea con
strucției de locuințe și vinzarea de 
locuințe din fondul de stat către 
populație1'.

2. Art. 5 alin. 1 va avea următo
rul cuprins:

„Cetățenii au dreptul să aibă în 
proprietate personală o singură lo
cuință pentru ei și familiile lor. 
Membrii unei familii pot păstra, în 
proprietate comună sau în proprie
tatea unuia dintre ei, o singură lo
cuință'1.

3. Art 9 va avea următorul cu
prins:

„Art. 9. — Cetățenii, indiferent de 
venitul lunar, au dreptul să-și con
struiască sau să-și cumpere, în con
dițiile prezentei legi, o locuință pro
prietate personală.

In municipii și orașe cetățenii pot 
să-și construiască locuințe proprie
tate personală, cu respectarea nor
melor de sistematizare, arhitectură și 
a regimului de înălțime, potrivit 
schițelor de sistematizare aprobate, 
precum și a dispozițiilor legale în 
vigoare privind normarea și folosi
rea locuințelor proprietate personală.

De asemenea, construcțiile de lo
cuințe în comune și sate trebuie să 
se încadreze în normele de sistema
tizare, regimul de înălțime și peri
metrul construibil, stabilite prin 
schițele de sistematizare, asigurîn- 
du-se folosirea terenurilor în condi
țiile prevăzute de lege". 

capacităților existente și ■ forței de 
muncă locale.

Art. 30. — Fondul de retribuire a 
personalului muncitor va fi, in anul 
1981, de 227,6 miliarde lei; asigurîn- 
du-se o creștere a retribuției reale 
de 3.4 la sută față de anul 1980.

Veniturile reale ale țărănimii pro
venite din munca in cooperativele 
agricole de producție și din gospodă
riile populației, calculate pe o per- 
soană activă, vor crește în anul 1981, 
față de 1980, cu 3,3 la sută,

Fondul-de pensii pentru toate ca
tegoriile de pensionari va ajunge, în 
anul 1931. la 21,6 miliarde lei. cu 1.9 
ia sută mai maqe decît în anul 1980.

Art. 31. — Bază materială a învă- 
țăminlului va continua să se dezvolte 
în anul 1981 în scopțil lărgirii și îm
bunătățirii formelor, de integrare a 
învățămintului cu producția și cer
cetarea. , .

Se vor da în folosință, pînă la 
sfîrșitul anului. 10 359 locuri în gră
dinițe. Pentru învațamintul primar, 
gimnazial și tehnic profesional se vor 
realiza 1 573 săli de clasă. 16 236 locuri 
în internate, 7 054 locuri de muncă în 

adjuncții acestora, prim-vicepreședin- 
tele și vicepreședinții Colegiului 
Central de Partid, șefii de sector de 
la C.C. al P.C.R. :

c) miniștrii secretari de stat, prim- 
adjuncții și adjuncții miniștrilor, se
cretarii de stat, ambasadorii, miniș
trii plenipotențiari și asimilații aces
tora ;

d) primii secretari și secretarii co
mitetelor județene și al municipiului 
București ale Partidului Comunist 
Român, prim-vicepreședinții, vice
președinții și secretarii comitetelor 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București ;

e) cadrele cu funcții' de conducere 
în organele de partid, de stat și ob
ștești, centrale, județene, municipale, 
orășenești și comunale ;

f) activiștii de partid, ai organiza
țiilor politice și obștești, care își des
fășoară activitatea în aparatul orga
nelor centrale, județene, municipale, 
orășenești și comunale ;

g) directorii generali, directorii ge
nerali adjuncți, directorii, directorii 
adjuncți, precum și asimilații aces
tora din ministere și celelalte organe 
centrale ; ...

h) directorii generali, directorii' ge
nerali adjuncți, directorii, directorii 
adjuncții, precum și asimilații aces
tora din organele locale de speciali
tate ale administrației de stat ;

i) directorii generali, directorii ge
nerali adjuncți, directorii, directorii 
adjuncți și asimilații acestora ai cen
tralelor, întreprinderilor, celorlalte 
unități economice de sțat și coope
ratiste și ai instituțiilor social-cultu- 
rale, redactorii șefi și redactorii șefi 
adjuncți din unitățile de presă și edi
turi. rectorii instituțiilor de învăță
mint superior ;

j) comandanții de armate, de arme, 
de mari unități', precum și locțiitorii 
acestora, comandanții comandamen
telor teritoriale și ai centrelor mili

4. Art; 13 alin. 1 va avea următo
rul cuprins:

„Persoanele încadrate cu contract 
de muncă și pensionarii care nu au 
locuință proprietate personală vor 
beneficia de dreptul de a li se în
chiria locuințe din fondul de stat, cu 
plata chiriei legale, avînd priorita
te, în condițiile prevăzute de lege, 
persoanele încadrate cu contract de 
muncă și pensionarii care au un ve
nit mediu lunar pe fiecare membru 
de familie mai mic de 1 500 lei".

5. Art. 13 alin. 2 se abrogă.
6. Art. 13 alin. 4 se înlocuiește cu 

două alineate avind următorul cu
prins :

„Statul sprijină în mod deosebit 
persoanele încadrate cu contract de 
muncă și pensionarii, care nu au lo
cuință proprietate personală, să-și 
construiască sau să-și cumpere lo
cuință. 1

Pentru persoanele cu venituri mici 
se âsigură condiții avantajoase la 
construirea sau cumpărarea locuin
țelor, în ce privește acordarea de 
credite, dobînda și durata de ram
bursare a creditelor, prioritate la 
contractare, dacă au condiții grele 
de locuit".

7. Art. 14, art. 15 alin. 2 șl S șl 
art. Iți alin. 2 se abrogă.

8. Art. 17 alin. 2 va avea următo
rul cuprins:

„în iadrul fiecărei categorii se a- 
cordă preferință celor care au con
diții grele de locuit, îndeosebi fami
liilor cu mai mulți copii, persoane
lor încadrate cu contract de mun
că și pensionarilor care au depus un 
avans mai mare și au o vechime 
mai mare la Casa de Economii și 
Consemnațiuni".

9. Art. 20 va avea următorul cu
prins:

„Art. 20. — Statul sprijină prin 
credite și execuție construirea de lo
cuințe proprietate personală care se 
încadrează, în ceea ce privește su

ateliere școlare șl 63 săli de gimnas
tică.

învățămîntul superior va fi dotat 
cu noi ateliere, laboratoare și alte 
spații de învățămint cu o suprafață 
de 37 580 mp. De asemenea, se vor da 
în folosință 3 528 Jocuri în cămine 
studențești.

Art. 32. — In domeniul ocrotirii 
sănătății, asistenței sociale, culturii 
fizice și sportului se va extinde baza 
materială ; vor fi date in folosință
3 000 locuri, în creșe, 38 dispensare și 
disnensare-policlinică, un număr de 
5 975 paturi de spital.

Art. 33. — Se vor da in funcțiune 
11 750 locuri în cinematografe stabile 
cu ecran normal șl un număr de
4 300 locuri in case de cultură și 
cluburi.

Art. 34. — In anul 1981 se vor da 
In folosință 185 mii apartamente și 
garsoniere din fondurile statului din 
totalul acestora 75 mii vor fi desti
nate vînzării către populație, cu 
credite de la stat. Se va extinde în 
mod corespunzător rețeaua de distri
buție a apei, de canalizare, parcul de 
mijloace pentru transportul urban în 
comun.

tare județene din cadrul forțelor ar
mate ;

k) șefii Inspectoratelor județene 
ale Ministerului de Interne, șefii 
securității și ai miliției județene ;

l) judecătorii de la Tribunalul Su
prem și cadrele de conducere din 
unitățile de justiție și procuratură.

Art. 3. — Pe timpul cît îndeplinesc 
funcțiile In care au fost alese sau 
numite, persoanele prevăzute la art. 
3 lit. a)—e) nu pot să dobîndească o 
locuință proprietate personală prin 
construire, cumpărare sau donație.

Celelalte persoane menționate la 
art. 2, precum și primarii și alte ca
dre cu funcții de conducere in orga
nele de partid, de stat și in organi
zațiile obștești, comunale și orășe
nești, pot să-și construiască sau s.â 
cumpere o locuință proprietate per
sonală, în condițiile legii, numai prin 
organizațiile socialiste, de stat și’ coo
peratiste.

Art. 4. — Persoanele menționate în 
prezenta lege pot să-și procure bunu
rile prevăzute la art. 1 numai prin 
organizațiile socialiste, de stat și coo
peratiste.

Art. 5. — Pentru lucrările efectua
te în legătură cu Îndeplinirea atribu
țiilor și sarcinilor de serviciu, pre
cum și pentru cele avînd ca scop 
popularizarea cunoștințelor tehnico- 
științifice, cultural-artlstice și alte a- 
semenea, persoanele care indeplinesc 
funcțiile prevăzute la art. 2 nu pot 
obține, în afara retribuției, alte veni
turi cum ar fi cele provenite din 
drepturi de autor, din activități di
dactice sau științifice sau din orice 
fel de alte asemenea activități.

In acește cazuri, sumele stabilite, 
potrivit legii, revin unităților de stat 
sau organizațiilor obștești din care 
aceste persoane fac parte.

Persoanele care îndeplinesc func
țiile prevăzute la. art. 2 pot primi, in 
afara retribuției, drepturile bănești 
ce li se cuvin, potrivit legii, pentru 

prafața, dotarea și finisajele, In nor
mele aprobate de Consiliul de Stat".

10. Art. 21 alin. 1 va avea urmă
torul cuprins:

„Acordarea creditelor pentru con
struirea locuințelor proprietate per
sonală se va face la propunerea co
lectivelor de nțuncă în care solici- 
tanții își desfășoară activitatea, a- 
probate de consiliile oamenilor mun
cii împreună cu organele sindicale, 
ținînd seama de aportul solicitanți- 
lor in producție, de necesitatea asi
gurării stabilității lor în unitate și 
de condițiile lor de locuit, în ordi
nea de prioritate, stabilită la art. 17".

11. După art. 21 se introduce art. 
21*  cu următorul cuprins:
, „Art. 21'. — Cetățenii care dețin 
o locuință construită cu sprijinul 
statului în credite și execuție și care 
a devenit neincăpătoare sau prea 
mare, ținînd seama de numărul 
membrilor familiei, pot să-și con
struiască o nouă locuință cu spriji
nul statului în credite șl execuție, 
cu condiția de a înstrăina locuința 
ce o dețin.

Prețul obținut din vînzarea vechil 
locuințe va constitui, în aceste ca
zuri, avans pentru construirea noii 
locuințe, iar termenul pentru resti
tuirea creditului obținut în scopul 
acoperirii restului de preț se va re
duce la jumătate față de cel stabilit 
de lege".

12. Art 25 alin. 2 și art. 26 se 
abrogă.

13. Art. 37 se completează cu ali
neatele 2—4 avînd următorul cu
prins :

„Cetățenii care Își execută locuințe 
proprietate personală în regie pot 
folosi numai materiale de construcții 
proprii sau achiziționate la preturile 
cu amănuntul de la fondul pieței, cu 
respectarea strictă a prevederilor 
legale.

Persoanele prevăzute la alineatul 2 
sint obligate să justifice cu acte pro
veniența legali a materialelor achi

Art. 35. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele și organele 
centrale, consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, comite
tele executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București 
să realizeze integral prevederile de 
plan pe anul 1981 și creșterea eficien
ței in toate domeniile de .activitate.

Art. 36. — Indicatorii planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1981 vor fi desfășurați pe 
titulari de plan prin decret al Con
siliului de Stat.

Art. 37. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1979, adoptat prin 
Legea nr. 25/1978, potrivit Comunica
tului Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, Comitetu
lui de Stat al Planificării și Direcției 
Centrale de Statistică cu privire la 
îndeplinirea Planului național unic 
de dezvoltare ecd'nomico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1979. publicat in Buletinul Oficial, 
Partea a IlI-a, nr. 21 din 7 februa
rie 1980.

lucrări de creație, llterar-artistice 
sau științifice, dacă nu sint efectuate 
în legătură cu îndeplinirea atribuții
lor și sarcinilor de serviciu sau dacă 
nu au ca scop popularizarea cunoș
tințelor tehnico-științifice, cultural- 
artistice și alte asemenea.

Pentru activitatea de invenții și 
inovații, persoanele care îndeplinesc 
funcțiile prevăzute la art. 2 pot primi 
drepturile ce li se cuvin potrivit 
legii.

Drepturile primite pentru lucrările 
de creație literar-artistice și științifi
ce, precum și cele pentru invenții și 
inovații de către persoanele care în
deplinesc una din funcțiile prevăzute 
în prezenta lege și a căror retribuție 
este egală sau mai mare deci', cea 
prevăzută pentru funcția de secretar 
de stat, nu pot depăși anual, împreu
nă cu premiile, trei retribuții tarifara 
lunare de încadrare.

Art. 6. — Declarația cu privire la 
bunurile proprietate personală se 
face în scris la organul ierarhic su
perior unității in care persoana in 
qauză își desfășoară activitatea și 
trebuie să cuprindă indicarea tuturor 
bunurilor prevăzute la art. 1,

Declarația va cuprinde șl bunurile 
aparținînd soțului sau, după caz, so
ției și copiilor minori.

Persoanele prevăzute în prezenta 
lege sint obligate să declare orice 
dobîndire ulterioară de bunuri men
ționatei la articolul 1, în termen de 
cel mult 60 de Zile de la. data dobîn- 
dirii lor.

Art. 7, — Declarația cu privire la 
bunurile proprietate personală se 
face de persoanele care îndeplinesc 
una din funcțiile prevăzute la artico
lul 2, în termen de 15 zile-de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.

Art._8. — Nerespectarea dispoziții
lor din prezenta lege atrage, dțipă 
caz, răspunderea disciplinară sau pe
nală. .

ziționate pentru construcția locuinței, 
precum și cheltuielile efectuate.

Persoanele care nu justifică pro
veniența legală a materialelor răs
pund, după caz, material, civil, con
travențional sau penal, potrivit legii".

14. Art. 40 alin. 4 va avea urmă
torul cuprins :

„Pentru locuințele ce se realizează 
de unitățile prestatoare de servicii 
sau de către populație în regie, ma
terialele de construcții se livrează la 
prețuri cu amănuntul".

15. Art. 43 alin. 3 și 4 vor avea 
următbrul cuprins :

„Normele pentru determinarea pre
țului de vînzare a locuințelor sint 
cele stabilite prin decret al Consiliu
lui de Stat.

Evaluarea clădirilor de locuit des
tinate vînzării se face de comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, 
la propunerea unor comisii compuse 
din specialiști, delegați ai administra
ției financiare, ai întreprinderilor de 
administrare a fondului locativ de 
stat, cetățeni cu prestigiu și autoritate 
domiciliați în cartierul în care se 
află clădirile puse în vînzare".

16. Art. 43 alin. 6 va avea următo
rul cuprins :

„La prețurile stabilite, chiriașii sau 
alți cetățeni pot face contestații la 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, în termen de 30 de zile de 
la data afișării. Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București vor solu
ționa contestațiile și vor afișa pre
țurile definitive în 30 de zile de la 
expirarea termenului pentru depune
rea contestațiilor".

17. Capitolul V „Construirea de 
case de odihnă proprietate persona
lă", precum și orice dispoziții din cu
prinsul legii referitoare la case de 
odihnă se abrogă iar titlul Capito
lului VI va avea următorul cuprins : 
„Alte dispoziții cu privire la con

struirea fi vtaearee de locuințe pro
prietate personală".

18. Art. 49 va avea următorul 
cuprins :

„Art. 49 — în cazul In care «a 
construiesc locuințe proprietate per
sonală în clădiri cu mai multe lo
cuințe, terenul se atribuie In folosin
ță comună pe durata existentei clă
dirii, iar taxa va fi suportată de fie
care proprietar proporțional cu su
prafața construită a locuinței.

Taxa anuală pentru terenurile atri
buite pentru construcția de locuințe 
este de 1 leu mp".

19. Art. 51 alin. 2 va avea urmă
torul cuprins :

, „Odată cu transmiterea dreptului

LEGEA
pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 5/1973 privind administrarea fondului 
locativ și reglementarea raporturilor 

dintre proprietari și chiriași
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege:

Art. I. — Legea nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, cu modificările 
ulterioare, se modifică și se com
pletează după cum urmează :

1. La art. 7 după alineatul 1 se in
troduce alineatul 2 avînd următorul 
cuprins :

„Comitetele șl birourile executive 
ale consiliilor populare sînt obligate 
să asigure închirierea locuințelor din 
fondul locativ de stat, cu respectarea 
prevederilor legale privind normarea 
spațiului locativ de stat, în scopul de 
a se evita deținerea de suprafețe ex
cedentare".

2. La art. 7 după alineatul 3 se in
troduc alineatele 4 și 5 avînd urmă
torul cuprins :

„Persoanele care dețin locuințe din 
fondul locativ de stat ce depășesc 
nevoile de locuit pentru ele și fa
miliile lor vor fi sprijinite de comi
tetele și birourile executive ale consi
liilor populare să obțină locuințe co
respunzătoare, cu respectarea preve
derilor legale privind normarea fon
dului locativ de stat.

De asemenea, comitetele șl birou
rile executive ale consiliilor populare 
vor sprijini soluționarea cererilor 
persoanelor care dețin locuințe din 
fondul locativ de stat, pentru efec
tuarea schimburilor de locuințe, în

LEGEA
privind organizarea excursiilor 

cu turiști români în străinătate
rilor de dezvoltare economică sl so
cială a României1;

în scopul înfăptuiri! politicii parti
dului și statului în domeniul turis
mului. de dezvoltare a colaborării cu 
toate țările printr-o mai bună cu
noaștere și apropiere între popoare, 

Pentru continua îmbunătățire a 
modului de organizare și efectuare a 
excursiilor cu turiști români in stră
inătate, prin întărirea răspunderii 
Ministerului Turismului. lărgirea a- 
tribuțiilor comisiilor pentru turismul 
de masă, precum și prin creșterea 
rolului organelor de conducere co
lectivă și a organelor sindicale din 
unități,

în scopul constituirii unui stimu
lent pentru oamenii muncii care ob
țin rezultate deosebite in realizarea 
obiectivelor din Planul național unic 
de dezvoltare economico-socialh a 
României, Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege :

Art. 1. — Excursiile cu turiști ro
mâni in străinătate se organizează 
numai de Ministerul Turismului, prin 
unitățile sale autorizate.
•Excursiile se efectuează, de regu

lă. în grupuri organizate și numai în 
limita fondurilor valutare alocate 
prin planul național unic de dezvol
tare economico-socială.

Excursiile pentru turiștii Indivi
duali cu servicii de cazare, masă și 
program turistic asigurate se vor pu
tea organiza in țările socialiste, in 
condițiile stabilite prin contractele 
externe și in limita fondurilor alo
cate in acest scop.

Art. 2. — In termen de 15 zile de 
Ia primirea indicatorilor din planul 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, Ministerul Turismului 
va repartiza In profil teritorial fon
durile de plăți valutare ce i-au fost 
alocate pentru organizarea de excur
sii în grupuri în toate țările și de 
călătorii in interes personal in țările 
socialiste.

La repartizarea fondurilor de plăți 
valutare se va da prioritate excursi
ilor în grup și se va ține seama de 
importanța economico-socială a ju
dețelor, determinată pe baza volumu
lui și ponderii producției pe princi
palele ramuri ale economiei națio
nale.

Fondurile de plăți valutare pentru 
călătoriile individuale pe cont pro
priu în țările nesocialiste si în 
R.S.F. Iugoslavia se repartizează, po
trivit legii, de către Comisia centra
lă pentru turismul de masă, pe baza 
propunerilor Ministerului Turismului.

Art. 3. — Repartizarea în profil 
teritorial a locurilor la excursiile în 
grupuri organizate. în toate țările, 
se face de către Comisia centrală 
pentru turismul de masă, împreună 
cu Ministerul Turismului, care va 
face în acest scop propuneri in ter
men de 15 zile de la încheierea con
tractelor cu partenerii din străină
tate.

Art. 4. — în termen de 15 zile de 
la repartizarea in profil teritorial a 
locurilor și fondurilor valutare pen
tru excursii. Comisia centrală pentru 
turismul de masă va comunica la 
comisiile județene și a municipiului 
București pentru turismul de masă 
locurile pentru excursiile in grupuri 
organizate, precum și fondurile de 
plăți Valutare pentru excursiile in
dividuale ce le sint repartizate.

Art. 5. — Comisiile județene și a 
municipiului București pentru turis
mul de masă repartizează și trans
mit comisiilor pentru turismul de 
masă din unitățile economice, socia
le și obștești, in termen de 10 zile 
de la primirea lor, locurile la excur
siile în străinătate în grupuri orga
nizate și fondurile valutare pentru 
călătoriile în interes personal, pro
porțional cu numărul de oameni ai 
muncii.

Locurile la excursiile organizate șl 

do proprietate asupra locuinței se 
transmite, in condițiile legii, și drep
tul de proprietate sau de folosință, 
pe durata existenței construcției, 
asupra terenului".

20. Art. 56*  se abrogă.
21. Art. 62 alin. 3 va avea urmă

torul cuprins :
„In acest scop, proprietarul terenu

lui se poate constitui într-o, asociație 
cu alți cetățeni in vederea construirii 
clădirii respective, terenul trecînd, 
pe data constituirii asociației, în pro
prietatea statului. potrivit legii. 
Membrii asociației vor primi din 
partea statului terenul necesar, în 
folosință comună, pe durata exis
tenței clădirii, cu plata unei taxe 

vederea apropierii domiciliului de 
locul de muncă".

3. După art. 7 se introduce art 7*  
avînd următorul cuprins :

„Art. 71 — Comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare 
municipale, ale sectoarelor munici
piului București și orășenești sint o- 
bligate să verifice trimestrial situa
ția spațiilor locative excedentare și 
să informeze, semestrial, cetățenii 
asupra modului în care se asigură 
buna gospodărire a fondului locativ 
și închirierea spațiului locativ cu 
respectarea ștrictă a prevederilor le
gale".

4. Art. 8 alin. 1 și 2 se abrogă.
5. Art. 8 alin. 4 va avea următo

rul cuprins :
„în cadrul categoriilor de mai sus, 

se acordă preferință persoanelor care 
au condiții grele de locuit, îndeosebi 
celor cu mai mulți copii, precum și 
celor cu venituri mici". .

6. Art. 9 alin. 1 va avea următorul 
cuprins :

„Personalului muncitor din unită
țile socialiste de stat 1 se vor În
chiria locuințe pe baza propunerilor 
colectivelor de muncă în care-’și des
fășoară activitatea, aprobate de con
siliile oamenilor muncii și de orga
nele sindicale. Comitetele sindicale 
sint obligate să raporteze în adună
rile generale ale membrilor de sindi
cat asupra modului de soluționare, cu 
respectarea strictă a prevederilor 
legale, a cererilor de locuințe ale oa
menilor muncii".

fondurile valutare pentru călătoriile 
în interes personal se repartizează 
in raport de realizarea planului de 
producție sau, după caz, a celorlalte 
sarcini stabilite, în următoarea ordi
ne de prioritate :

a) unităților cu pondere mare pe 
principalele ramuri in planul 8e pro
ducție al județului sau al municipiu
lui București ;

bl unităților care și-au îndeplinit 
planul la export ;

c) unităților de cercetare științifi
că, inginerie tehnologică și de proiec
tare :

d) instituțiilor centrale și locale, in
stituțiilor de învățămint superior, 
școlilor, spitalelor, dispensarelor po
liclinici și altor instituții ;

e) altor unități economice de stat 
și cooperatiste, precum și organiza
țiilor obștești ;

f) caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor.

Persoanele care nu sint încadrate 
în unitățile prevăzute la alineatul 
precedent vor putea participa la 
excursii în străinătate, prin unitățile 
de turism, după ‘satisfacerea priori
tăților stabilite in prezentul articol.

Ărt. 6. — Pentru personalul mun
citor care a adus o contribuție deose
bită la realizarea și depășirea sar
cinilor de export, unitatea în care 
acesta este încadrat suportă o parte 
din costul excursiilor colective orga
nizate, din fondurile In valută acor
date în limita unei cote de pină la 
50/o din fondul de participare la be
neficii repartizat de adunarea gene
rală a oamenilor muncii, potrivit 
dispozițiilor legale.

Art. 7. — Comisiile pentru turis
mul de masă din unități aduc la cu
noștință oamenilor muncii tipurile 
de excursii repartizate, precum și 
fondurile de plăți valutare alocate 
pentru călătoriile in interes personal.

Art. 8. — în termen de 10 zile de*  
la primirea repartiției locurilor și a 
fondurilor de plăți valutare, pe baza 
înscrierilor oamenilor muncii, unită
țile care primesc locuri transmit 
unităților de turism teritoriale co
manda fermă pentru locurile și fon
durile ce le-au fost repartizate, îm
preună cu. recomandarea cite unei 
persoane din cadrul unității ca Înso
țitor pentru fiecare grup.

Locurile la excursiile în străinătate 
în grupuri organizate și fondurile 
valutare pentru călătoriile. în interes 
personal repartizate unităților eco
nomice, sociale și obștești si neco
mandate ferm unităților de turism 
în termenul prevăzut la alineatul 1 
se valorifică direct de unitățile de 
turism teritoriale.

Art. 9. — înscrierile oamenilor 
muncii la excursii în străinătate se 
fac prin unitățile socialiste în care 
aceștia își desfășoară activitatea.

înscrierile la excursii de 1—2 zile 
ce se organizează în țările socialiste 
vecine, cu oamenii muncii aflati in 
concediu legal în stațiuni de odihnă 
și tratament, se vor efectua numai cu 
acordul conducerii unității de turism 
din stațiunile in care aceștia își pe
trec concediul de odihnă.

Art. 10. — Cererile de înscriere la 
excursiile In grupuri organizate și la 
călătoriile in interes personal ale oa
menilor muncii se aprobă de orga
nele de conducere colectivă ale uni
tăților și de organele sindicale in 
următoarea ordine de prioritate :

a) fruntașii în producție, muncito
rii, maiștrii, tehnicienii și inginerii 
din sectoarele de producție, care au 
contribuit efectiv la realizarea sau 
depășirea planțilui de producție al 
unității ;

b) inventatorii și inovatorii ;
c) cercetătorii, proiectant!!, specia

liștii cu înaltă calificare, ale "căror 
lucrări stnt apreciate drept contri
buții importante la realizarea planu

prevăzuta da lege ; persoana căreia 
l-a aparținut terenul aste scutită da 
plata taxei".

22. Art. 62 alin. 4 se abrogă.
Art. II — Prevederile din legi, de

crete și alte acte normative, referi
toare la casele de odihnă proprietate 
personală se abrogă. Taxele anuale 
pentru terenurile atribuite în folosin
ță rămin cele în vigoare la data 
prezentei legi.

Art. III — Legea nr. 4/1973, cu mo
dificările ulterioare, precum si cu 
modificările și completările aduse 
prin prezenta lege se va republica 
în Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România, dlndu-se capito
lelor și articolelor o nouă numerotare.

7. Art. 10 se abrogă.
8. Din art. 35 alin. 1 se elimină ur

mătorul text : „care nu și-au cons
truit sau cumpărat locuință proprie
tate personală în termenul prevăzut 
de lege".

9. Art. 35 alin. 2 se abrogă șl se 
introduce un nou alineat avînd ur
mătorul cuprins :

„De la prevederile alin. 1 se ex
ceptează tinerii nou încadrați în pro
ducție, timp de 5 ani de la încadrare, 
tinerii căsătoriți care la data căsăto
riei nu au depășit vîrsta de 28 de 
ani, timp de 5 ani de la căsătorie, 
persoanele încadrate cu contract de 
muncă transferate în interes de ser
viciu, timp de 5 ani de la data trans
ferului, ofițerii, subofițerii și maiștrii 
militari din cadrul Ministerului Apă
rării Naționale și al Ministerului de 
Interne".

10. La art. 60, înaintea alineatului
final se introduce un nou alineat, 
avînd următorul cuprins : ,

„Pentru toate suprafețele închiria- 
■țc,, proprietarul nu poate primi decit 
chiria calculată potrivit prevederilor 
prezentei legi".

Ait. II. — Legea nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași, cu modificările 
ulterioare, precum și cu modificările 
și completările aduse prin prezenta 
lege se va republica în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste Româ
nia. dîndu-se articolelor o nouă nu
merotare.

ri) cadrele de conducere, persona
lul tehnic, economic, de altă speciali
tate și administrativ care au contri
buit la realizarea planului unității 
sau cei evidențiat! in munca profe
sională și activitatea obștească.

Art. 11. — Aprobările cererilor de 
înscriere la excursii în străinătate, 
date de organelq de conducere colec
tivă și de organele sindicale din uni
tăți, sint valabile și pentru membrii 
de familie, neincadrați în muncă, ai 
celor care au obținut aprobarea po
trivit art. 10 din prezenta lege.

Prevederile alineatului precedent 
cu privire la membrii de familie se 
referă la soț, soție și copiii minori.

Art. 12. — Aprobarea inscrierii ti
nerilor la excursii îb străinătate or
ganizate pentru tineret se dă de or
ganele Uniunii Tineretului Comunist, 
pe baza recomandării organizațiilor 
de tineret și cu acordul organelor de 
conducere colectivă din unitățile 
economice, instituții, școli și facul
tăți.

Art. 13. — Documentele necesare 
înscrierii la excursiile in grupuri or
ganizate, completate de fiecare par
ticipant, inclusiv aprobarea organu
lui de conducere colectivă și a orga
nului sindical, se depun la unitățile 
de turism de către delegatul desem
nat al unității economice, sociale șl 
obștești sau personal de către solici
tant. Unitățile de turism asigură în
deplinirea formalităților legale sl 
contractuale de participare la excur
siile in grupuri organizate.

Art. 14. — Ministerul Turismului 
va repartiza unităților de turism o 
cotă de pină la 45% din fondurile 
de plăți valutare destinate călători
ilor în interes personal în țările 
nesocialiste și In R.S.F. Iugoslavia, 
pentru participări la congrese, confe
rințe sau sesiuni științifice, simpo
zioane, colocvii, seminarii și alte for
me de reuniuni ori manifestări cu 
caracter international, precum și 
pentru documentarea științifică, ar
tistică, culturală și alte asemenea 
acțiuni și pentru vizite la rude, po
trivit legii.

Art. 15. — Ministerul Turismului 
va constitui, la Oficiul Național de 
Turism „Carpați" București, o re
zervă de cel mult 2% din fondurile 
repartizate, potrivit art. 2 din pre
zenta lege, pentru cîștigătoril pre
miilor în excursii la Casa de Econo
mii și Consemnațiuni și la Loto- 
Pronosport.

Locurile la excursii corespunză
toare cuantumului acestor sume vor 
fi puse de Ministerul Turismului la 
dispoziția unităților județene și a 
municipiului București ale Casei de 
Economii și Consemnațiuni și Loto- 
Pronosport.

Locurile rămase nefolosite se va
lorifică către populație in ordinea 
solicitărilor. ,

Art. 16. — Excursiile cu turiști 
români in străinătate, cu autoturis
mul proprietate personală, se efec
tuează potrivit dispozițiilor legale re
feritoare la raționalizarea consumu
lui de carburanți șl la acordarea de 
sume în valută pentru excursii In 
străinătate pe cont propriu.

Repartizarea fondurilor de plăți 
valutare, aprobarea pentru efectua
rea excursiilor cu autoturismele pro
prietate personală și înscrierea pen
tru asemenea excursii se fac potrivit 
condițiilor stabilite prin prezenta 
lege.

Art. 17. — Punctul 4 din Capitolul 
I și litera a) din Nota cuprinsă în 
Anexa la Decretul Consiliului de 
Stat nr. 223 din 28 iunie 1978 se 
abrogă.

Art 18. — Prezenta lege intră In 
vigoare la data de 1 ianuarie 1981.



SClNTEIA — sîmbătd 18 octombrie 1980

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
PAGINA 4

Expunerea la proiectul de lege
cu privire la dezvoltarea industriei mici

Sesiunea ac
tuală a Marii 
Adunări Națio
nale, consacrată 
dezbaterii șl adop
tării unor legi în-

prezentată de tovarășul VASILE MARIN, 
președintele Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

semnate pentru 
perfecționarea legislației economico- 
sociale, printre care și proiectul Le
gii cu privire la dezvoltarea indus
triei mici, are menirea să contribuie 
la progresul social-economic al pa
triei, pentru dezvoltarea ei continuă 
pe drumul socialismului și comunis
mului.

Elabarat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, proiectul de Lege 
cu privire la dezvoltarea industriei 
mici se înscrie în direcțiile stabilite 
de hotărîrile Congresului al XII-lea 
privind dezvoltarea eficientă a În
tregii economii naționale, valorifi
carea ta grad Înalt a tuturor resur
selor materiale și a forței de muncă 
din fiecare localitate.

Proiectul de lege supus dezbaterii 
Și aprobării Marii Adunări Naționa
le accentuează rolul șl locul indus
triei mici în ansamblul sistemului 
economic al țării, care — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ta ampla cuvîntare rostită la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
populare — „trebuie substanțial dez
voltată, spre a-și aduce contribuția 
la creșterea mai rapidă a venitului 
național, a avuției generala a patriei 
și la ridicarea bunăstării generale a 
întregului nostru popor".

Potrivit prevederilor proiectului de 
lege, obiectul principal de activitate 
al industriei mici îl constituia pro
ducția de bunuri de consum, articole 
de uz casnic și gospodăresc, confec
ții, cusături populare, covoare, arti
cole de artizanat și artă populară, 
materiale de construcții ; fabricarea, 
repararea și recondiționarea de pie
se, repere și subansamble pentru ne
voile populației și industției, produ
cerea de bunuri în cooperare cu alte 
rjnități economice, prestări de ser
vicii. Prin diversificarea producției 
trebuie să se mărească substanțial 
ponderea produselor destinate ex
portului.

Ideea fundamentală care rezultă 
din proiectul de act normativ este 
aceea că dezvoltarea industriei mici 
trebuie să se facă prin valorificarea 
materiilor prime și materialelor lo
cale, a celor refolosiblle, a forței de 
muncă disponibile din toata localită
țile țării.

Totodată, dezvoltarea producției și

serviciilor se orientează spre crearea 
unei rețele ample și diversificate de 
unități mici, ușor accesibile, care să 
elimine transporturile și deplasările 
inutile și să asigure produse și ser
vicii prompte, de bună calitate ; să 
folosească spații, mașini, utilaje, 
scule și unelte disponibile, să reali
zeze în același timp consumuri 
energetice reduse.

în vederea dezvoltării industriei 
mici s-a prevăzut sarcina pentru 
unitățile de stat și eele cooperatiste 
de a iniția și organiza acțiuni de 
cooperare și asociere, potrivit legii, 
de a sprijini asigurarea spațiilor 
și dotărilor necesare de către minis
tere, celelalte organe centrale șl con
siliile populare, astfel incit folosirea 
fondurilor pentru asemenea activi
tăți să fie cît mai restrlnsă.

în vederea extinderii activităților de 
producție și prestări de servicii, 
precum și a valorificării mal depline 
a forței de muncă disponibile, în 
proiectul de lege s-au prevăzut re
glementări largi pentru utilizarea 
muncii la domiciliu, ceea ce va con
duce la atragerea în mal mare mă
sură ta activitatea productivă a fe
meilor, pensionarilor, persoanelor 
Invalide și altor categorii de oameni 
ai muncii.

Potrivit prevederilor proiectului de 
lege, organizarea activității indus
triei mici se face ta unități de pro
ducție și prestări de servicii aparți- 
pînd consiliilor populare, cooperației 
meșteșugărești, cooperației' de con
sum, cooperației agricole de produc
ție, ta alte unități ale organelor eco
nomice locale și centrale, precum șl 
ta atelierele proprii ale micilor meș
teșugari autorizați, ceea ce asigură 
un cadru larg de extindere a indus
triei mici ta toate localitățile patriei, 
de stimulare a inițiativelor locale.

în același timp, s-a prevăzut că 
întreaga activitate de industrie mică, 
indiferent de subordonarea unități
lor, se desfășoară sub îndrumarea și 
coordonarea directă a consiliilor 
populare, care au obligația de a 
examina periodic activitatea unită
ților organizate pe raza admtaistra- 
tiv-teritorială respectivă, de a asi
gura satisfacerea cerințelor popu
lației și a celorlalți beneficiari cu 
diferite produse și servicii.

S-a prevăzut, da 
asemenea, obli
gația consiliilor 
populare și a uni
tăților cooperatis
te de a organiza 
industria mică pe

criterii economice, urmărindu-se per
manent și ta acest domeniu aplica
rea principiului autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico- 
financiare, creșterea veniturilor și 
utilizarea cit mai eficientă a tuturor 
mijloacelor materiale și bănești.

Importanța dezvoltării industriei 
mici este accentuată ta proiectul de 
act normativ și prin includerea acti
vității acesteia în Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a țării Și stabilirea de sarcini con
crete pentru ministere și alte organe 
centrale ta ce privește coordonarea, 
îndrumarea și controlul industriei 
mici, precum șl pentru aprijlnirea 
efectivă a acesteia.

în urma dezbaterii publica a pro
iectului de lege eu privire la dezvol
tarea industriei mici — expresie • 
preocupării constanta a partidului 
pentru adtaorea democratismului 
orindulrll noastre socialiste — s-au 
făcut numeroase propuneri, care în 
mare parte au fost avute în vedere 
la îmbunătățirea fi definitivarea pro
iectului de lege, cum sînt: organiza
rea extragerii și valorificării tuturor 
resurselor metalifera și nsmetalifere 
sărace; dezvoltarea producției de u- 
nelte și scule mici, articole de sport 
și turism ta serii mici, mașini-unel- 
te da dimensiuni reduse ; utilizarea 
energiei apelor ; constituirea de echi
pe specializate pentru construirea de 
locuințe și realizarea transportului 
de bunuri cu mijloace cu tracțiune 
animală și alte prestări de servicii 
cu caracter neindustrial pentru popu
lație ; evidențierea și raportarea pro
ducției realizate de micii meșteșugari.

S-au făcut și alte propuneri, cum 
stat : înființarea unui minister al in
dustriei locale, precum și constituirea 
unui organ județean cana să coordo
neze Întreaga activitate a industriei 
mici, care nu s-au preluat ta pro
iectul de lege, deoarece forma da or
ganizare existentă ta economie asi
gură conducerea în bune condiții a 
activității unităților de industrie 
mică.

Avtad convingerea că proiectul de 
Lege cu privire la dezvoltarea indus
triei mid corespunde unor nevoi 
reale, rezultate din actualul stadiu da 
dezvoltare ’a economiei țării, că pre
vederile sale asigură îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului, vă rog, stimați tovarăși 
deputați, să-I votați șl să-l învestiți, 
astfel, cu putere de lege.

lor ce revin consiliilor populare pen
tru cunoașterea și aplicarea fermă a 
hotărîrilor de partid și a legilor sta
tului de către toți cetățenii, întărirea 
ordinii publice și a disciplinei, apă
rarea avutului obștesc, a liniștii și 
bunurilor cetățenilor. Totodată, ta 
proiect s-au stabilit cu multă clari
tate răspunderile ce revin secreta
rilor comitetelor și birourilor execu
tive ale consiliilor populare în asi
gurarea legalității hotărîrilor șl de
ciziilor adoptate de organele locale 
de stat.

Față de multiplele earctal ce «tau 
ta fața consiliilor populare, ta pro
iectul de lege sînt aduse o serie de 
perfecționări de natură organizatori
că cu privire la convocarea sesiuni
lor o dată la 3 luni, la toate catego
riile’de consilii populare, constituirea 
biroului permanent al comitetului 
executiv și la consiliile populare mu
nicipale și ale sectoarelor Capitalei, 
participarea la ședințele organelor e- 
xecutive ale consiliilor populare a 
reprezentanților consiliilor teritoria
le ale sindicatelor, ai altor organi
zații obștești, adoptarea de comun 
acord cu aceste organizații a hotărl-

rilor ta legătură eu repartizarea lo
cuințelor pe întreprinderi, aprovizio
narea populației, precum și alte pro
bleme.

în forma prezentată, proiectul de 
lege este îmbunătățit ca urmare a 
propunerilor și sugestiilor făcute de 
oamenii muncii în cadrul dezbaterii 
publice. Astfel, ta redactarea actua
lă a proiectului este mai bine pre
cizat modul de organizare a adună
rilor cetățenilor, asigurîndu-se con
dițiile necesare pentru buna pregă
tire și desfășurare a acestora; și se 
prevede obligația deputaților de a 
prezenta, cel puțin o dată la 3 luni, 
în adunări ale alegătorilor, dări de 
seamă privind activitatea lor și a 
consiliului popular din care fac 
parte.

întrucît unele dintre propunerile 
formulate de cetățeni sînt reglemen
tate prin prevederile existente ta ca
drul altor legi, acestea nu au fost 
cuprinse în proiectul de lege pre- ’ 
zentat Nu au fost reținute, de ase
menea, unele propuneri care nu co
respund cadrului de funcționare sta
bilit sistemului consiliilor popuțare. 
Astfel, nu s-a dat curs propunerii ca

deputății să acorde periodic audien
țe cetățenilor din circumscripțiile în 
care au fost aleși. în spiritul preve
derilor legii și cadrului organizato
ric creat, deputatul trebuie să aibă 
un contact permanent viu și direct 
cu cetățenii In legătură cu proble
mele de viață ale acestora, precum 
și legat de măsurile, acțiunile și pro
iectele de decizii inițiate de consi
liile populare ce privesc populația, 
nu periodic, la audiențe fixate o dată 
sau de două ori pe lună.

Proiectul de lege a fost dezbătut 
și aprobat dp Camera legislativă a 
consiliilor populare, ta ședința din 
14 octombrie a.c.

Apreciind că modificările ce se 
aduc Legii nr. 57/1968 se înscriu pe 
linia perfecționării continue a cadru- 
Jui juridic de organizare și funcțio
nare a organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, supunem 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale proiectul de Lege pentru mo
dificarea Legii nr. 57/1968 de orga
nizare și funcționare a consiliilor 
populare ta forma în care ■ fost 
prezentat.

pe care le dețin ta proprietate perso
nală. De asemenea, pentru anumite 
funcții, se prevede interdicția de a do- 
bindi o locuință proprietate personală 
prin construire, cumpărare sau dona
ție. în cazul celorlalte funcții, dobin- 
direa unor locuințe proprietate perso
nală .prin cumpărare sau construire 
se va putea face numai prin inter
mediul unei organizații socialiste, de 
stat sau cooperatiste.

în ce privește obținerea de venituri 
în afara retribuției, sînt reglementata 
condițiile în care persoanele ce ocupă 
funcțiile menționate în proiect vor 
putea primi drepturile ce li se cuvin, 
pornindu-se de la principiul că pen
tru lucrările efectuate în legătură cu 
îndeplinirea atribuțiilor șl sarcinilor 
de serviciu, precum și pentru cele 
avtad ca scop popularizarea cunoș
tințelor tehnico-științifice, cultural- 
artistice și alte asemenea, sumele 
stabilite potrivit legii revin unității 
în care persoana ta cauză este înca
drată.

Raportul comisiilor permanente ale M.A.N. la proiectul de lege cu privire 
la dezvoltarea industriei mici

Comisia pentru 
consiliile popu
lare și adminis
trația de stat, Comisia pentru in
dustrie șl activitatea economlco- 
ftnanciară, Comisia pentru agri
cultură, silvicultură și gospodărirea 
apelor și comisia constituțională și 
juridică au analizat și discutat pro
iectul de Lege privind dezvoltarea in
dustriei mici.

Dezbătut și aprobat de Congresul 
al II-lea al consiliilor populare, pro
iectul de lege se înscrie ta ansam
blul preocupărilor majore ale condu
cerii partidului și statului nostru de 
perfecționare reglementărilor tu
turor laturilor vieții economice șl so
ciale. Exprimînd înaltul spirit de res
ponsabilitate civică, de gîndire crea
toare, de simt gospodăresc față de 
toate laturile avuției naționale, pro
iectul de lege stabilește condițiile 
concrete da aplicare a măsurilor pri
vind activitatea industriei mici jalo
nate de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ta lumina hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, cu 
clarviziune și ta deplină concordan
ță cu posibilitățile de dezvoltare ac
celerată a acestui domeniu de activi
tate. în etapa actuală, prin prisma 
politicii de dezvoltare armonioasă a 
tuturor județelor și zonelor ță
rii, industria mică îșl are rolul 
său bine definit și foarte Impor
tant. Comisiile permanente își ex
primă convingerea că industria mică, 
parte integrantă a economiei noastre 
socialiste, va contribui tatr-o măsu
ră tot mai mare la dezvoltarea gene
rală a economiei, la creșterea con
tinuă a nivelului de trai al popu
lației prin valorificarea superioară a 
resurselor materiale locale și a

prezentat de deputatul GHEORGHE DUMITRACHE
forței de muncă disponibila. După 
cum arăta la recentul congres al con
siliilor populare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului, există posibilități în fiecare 
județ să dezvoltăm resursele de ma
terii prime, să dezvoltăm prelucrarea 
acestora și, pe această cale, să asi
gurăm satisfacerea în mai bune con
diții a necesităților oamenilor muncii.

Comisiile constată că industria 
mică este concepută ca o componen
tă economică rațională și necesară ta 
procesul valorificării unor resurse 
materiale și umane și, ta același timp, 
ca o activitate care poate să aducă 
o contribuție de seamă la satisfa
cerea cerințelor crescînde ale oame
nilor muncii. Cuprinderea industriei 
mici ta planul național unic de dez
voltare economico-socială creează 
condiții pentru dezvoltarea continuă 
ta ritmul ftabillt a acestei activități. 
Instituind principiile de funcționare 
a unităților de industrie mică, 
avtad la bază autoconducerea mun
citorească si autogestiunea economi- 
co-financiară și urmărind realizarea 
unei eficiente superioare, comisiile 
constată că ta proiectul 'de lege sînt 
arătate și căile de realizare a acestor 
cerințe prin valorificarea superioară 
a materiilor prime și producerea 
unor articole cu un Înalt grad de 
prelucrare și valorificare ridicată, 
prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție.

Comisiile consideră că prin atribu
țiile fl sarcinile stabilite pentru con
siliile populare privind constituirea 
și organizarea producției mici, aces
tora le revin mari responsabilități ta 
transpunerea în viață in cel mal scurt

timp șî îb eele 
mai bune con
diții a unor ac

tivități chemate fă asigure o creș
tere substanțială a cantității de bu
nuri de consum de ua gospodă
resc, artizanale și a unei game de 
servicii necesare satisfacerii cerințe
lor populației.

în același timp, prevederile din 
lege — stabilind răspunderi pentru 
diferite departamente economice, coo
perația meșteșugărească și cea de 
consum, celelalte sectoare impli
cate — au ta vedere ca prin acțiunile 
ce trebuie să le întreprindă aceste 
organisme, manifestînd maximum de 
receptivitate, ele să contribuie cu 
toată capacitatea și experiența lor la 
crearea condițiilor pentru ca indus
tria mică să-și poată realiza sarci
nile ce-1 revin.

Supus unei ample și temeinice dis
cuții publice, proiectul de lege a În
trunit adeziunea deplină a oameni
lor muncii, care au venit, totodată, cu 
propuneri interesante și utile, aces
tea fiind examinate de inițiatori și 
de comisiile permanente și avute în 
vedere la perfecționarea unor pre
vederi.

Apreciem, totodată, că prin regle
mentările cuprinse ta proiectul da 
lege se asigură cadrul juridic adec
vat pentru organizarea și funcțio
narea activității micii industrii, care 
poate și trebuie «ă-șl aducă contri
buția la mai buna valorificare a re
surselor locale, la sporirea bunurilor 
materiale și a serviciilor destinate 
satisfacerii multiplelor cerințe ale 
populației, la creșterea și pe această 
cale a produsului social șl a venitu
lui național. Comisiile permanente 
care au analizat proiectul de lege 
l-au avizat favorabil ta unanimitate 
și propun adoptarea lui in forma ta 
care a fost supus dezbaterii.

Expunerea la proiectul de lege pentru modificarea legii 
nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare
J? .I*' S • prezentată de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS, 
tere, In vederea președintele Comitetului pentru Problemele caracter urbanls- 
adoptăril. pro- | tic și edilitar-
lectul do Lege Consiliilor Populare gospodăresc,
pentru modifi- Importante pre-
carea Legii nr. 57/1968 de organiza
re și funcționare a consiliilor popu
lare.

Inițiat ca urmare a sarcinilor șt 
orientărilor rezultate din cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
populare, proiectul de lege prevede 
măsuri pentru perfecționarea, în con
tinuare, a întregii activități a orga
nelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, dezvoltarea cadrului 
organizatoric corespunzător creșterii 
participării directe a maselor popu
lare la conducerea statului și adîn- 
cirea pe mai departe a democrației 
noaștre socialiste.

în concordanță deplină eu sarci
nile tot mai ample care revin con
siliilor populare în conducerea în
tregii vieți economlco-sociale, în 

, proiectul de lege sînt formulate mai 
cuprinzător atribuțiile ce revin or
ganelor locale ta legătură cu reali

zarea planului în profil teritorial, în 
domeniile industriei, agriculturii, 
transporturilor, serviciilor și celor
lalte ramuri ale economiei, în vede
rea creșterii potențialului economic 
al județelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor și ridicării continue a ca
lității vieții tuturor cetățenilor.

Sint definite mai bine obligațiile 
consiliilor populare privind îndruma
rea și coordonarea întregii activități 
de industrie mică, organizarea uni
tăților de producție și prestări de ser
vicii, valorificarea eficientă a resur
selor materiale șl a forței de muncă 
pe plan local, satisfacerea ta . mai 
bune condiții a cerințelor de produse 
și prestări de servicii pentru popu
lație.

Proiectul de lege asigură, de ase
menea, creșterea răspunderii consi
liilor populare în satisfacerea multi
plelor -cerințe de viață ale cetățeni
lor privitoare la aprovizionarea rit
mică «i buna servire a populației, or
ganizarea și controlul activității co
merciale și de prestări de servicii, 
organizarea și funcționarea transpor-

vederi o» «e propun a fi introduse 
ta Legea consiliilor populare se re
feră Ia obligațiile acastor organe cu 
privire la îndrumarea întregii acti
vități politico-educative și culturale 
de formare a omului nou, construc
tor șl societății socialiste și comu
niste din patria noastră.

Corespunzător locului pe care îl 
ocupă consiliile populare în sistemul 
democrației socialiste, proiectul de 
lege stabilește obligația acestora să 
dovedească receptivitate față de pro
blemele ridicate de cetățeni, identi- 
ficîndu-se, ta întreaga lor activitate, 
cu aspirațiile și interesele oamenilor 
muncii în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. în acest 
sens, proiectul de lege preveda sar
cina consiliilor populare de a pre
zenta semestrial, în cadrul adunări
lor cetățenești, rapoarte cu privire 
la activitatea desfășurată pentru re
zolvarea problemelor privind asigu
rarea condițiilor de muncă și de via
ță ale populației.

în proiect sînt aduse îmbunătățiri 
și cu privire la precizarea atribuții

Raportul comisiilor permanente ale M.A.N. la proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 57/1968 de organizare și funcționare 

a consiliilor populare
Reunite ta șe

dință comună. Co
misia pentru con
siliile populara și administrația de 
Stat și Comisia constituțională și ju
ridică ale Marii Adunări Naționale au 
analizat șl dezbătut proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr. 57/1968 da 
organizare și funcționare a consiliilor 
populare, constatînd că reglementa
rea propusă ține seama de comple
xitatea problemelor, pe care le ri
dică dezvoltarea economică a tutu
ror județelor și localităților țării, so
licita perfecționarea structurilor or
ganizatorice și funcționale ale apa
ratului de stat, lărgirea și perfec
ționarea cadrului democrație al vie
ții sociale și, în acest context, creș
terea atribuțiilor consiliilor popu
lare.

Comisiile subliniază că la baza mo
dificărilor aduse Legii de organizare 
și funcționare a consiliilor populare 
stau orientările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, formulate în magistrala 
expunere rostită la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor populare, ma
rile răspunderi care le revin ta vas- 
tul proces de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Membrii comisiilor își exprimă con
vingerea că modificările aduse legii 
vor asigura cadrul juridic și orga
nizatoric de îmbunătățire a activi
tății organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, în' deplină 
concordanță cu prefacerile revoluțio

prezentat de deputatul MIU DOBRESCU
nare ce au avut loc în societatea 
noastră, cu noile sarcini ce revin 
acestor organe din documentele ce
lui de-al XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. Noua regle
mentare vine astfel să transpună ta 
plan legislativ marile Înfăptuiri ob
ținute de orinduirea noastră în dez
voltarea democrației socialiste, care 
au dus la sporirea neîncetată a ro
lului și funcțiilor consiliilor popu
lare, ca organe menite să asigure 
conducerea treburilor obștești de că
tre cetățeni și pentru cetățeni. Ex
presie a maturizării capacității de 
conducere a consiliilor populare, a 
creșterii competenței lor în rezol
varea problemelor majore din uni
tăți administrative pe care le con
duc, ta proiectul de lege se prevede, 
ca o caracteristică principală pe baza 
căreia ele își desfășoară activitatea, 
principiul autoconduceril muncito
rești, al autogestiunii financiare, ele
mente noi, deosebite, inițiate de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comisiile subliniază importanțe 
noilor prevederi, care învestesc con
siliile populare cu atribuții sporite, 
dindu-Ie posibilitatea să conducă 
după norme clare potențialul econo
mic, social pe teritoriul respectiv, 
preocuplndu-se îndeaproape de dez

voltarea indus
triei, agricultu
rii, transporturi

lor, serviciilor, desfășurarea activită
ții de aprovizionare a populației, ac
tivități care trebuie să contribuie la 
o mai bună valorificare a tuturor re
surselor locale.

în concordanță cu noile reglemen
tări pe care Marea Adunare Națio
nală este chemată să le adopte ta 
actuala sesiune, în proiectul de Lege 
privind modificarea Legii nr. 57/1968 
consiliilor populare 11 se încredin
țează atribuții și răspunderi tatr-o 
sferă de activitate de o însemnătate 
deosebită în actuala etapă, cum este 
aceea a industriei mici, chemată să 
valorifice resursele materiale loca
le, în scopul satisfacerii mai bune a 
cerințelor populației cu produse și 
servicii. Supus dezbaterii publice, 
în conformitate cu practica Încetățe
nită trainic ta viața noastră socială, 
proiectul de lege a întrunit aprecieri 
favorabile, iar propunerile, sugestiile 
de perfecționare a unor texte au fost 
examinate de inițiatori și comisiile 
permanente, fiind luate în considera
re la definitivarea acestei noi regle
mentări.

Constatînd că modificările aduse 
Legii 57/1968 asigură creșterea ro
lului consiliilor populare ta condu
cerea activității economice, sociale șî 
culturale din unitățile, orașele și ed- 
munele patriei, comisiile permanente 
avizează favorabil în unanimitate 
proiectul de lege și propun Marii 
Adunări Naționale să o adopte în 
forma supusă dezbaterii.

Expunerea la proiectul de Lege privind obligația cadrelor 
de conducere din activitatea economico-socială

și a altor activiști de partid și de stat de a declara 
bunurile de valoare proprietate personală

prezentată de tovarășa CORNELIA FILIPAȘ, 
viceprim-ministru al guvernului

Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Con
siliului de Mi
niștri, sa supun
Marii Adunări Naționale, spre dezba
tere și adoptare, proiectul de Lege 
privind obligația cadrelor de condu
cere din activitatea economico-socia
lă și a altor activiști de partid și de 
stat de a declara bunurile de valoare 
proprietate personală.

Principiile care stau la baza proiec
tului de lege, elaborate în spiritul 
indicațiilor și sub directa conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
fost amplu dezbătute la recentul Con-

greș al consiliilor populare. Iar ca 
urmare a dezbaterii publice a pre
vederilor din proiect, ele au întrunit 
adeziunea întregului nostru popor.

Legea propusă se înscrie în ansam
blul de măsuri luate de partid pentru 
promovarea fermă a normelor eticii 
și echității socialiste în toate dome
niile vieții sociale, condiție hotărî- 
toare pentru manifestarea plenară, 
multilaterală, a omului, pentru asi
gurarea dezvoltării armonioase a so-

cietățil noastre pe 
drumul Înfăptui
rii programului 
partidului.

în proiectul de 
obligația celor carelege se prevede

dețin una din funcțiile menționate de 
a declara Imobilele, autoturismele, o- 
biectele de valoare, cum sînt lucrări 
de artă plastică, artă aplicată și deco- 

' rativă, tapiserii și piese de artă, o- 
biecte din metale prețioase sau conțl- 
nînd pietre ori metale prețioase, co
lecții numismatice sau filatelice, în 
cazul ta care fac parte din patrimo
niul cultural național, procum și alte 
asemenea bunuri de valoare deosebită

Reflectînd îmbinarea armonioasă a 
Intereselor generale ale societății cu 
cele personale, proiectul de lege ur
mărește întărirea prestigiului și au
torității activiștilor de partid și da 
stat, a altor cadre cu funcții de con
ducere, asigurarea exercitării contro
lului oamenilor muncii asupra activi
tății acestora, prevenirea oricăror 
abuzuri, precum și înlăturarea posibi
lităților de ponegrire sau suspiciune 
în legătură cu dobîndirea de bunuri 
Î>e alta căi decît cele prevăzuta de 
ege.

Tocmai de aceea, în cadrul dezba
terii publice a proiectului de lege, 
oamenii muncii și-au manifestat apro
barea față de dispozițiile acestuia, 
formulînd totodată și propuneri de 
îmbunătățire a unor prevederi, ■ ire 
au fost incluse în proiectu îge
prezentat spre adoptare.

Astfel, în categoria bunur. țu-
șe obligației de a fi declarat .ost 
incluse și colecțiile numisma,. sau
filatelice care fac parte din jjțatiuno- 
niul cultural național.

De asemenea, au fost mai bine pre
cizate funcțiile și categoriile de per
soane cărora le revine obligația de 
a declara bunurile prevăzute în pro
iect pe care le dețin în proprietate.

în legătură cu posibilitatea dobîn- 
dirii unei locuințe în proprietate 
personală, s-a prevăzut că primarii 
și alte cadre cu funcții de conducere 
în orcanele de partid, de stat și în 
organizațiile obștești, comunale și 
orășenești pot să-și construiască sau 
să-și cumpere o asemenea locuință, 
însă numai prin organizațiile socia
liste de stat și cooperatiste.

Totodată, unele propuneri făcute 
eu prilejul dezbaterii publice nu au 
putut fi reținute. In acest sens, men
ționez propunerea de a se extinde și 
la gestionari obligația de a declara 
bunurile de' valoare prevăzute ta 
proiect, întrucît pentru această cate
gorie de persoane urmează să fie 
făcută o reglementare specială. De 
asemenea, nu a fost reținută propu
nerea de a se institui obligația dove
dirii provenienței bunurilor declara
te, precum și propunerea de a se 
ștabili un plafon valoric maxim, 
pentru toți cetățenii, al bunurilor de 
valoare pe care le pot deține, tatru- 
cît pentru bunurile dobîndite ilicit 
există o reglementare specială, iar 
pentru cele care au fost dobîndite ta 
mod legal, asemenea limitări nu stat 
necesare. •. ■ ■

Principiul de bază al noii reglemen
tări pornește de la faptul că activiștii 
de partid și de stat, cadrele cu func
ții de răspundere din toate sectoa
rele vieții economice și sociale tre
buie să dea. dovadă de o înaltă ținută 
moral-cetătenească. să respecte ta 
întreaga activitate si ta modul de 
viață legalitatea socialistă, normele 
eticii și echității comuniste.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la recenta plenară a Co
mitetului Central : „Dorim ca ac
tivul nostru de partid și de stat, care 
are răspunderi mari și depune o ac
tivitate importantă pentru dezvol
tarea societății noastre, să poată privi 
deschis ta fața oricui, pentru că ac
tivistul lucrează ca revoluționar, îșl 
îndeplinește misiunea ca revoluționar 
și trebuie să fie un model de con
duită ta viața sa, în relațiile sociale, 
să respecte cu sfințenie normele de
etică și echitate socialistă".

Țtatad seama de faptul 
derile proiectului de le/ 
exigențele actuale și a' 
în perspectivă a societ, 
sub aspectul întăririi
socialiste, a influenței r

4 « 
♦Itarli 
jastre, 
rației

meior eti-/
cii și echității socialiste m viața so
cială, propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea proiectului de lege.
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obligația cadrelor de conducere din activitatea economico-socială
și a altor activiști de partid și de stat de a declara bunurile 

de valoare proprietate personală
Dezbătlnd pro

iectul de Lege 
privind obligația 
cadrelor de conducere din acti
vitatea economico-socială și a al
tor activiști de partid și de stat de 
a declara bunurile de valoare pro
prietate personală. Comisia constitu
țională și juridică consideră că pre
vederile cuprinse in această regle
mentare se înscriu pe linia orientă
rilor date de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste» România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
principiile care stau la baza orindui- 
rii noastre socialiste, in cadrul că
reia activiștii de partid și de stat, 
cadrele cu funcții de răspundere din 
toate sectoarele vieții economice și 
sociale trebuie să dea cel dinții do
vadă de o Înaltă tinută moral-cetă- 
tenească, să respecte, In Întreaga ac
tivitate și In modul de viață, legali
tatea, normele eticii și echității so
cialista.

Proiectul de lege reflectă preocu
parea de a crea condițiile legale ne- 
crisase pentru a feri pe cei învestiți 
‘0. ii de răspundere politice, de

ibștești importante de riscul 
i 1. ibiectul unor suspiciuni neîn

prezentat de deputatul IOÂN SÂLĂJAN

rea raporturilor dintre proprietari și 
chiriași.

Comisiile subliniază că modificările 
ce se aduc celor două legi izvorăsc 
din preocuparea permanentă a parti
dului și statului nostru, personal a 
secretarului generai al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al tuturor celor ce muncesc, pentru 
satisfacerea, într-o deplină egalitate 
socială, a cerințelor fiecărui om al 
muncii in ce privește condițiile de lo
cuit, corespunzătoare nivelului de 
viață ce se edifică astăzi in România.

Posibilitățile create cetățenilor pa
triei pentru construirea de locuințe 
proprietate personală, pentru obține

rea de credite tn condiții avantajoase 
smț de natură să sporească participa
rea oamenilor muncii la rezolvarea, 
cu sprijinul statului, a unor probleme 
de mare importanță pentru viața lor.

Membrii comisiilor permanente 
apieciază că orientările pentru ca fa
miliile, in funcție de numărul de per
soane, Îndeosebi cele cu mai mulți co
pii și cu venituri mici, să poată be
neficia prioritar de locuințe din fon
dul locativ de stat sînt pe deplin co
respunzătoare principiilor noastre de 
etică și echitate socialistă.

După cum vă este cunoscut, proiec
tele de tegi au fost supuse unei largi 
dezbateri publice, sugestiile și propu
nerile tăcute au fost temeinic anali

zate de organele competente șl de 
cftre comisiile permanente, avîndu-se 
in vedere la definitivarea unor pre
vederi ale celor două proiecte supuse 
Marii Adunări Naționale spre dezba
tere și adoptare.

Exprimindu-șl convingerea că noile 
reglementări răspund scopului pentru 
care au fost elaborate șl aplicarea lor 
va contribui la înfăptuirea politicii 
partidului și statului ta domeniul con
strucțiilor da locuințe șl tn adminis
trarea fondului locativ, comisiile avi
zează favorabil, tn unanimitate, cele 
două proiecte de legi șl propun Marii 
Adunări Naționala adoptarea lor in 
forma tn care au fost prezentata.

temeiate sau răuvoitoare In legătură 
cu situația lor materială. De aceea, 
comisia apreciază că prevederile 
proiectului de lege stat chemate să 
contribuie la întărirea prestigiului și 
autorității deținătorilor unor aseme
nea funcții. De asemenea, aceste 
prevederi sînt de natură să prelntîm- 
pine săvirșirea unor abateri de la 
normele în legătură cu doblndirea 
unor bunuri, asigurlnd posibilitatea 
unui control prompt, riguros și exi
gent de către oamenii muncii.

în ansamblul său, proiectul de lege 
vine în sprijinul activiștilor de partid 
și de stat, asigurîndu-le pe plan Ju
ridic cadrul necesar pentru a-și des
fășura activitatea călăuziți de un 
înalt spirit revoluționar, cu acea dă
ruire și competența proprii comuniș
tilor, a căror misiune socială este, 
mai presus de orice, de a sluji po
porul, cauza socialismului și comu
nismului.

Comisia constată, totodată, că în 
proiectul de lege sînt cuprinse unele 
dispoziții care reflectă consecvența 
cu care se urmărește de către partid 
ca, paralel cu acțiunile întreprinse

pentru ridicarea 
nivelului gene
ral de trai, in 

spiritul ideii de dreptate, care carac
terizează societatea noastră, să se 
asigure un raport echitabil între ve
niturile oamenilor muncii, pe calea 
eliminării unor diferențieri și dispro
porții nejustificate între cîștiguri.

Exprimîndu-șl acordul cu regle
mentarea cuprinsă în proiectul- de 
lege. oamenii muncii, în cadrul unei 
largi dezbateri publice, au făcut une
le sugestii și propuneri ce au fost 
analizate de inițiatori, împreună cu 
comisia permanentă, fiind luate in 
considerare la definitivarea acestuia.

Avînd convingerea că proiectul de 
lege răspunde scopului pentru care a 
fost elaborat și că prin aplicarea lui 
va contribui la înfăptuirea politicii 
partidului de perfecționare a relații
lor sociale, de promovare, în toate 
domeniile de activitate, a strictei 
respectări a legii, de puternică afir
mare a principiilor eticii și echitățlț 
socialiste, comisia avizează, In una
nimitate, favorabil proiectul de lege 
și propune adoptarea lui de către 
Marea Adunare Națională. în forma 
în care a fost prezentat.

Expunerea la proiectul de lege privind organizarea 
excursiilor cu turiști români în străinătate

I

Expunere la proiectul de lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către » ’ »
populație și construirea de case de odihnă proprietate 

personală și la proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului 
locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași

Vă rog să-ml 
permiteți ea, din 
.Însărcinarea gu
vernului. să pre
zint Marii Adu
nări Naționale proiectul de Lege pri
vind organizarea excursiilor eu 
turiști români ta străinătate.

Rezultatele deosebite obținute in 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei, creșterea venitului național și 
a bogățiși naționale reprezintă che
zășia înfăptuirii cu succes a scopului 
fundamental al politicii noastre: fe
ricirea și bunăstarea tuturor oameni
lor muncii din România socialistă.

Succesele noastre de flecare zi, rod 
al unității de nezdruncinat a tuturor 
fiilor patriei in jurul Partidului Co
munist Român și al eminentului său 
conducător, tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, asigură îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii din în
treaga țară. Aceasta se reflectă, prin
tre altele, și prin creșterea solicitări
lor, din ce ip ce mai'numeroase, ale 
celor ce muncesc, de a participa la 
excursii peste hotare.

Dorința acestora de a-șl petrece țn 
acest fel o parte din vacantele anua
le a fost încurajată și susținută de 
către statul nostru prin alocarea, in 
acest scop, an de an, de fonduri va
lutare sporite, precum și prin lărgi
rea și diversificarea formelor, itine
rarelor și programelor de excursii 
externe.

în acest context, apare necesară sta
bilirea prin lege a unor criterii și 
norma de repartizare pe județe și uni
tăți socialiste de stat și obștești a

prezentată de tovarășul EMIL DRĂGĂNESCU,
ministrul turismului și sportului drați solicltanții ;

— potrivit cri
teriilor stabilita prin lege, vor bene
ficia de locuri la excursiile externe, 
cu prioritate, oamenii muncii care 
s-au evidențiat in producție prin 
rezultatele obținute, precum și prin 
contribuția adusă la înfăptuirea poli
ticii partidului nostru.

fondurilor valutare și a locurilor la 
excursiile externe, ținlndu-se seama 
de aportul județelor și unităților la 
realizarea planului național unic de 
dezvoltare economico-socială. Deoa
rece prin Decretul privind organiza
rea și dezvoltarea turismului de 
masă au fost înființate Comisia cen
trală pentru turismul de masă, co
misiile județene și comisiile din uni
tăți pentru turismul de masă, se 
propune prin proiectul de lege ca 
atribuțiile acestora să fie extinse și 
în ceea ce privește organizarea 
excursiilor cu turiști români în străi
nătate. Aceasta va conduce la creș
terea responsabilității șl interesului 
colectivelor de muncă din unități, la 
lărgifea și adlncirea — și pe această 
cale — a democrației noastre socia
liste.

Legea privind organizarea excursii
lor cu turiști români în străinătate 
Btabilește ca pa viitor excursiile eu 
turiști români tn străinătate să se 
facă conform următoarelor norme :

— excursiile cu turiști români în 
străinătate se organizează numai de 
Ministerul Turismului, prin unitățile 
sale autorizate ;

— înscrierea oamenilor muncii la 
excursii peste hotare să sa tacă prin 
unitățile socialiste de stat și obștești 
în care aceștia sînt încadrați ;

— aprobarea cererilor de partici
pare la excursii in străinătate se va 
da numai da către organele de con-

— forma principală de efectuare a 
excursiilor in străinătate va fi aceea 
in grupuri organizate, prin folosirea 
cu precădere, a mijloacelor de trans
port în comun (tren, vepor, avion șl 
autocar) ;

— turismul pe cont propriu se va 
realiza pe baza acelorași criterii sta
bilite pentru turismul organizat ;

Stabilirea prin lege de norme și 
criterii pe baza cărora urmează să 
fie organizate excursiile in străină
tate va asigura o justă repartizare, 
pe unități, a fondurilor alocate și a 
incurilor, va Înlătura — în spiritul 
eticii și echității socialiste — orice 
aspect de subiectivism sau favori
tism, va stimula oamenii muncii 
care obțin rezultate deosebite in 
realizarea obiectivelor înscrise in 
plan, va Întări răspunderile Minis
terului Turismului.

Avînd convingerea că prin actul 
normativ propus se îmbunătățește 
modul de organizare a excursiilor 
cu turiști români in străinătate, vă 
rog, stimați tovarăși deputați, să îl 
votați și să îl învestiți, astfel, eu 
putere de lege.

derile programului partidului de 
creștere puternică a forțelor de pro
ducție și repartizării lor raționale, a 
cunoscut, în perioada 1976—1930, o 
înflorire fără precedent, că și ta anul 
1981, ca dealtfel In întregul cincinal 
viitor, va cunoaște in continuare o 
dezvoltare impetuoasă; ritmurile spo
rului vor fi de 17 la sută la produc
ția netă, 16,5 la sută la producția 
marfă și circa 20 la sută la indus
trie mică ; In agricultură ne propu
nem să realizăm o producție globală 
în valoare de peste 10 mii lei pe 
locuitor.

Cînd mă refer la înflorirea vieții 
eoonomico-sociale a județului — a 
spus vorbitorul — am ta vedere că, 
în 1981, suprafața locuibilă ce revine 
pe locuitor va depăși 10,4 mp, iar 
volumul desfacerilor de mărfuri pes
te 11 000 lei.

* Sintem îndreptățiți să ne bucurăm 
de împlinirea unor aspirații atit de 
îndrăznețe pentru că tot ceea ce am 
realizat și vom realiza este rezultatul 
unei munci fără preget a întregului 
popor, a tuturor fiilor săi — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — înfrățiți in elanurile si 
idealurile aceluiași patriotism revo
luționar.

Cu deplin temei putem spune că 
Izvorul imensei forțe creatoare a 
poporului nostru in Îndeplinirea 
programului partidului de creștere, 
modernizare și repartizare a forțelor 
de producție, in mod armonios, pa 
tot cuprinsul țării, pa baza afirmării 
revoluției tehnico-științlfice în toata 
domeniile, în realizarea unei calități 
noi a vieții materiale $1 spirituale, a 
fost încrederea sa ta politica parti
dului, unitatea sa de monolit în 
Jurul conducerii partidului, al mult 
stimatului secretar general al parti
dului, care a imprimat zi de zi un 
suflu nou, novator și mobilizator În
tregii opere de edificare a României 
socialiste.

în euvintul său, deputatul Emil 
Bobu a spus : Declarîndu-mă de
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acord cu proiectul planului, aș dori 
să mă opresc la cîteva aspecte ta 
care sindicatele pot și trebuie să-și 
aducă o contribuție tot mai Însemna
tă. înțelegem că pe prim plan tre
buie să stea aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-rfinanciar, 
expresie concretă a afirmării auto- 
conducerii muncitorești, participarea 
directă, nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea activității eco
nomice. Considerăm de datoria 
noastră să mobilizăm șl să unim for
țele tuturor oamenilor muncii pen
tru realizarea sarcinilor da creștere 
a productivității muncii, a eficienței 
economice prin folosirea judicipasă 
a tuturor resurselor materiale și 
umane da care dispun Întreprinderile 
noastre, a pirghiilor amplului și sti
mulatorului sistem de cointeresare 
materială stabilit de conducerea 
partidului.

O direcție prioritari de acțiune • 
sindicatelor o va constitui mobiliza
rea șl mai puternică a oamenilor 
muncii din sectoarele care trebuie să

Comisia pentru 
industrie și acti
vitatea economi-

prezentat de deputatul IOAN

Vă rog să-mi , 
permiteți ca. din 
însărcinarea gu
vernului, să pre
zint Marii Adu
nări Naționale 
proiectele de legi 
pentru modificarea

prezentată de tovarășul CORNEL ONESCU, 
prim-vicepreședinte al Comitetului pentru 

Problemele Consiliilor Populare

co-financiară și Comisia constitu
țională și juridică ale M.A.N-, 
analizînd șl dezbătlnd proiectul 
de Lege privind organizarea excursii

pentru modificarea Legii nr. 4/1973, 
privind dezvoltarea construcției de 
locuințe și a Legii n/. 5/1973, privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.

După cum vă este cunoscut, cele 
două proiecte de legi au fost dezbătu
te de către cel de-al Il-lea Congres 
al consiliilor populare și supuse ulte
rior unei largi dezbateri publice. Pe 
baza numeroaselor propuneri făcuta 
de oamenii muncii, care reflectă 
largul democratism al orlnduirii noas
tre socialiste, proiectele de legi au 
fost îmbunătățite și definitivate, tn 
forma în care v.-au fost prezentate.

Modificările propuse exprimă preo
cuparea constantă a conducerii parti
dului și statului nostru pentru folo-

< V 
tabik 
popul 

în S 
locuințe a 
odată cu —. ------
ritmului construcțiilor de locuințe, să 
se aducă șl unele îmbunătățiri legis
lației locative actuale, menite să ducă 
la o folosire mai rațională a spațiu
lui de locuit. /

Prin modificările propuse la Legea 
nr. 4/1973 se prevede că cetățenii au 
dreptul să aibă în proprietate per
sonală o singură locuință pentru ei 
și familiile lor. Membrii unei familii 
pot păstra în proprietate comună sau 
în proprietatea unuia dintre el o 
singură locuință.

Totodată, se prevede posibilitatea 
persoanelor încadrate în muncă și a 
pensionarilor care nu au locuință 
proprietate personală de a-șl construi 
sau cumpăra o locuință.

Acordarea creditelor pentru con
struirea de locuințe proprietate per
sonală se va face la propunerea 
colectivelor de muncă în care soiici- 
tanții își desfășoară activitatea, apro
bate de consiliile oamenilor muncii.

judicioasă a fondului loca- 
it, grija deosebită pentru 

•mor condiții optime echi- 
locuit pentru Întreaga

i satisfacerii nevoilor de 
populației se impune ca, 
■eșterea volumului și a

împreună cu organele sindicale, țtalnd 
seama de aportul solicitantilor în 
producție, de necesitatea asigurării 
stabilității lor în unitate și de con
dițiile de locuit, în funcție de prio
ritățile prevăzute de lege.

O prevedere deosebit de importantă 
a proiectului de lege se referă la po
sibilitatea cetățenilor care dețin o 
locuință construită cu sprijinul sta
tului de a-și putea construi o nouă 
locuință, cu sprijin In credite și 
execuție, dacă, între timp, cea pe 
care o deține a devenit neîncăpătoare 
sau prea mare, cu condiția, bineîn
țeles, de a înstrăina actuala locuință.

Modificările ce vor, fi aduse legii 
pun de acord prevederile acesteia cu 
Legea sistematizării, în sensul că toți 
cei care-și construiesc locuință pro
prietate personală sînt obligați să 
respecte normele de sistematizare, 
arhitectură și regimul de Înălțime 
stabilit, asigurîndu-se folosirea tere
nurilor în condițiile prevăzute da

în proiectul de lege se prevede eă 
la construirea de locuințe proprie
tate personală In regie cetățenii pot 
folosi materiale din surse proprii sau 
achiziționate la prețurile cu amănun
tul de la fondul pieței, cu respecta
rea prevederilor legale, avînd obli
gația justificării cu acte a provenien
ței legale a materialelor, precum șl a 
cheltuielilor efectuate.

Proiectul de Lege pentru modifica
rea Legii nr. 5/1973 privind adminis
trarea fondului locativ șl reglemen
tarea raporturilor dintre proprietari 
și chiriași stabilește noi măsuri pen
tru asigurarea unei gospodăriri mal 
judicioase a fondului locativ de stat, 
parte componentă a avuției noastre 
naționale. ,

Proiectul de lege are In
aplicarea șl in acest domeniu a prin
cipiilor șl normelor de echitate so
cială, care stau la baza întregii noas
tre legislații, stabilind ca la închirie
rea suprafețelor din fondul locativ de 
stat să se acorde preferință persoa
nelor care au condiții mai grele de

vedere

locuit, precum șl 
celor cu venituri 
mici.

O importantă 
. prevedere este a- 

eeea că Închi
rierea locuințe

lor personalului muncitor din unită
țile socialiste de stat se va face nu
mai pe baza propunerilor colective
lor de muncă, aprobate de consiliile 
oamenilor muncii și de organele sin
dicale, care au obligația să rapor
teze în adunările generale asupra 
modului de soluționare a cererilor 
de locuințe ale oamenilor muncii. 
Aceasta va constitui o mai mare ga
ranție a respectării stricte a preve
derilor legii, a priorităților stabilite 
In funcție da nevoile oamenilor, în 
deplină concordantă cu spiritul de 
echitate și dreptate.

Pentru evitarea deținerii de supra
fețe excedentare, proiectul de lege 
prevede obligația comitetelor și 
birourilor executive ale consiliilor 
populare de a asigura închirierea lo
cuințelor din fondul locativ de stat 
cu respectarea prevederilor legale 
?rivind normarea spațiului locativ, 

n același timp, aceste organe vor 
sprijini persoanele care dețin locuin
ță de la stat ce depășește nevoile de 
locuit pentru ele și familiile lor să 
obțină locuință corespunzătoare cu 
respectarea prevederilor privind nor
marea fondului locativ de stat.

în scopul satisfacerii in mal bune 
condiții a cerințelor oamenilor mun
cii, se prevede sarcina 
populare de a înlesni 
schimburilor de locuințe 
asigura persoanelor care 
cutate din fondul locativ 
apropierea domiciliului lor 
de mutică.

Apreciind că modificările 
ve propuse corespund intru totul in
tereselor oamenilor muncii, ale tu
turor cetățenilor, că acestea se în
temeiază pe principiile și normele 
eticii și echității socialiste, după care 
se călăuzește întreaga viață a tării, 
supunem spre examinare Marii 
Adunări Naționale cele două proiecte 
de legi, pe care vă rugăm să le 
adoptați în forma tn care au fost 
prezentate.

lor cu turiști român! în străi
nătate, au constatat că el se în
scrie în preocupările partidului și 
statului nostru, personal ale secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
dezvoltarea colaborării cu toate țările 
lumii și lărgirea modalităților de cu
noaștere a realizărilor obținute de 
către alte popoare, perfecționarea for
melor de folosire a mijloacelor mate
riale și bănești repartizate de statul 
nostru pentru diversificarea condiții
lor de viață ale oamenilor muncit 
stimularea membrilor societății pen

tru obținerea unor rezultate di mal 
bune In activitățile pe care le desfă
șoară.

Prin conținutul său, proiectul de 
lege urmărește creșterea rolului și 
răspunderilor organelor din domeniul 
turismului in folosirea eficientă a 
fondurilor destinate excursiilor in 
străinătate, in repartizarea teritorială 
și pe unități economice, sociale și 
obștești ă acestor fonduri, pe baza 
aplicării consecvente a principiilor 
eticii și echității socialiste. Stabilirea 
unor criterii clare privind prioritatea 
in repartizarea locurilor atribuite uni
tăților pentru excursii in străinătate, 
în funcție, în primul rînd, de realiză
rile obținute in îndeplinirea planului, 
precum și creșterea rolului organelor 
da conducere colectivă din unități,

TOTlI Pr,n atribuțiile
• w care II so conferă

în proiectul do 
lega, vor contribui la ridicarea răs
punderii tuturor Colectivelor de 
muncă pentru perfecționarea auto- 
gestiunil economico-financiare și le
garea tot mai strinsă a recompen
selor de rezultatele fiecărui om al 
muncii.

Apreciind că noua reglementare 
este da natură să asigure condiții 
echitabile in organizarea excursiilor 
in străinătate, promovînd forme efi
ciente și corespunzătoare posibilități
lor de care dispune economia noastră 
națională, comisiile care au analizat 
și dezbătut proiectul de lege ii avi
zează favorabil, în unanimitate, și 
propun Marii Adunări Naționale 
adoptare» lui in forma In care a fost 
înaintat.

asigure materiile prime necesare 
economiei naționale — cărbune, pe
trol, metale neferoase — pentru a 
6e asigura valorificarea intensivă a 
resurselor proprii de materii prime 
și reducerea pe această cale a efor
tului valutar pentru importul aces-

- «ora.

consiliilor 
efectuarea 
pentru a 
dețin lo

de stat 
de locui

legislatl-
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Comisia pentru 
consiliile popu
lare și adminis
trația de stat, Comisia consti
tuțională și juridică ale Marii 
Adunări Naționale au analizat șl 
dezbătut proiectul de Lege pentru

prezentat de deputata EVA FEDER
modificarea și completarea Legii nr. 
4/1973, privind dezvoltarea construc
ției de locuințe, vinzarea de locuința 
din fondul de stat către populație și

construirea de 
oase de odihnă 
proprietate per

sonală, precum șl proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 5/1973 privind administra
rea fondului locativ și reglementa-

Din cuvîntul participantilor 
la dezbateri

Proiectul Planului național unic da 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1981 supus spre 
dezbatere și aprobare Marii Adu
nări Naționale a fost elaborat sub 
Îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a pus accen
tul pe fundamentarea temeinică a 
obiectivelor creșterii economice din 
anul viitor și stabilirea celor mal co
respunzătoare soluții pentru a asigu
ra echilibrul material, valutar și fi
nanciar al planului, pe mobilizarea 
tuturor resurselor materiale și uma
ne ale societății, ta vederea asigu
rării progresului rapid șl multilate
ral al tării, pe ridicarea bunăstării 
materiale si spirituale a tuturor oa
menilor muncii, a spus deputatul 
Ion Dincă.

Referindu-se epol la modul in care 
se înfăptuiește politica de investiții 
a partidului și statului nostru, vorbi
torul a arătat că au fost luate măsuri 
pentru a evita tn 1981 și ta viitorul 
cincinal Începerea unor Investiții ne
pregătite, fără documentație econo
mică și proiecte de execuție, fără 
asigurarea utilajelor și peste posibi
litățile reale ale constructorului, care 
au condus Ia deschiderea unui număr 
foarte maro de șantiere, fără posi
bilitate de terminare a lucrărilor, 
unele Începute din 1978 șl nedate In 
funcțiune nici tn prezent. începerea 
lucrărilor la noile obiective se va 
face numai după aprobarea documen
tației de execuție și pregătirea tutu
ror condițiilor de realizare a acestora 
ta cel mai scurt timp.

în continuare vorbitorul a spus: 
Pentru trimestrul IV al acestui an șl 
pentru anul 1981 vom concentra toate 
forțele și mijloacele pe obiectivele tn 
curs de execuție, asigurînd punerea 
lor tn funcțiune, vom lua măsuri ca 
tn documentațiile de investiții să se 
prevadă cele mai eficiente soluții 
tehnologice și constructive, vom li
mita volumul și suprafețele construc
țiilor Industriale și agrozootehnice, 
potrivit necesităților strict determi
nate de procesele tehnologice res
pective.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a «pus in tncheiere 
vorbitorul — că vom acționa cu hotă- 
rire, țintnd seama de criticile for
mulate ta magistrala dumneavoastră 
cuvîntare ținută la tncheierea lu
crărilor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., de a înlătura practicile biro
cratice și atitudinile iresponsabile 
manifestate și in domeniul investi
țiilor, vom intărl ordinea si disci
plina pe șantiere, vom Înlătura risipa 
și slaba gospodărire a materialelor 
de construcție.

în cuvîntul său, deputatul J^j. 
colae Doggendorf • înfățișat 
succesele Înregistrate in agricultura 
județului Timiș, unde, In perioada 
1976—1979, producția anuală de ce
reale a crescut in medie cu peste 
220 mii tone față de cincinalul an
terior, obținindu-se Însemnate reali
zări și tn sectoarele horticol și 
zootehnic.

Referindu-se apoi Ia pregătirile ca 
«e fac tn unitățile agricole din județ 
pentru îndeplinirea ta cele mai bune 
condiții a sarcinilor viitoare, vorbi
torul a «pus : Potrivit prevederilor 
pianului pe anul 1981, Județul Timiș 
va trebui să realizeze importante spo
ruri de producție față de realizările 
medii anuale ale cincinalului actual: 
cu 34 la sută mai mult la porumb, 
cu 11 la sută la grîu, 25 1» sută la 
orz, 12 la sută la tloarea-soarelui, 19 
Ia sută la legume, creșteri importan
te fiind prevăzute și In zootehnie, 
care va reprezenta 43 la sută din 
totalul producției agricole. în ve
derea extinderii mecanizării munci
lor agricole, prin utilizarea eficientă 
a întregului parc de tractoare și ma
șini agricole și Integrarea directă in 
activitatea unităților agricole a sec
țiilor de mecanizare — așa cum se 
prevede tn proiectul planului pe anul 
viitor — ne vom preocupa în mod 
susținut de Îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale specialiști
lor noștri, a formelor șl metodelor 
de organizare a muncii în toate sec
țiile.

în încheiere — a spus vorbitorul 
— asigur Marea Adunare Națională, 
pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ta numele mecanizatorilor, a] tuturor 
oamenilor muncii, români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționali
tăți din județul Timiș, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din Planul pe anul 1981, pe 
care îl voi vota cu toată încrederea-

Deputata Ana Mureșan • 
spus in cuvîntul său: Obiectivele 
planului pe anul 1981 privind creș
terea producției Industriei bunurilor 
de larg consum, a agriculturii și in
dustriei alimentare și a veniturilor 
populației demonstrează cu tărie că 
țelul suprem al politicii partidului 
este ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

Activitatea de aprovizionare a 
populației se bucură permanent de 
atenția și sprijinul conducerii de 
partid, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Aceasta s-a materializat

și recent, cînd; din inițiativa to
varășului secretar general al partidu
lui, au fost suplimentate livrările de 
mărfuri pentru fondul pieței, atit pe 
trimestrul IV, cit și pe anul 1981, cu 
aproape 13 miliarde lai. Pe această 
bază a fost majorat volumul prevă
zut inițial al desfacerilor de mărfuri 
la peste 225 miliarde Iei, ceea ce va 
satisface in condiții mult mai bune 
cerințele de consum ale populației.

De aceea, alături da Întregul popor, 
oamenii muncii din comerțul socia
list vă exprimă, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mal 
calde mulțumiri, întreaga lor recu
noștință pentru continua dezvoltare a 
bazei tăhnico-materiale a activității 
comerciale, pentru grija ce o purtați 
bunei aprovizionări a populației.

Aducem respectuoase și calde mul
țumiri «i tovarășei Elena Ceaușescu, 
care, in conducerea partidului și tn 
funcția de prim viceprim-mlnistru al 
guvernului, acordă o atenție perma
nentă asigurării bunăstării oamenilor 
muncii, familiilor, femeilor și copiilor 
patriei.

în continuare, s-a subliniat că. tn 
Ultimii 15 ani, consumul mediu anual 
pe locuitor a sporit de peste două ori 
la produsele alimentara de bază, pre
cum și la țesături, confecții, tricotaje 
și încălțăminte. în același timp, a 
crescut gradul de înzestrare a popu
lației cu bunuri de uz îndelungat.

Vorbitoarea a relevat hotărîrea oa
menilor muncii din întreprinderile 
comerciale de a acționa pentru înlă
turarea grabnică a neajunsurilor 
existente în activitatea lor, pentru 
mobilizarea tuturor forțelor tn ve
derea realizării sarcinilor stabilite 
prin planul pe anul viitor, ta dome
niu] aprovizionării populației.

în cuvîntul său, deputatul Fer
dinand Nagy, « Fpus ’ Perm1’ 
tețl-ml ca, acum, cînd tabloul dez
voltării impetuoase a României so
cialiste se Întregește cu realizările 
unui întreg cincinal, ce înmănun
chează și pe cele ale Județului Co- 
vasna, să exprim Încă odată Întreaga 
recunoștință a tuturor oamenilor 
muncii români șl maghiari față de 
stimatul secretar general al partidu
lui pentru concepția clarvăzătoare, 
profund științifică, pătrunsă de o 
statornică grijă prin care s-au creaț 
condiții de muncă și de viață pe 
deplin egale ți echitabile pentru toți 
fiii țării, fără deosebire de naționa
litate, pentru afirmarea deplină a 
personalității lor, a tuturor energiilor 
creatoare.

Vorbitorul a arătat că județul Co- 
vasna, beneficiind din plin de preve

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, in condițiile dezvoltării atit de 
dinamice a economiei naționale, sar
cini deosebit de importante revin 
sindicatelor in pregătirea și perfec
ționarea profesională a tuturor oa
menilor muncii. Sindicatele. Împre
ună cu Ministerul Muncii și celelalte 
ministere se vor ocupa cu mai multă 
răspundere de Îmbunătățirea siste
mului normării munaii, astfel ca a- 
cesta să-și Îndeplinească rolul da 
factor hotărîtor ta valorificarea cu 
exigență sporită a întregului poten
țial uman și tehnic din întreprin
deri. Punînd la temelia întregii ac
tivități de mobilizare și educare a 
oamenilor muncii înțelegerea clară, 
profundă că numai munca creatoare 
de valori materiale este chezășia 
creșterii bunăstării materiala și spi
rituale ale celor ca muncesc, sindi
catele sînt conștiente că au mari în
datoriri și răspunderi în Înfăptuirea 
politicii sociale, umanista a partidu
lui nostru, în afirmarea tn viață a 
principiilor eticii și echității socia
liste.

Oamenii muncii tși exprimă pro
funda lor recunoștință fată de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija ne
abătută ce o poartă ridicării necon
tenite a nivelului lor de trai. Sindi
catele sînt conștiente că aportul lor 
la organizarea controlului oamenilor 
muncii pentru Înfăptuirea cu fermi
tate a măsurilor luate de partid și 
de stat pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc trebuie să de
vină o sarcină de prim ordin. Sin
dicatele, ai căror reprezentanți fac 
parte din organele de conducere co
lectivă a ministerelor, centralelor, 
întreprinderilor, vor trebui să acțio
neze cu mai multă hotărtre pentru 
ca factorii de decizia să rezolve ope
rativ și concret problemele legate de 
realizarea planului, toate problemele 
privind Îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale muncitorilor.

Subliniind că dezbaterea proiectu
lui legii planului pe anul 1981 are loc 
sub puternic» înrîurire a magistralei 
cuvîntări rostite la plenara Comitetu
lui Central al partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deputatul Con
stantin Olteanu • 8pU3:

Succesele remarcabile obținute 
ptnă In prezent în dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei, realiza
rea indicatorilor prevăzuțl In planul 
pe anul viitor exercită o puternică 
influență și asupra creșterii poten
țialului național de apărare, confe
rind armatei și celorlalte formațiuni 
forța necesară apărării muncii paș
nice a poporului nostru.

Detașament înarmat al pqporuluî 
— a subliniat apoi vorbitorul — școa
lă de educație patriotică, revoluțio
nară a tinerei generații, armata, 
concomitent eu pregătirea In vederea 
îndeplinirii misiunii sale fundamen
tale, se integrează organic în viața 
economică și social-politlcă a țării. 
După cum este cunoscut, militarii — 
apărători și constructori ai socialis
mului — tși dăruiesc cu însuflețire, 
alături de oamenii muncii, energiile 
și inteligența operei de edificare a 
unor importante obiective economice, 
contribuția oștirii la investițiile cin
cinalului care se încheie cifrtadu-se 
Ia peste 15 miliarde lei. Primul an 
al viitorului cincinal va marca un 
nou și amplu efort constructiv al 
contribuției militarilor în realizarea 
unor mari obiective pe platforme in
dustriale, în bazine carbonifere, la 
Canalul Dunăre—Marea Neagră, pre
cum și pe alte șantiere naționale.
(Continuare in pag. a Vl-a)
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în spiritul doctrinei militare națio
nale, fundamentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
apărarea patriei este cauză șl operă 
a întregului popor, armata noastră 
întărește permanent conlucrarea cu 
gărzile patriotice, detașamentele de 
pregătire a tineretului, cu celelalte 
formațiuni de apărare, contribuind 
la transpunerea in viață a cerinței 
puse de comandantul nostru suprem 
ca toate localitățile și unitățile eco- 
nomico-sociale să devină adevărate 
cetăți de muncă, de luptă și apărare. 
Armata țării — a arătat in încheiere 
vorbitorul — este gata în orice mo
ment să apere, Împreună cu toate*  
componentele puterii noastre armate, 
cu Întregul popor, cuceririle revolu
ționare, independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Deputatul |OQn PâșCUță • ,pus’ 
la rîndul său : Concretizlnd politica 
partidului de amplasare rațională a 
forțelor de producție tn teritoriu, 
proiectul de plan pe anul 1981 asigu
ră continuarea procesului de dezvol
tare echilibrată a tuturor zonelor 
țării, dezvoltare de care județul Să
laj a beneficiat șl va beneficia din 
plin și în viitorul cincinal. Ca ur
mare, în anul 1981, va continua în 
ritm susținut procesul de industria
lizare a județului. Producția indus
trială va crește față de realizările 
acestui an cu aproape 50 la sută, 
volumul comerțului exterior de 2,2 
ori. Iar producția agricolă cu drca 
60 la sută.

Prin prevederile sale, planul de 
dezvoltare economlco-soclală In pro
fil teritorial stabilit pentru județul 
nostru vizează punerea, în mal mare 
măsură, în valoare a resurselor de 
care dispunem.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la sarcinile de producție ce revin 
în anul 1981 întreprinderii de ar
mături industriale din fonta și oțel 
Zalău, unde își desfășoară activita
tea. El a arătat că, pentru înfăptuirea 
acestora, s-au luat de pe acum o 
serie de măsuri privind pregătirea 
cadrelor necesare noilor capacități 
de producție și atingerea parametri
lor tehnlco-economid la cele recent 
intrate în funcțiune, Îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii, 
urmărindu-se cu mai multă răspun
dere respectarea ritmicității produc
ției, creșterea productivității muncii 
șt reducerea cheltuielilor de produc
ție.

Vorbitorul a cerut ea Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale șl Controlului Gospodăririi

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Fondurilor Fixe să urgenteze repar
tizarea integrală a cotelor de materii 
prime și materiale întreprinderii din 
Zalău.

în numele Întregului tineret al pa
triei, a subliniat deputatul Pante- 
limon Gâvănescu, «pri» de
plina aprobare față de proiectul Le
gii pentru adoptarea Planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1981, plan care 
va determina dezvoltarea accelerată, 
multifuncțională a țării, în deplină 
concordanță cu hotărîrile adoptate 
de Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, la a cărei 
elaborare și temeinică fundamentare 
științifică secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a adus o contribuție determinantă.

Arătînd că Uniunea Tineretului 
Comunist, lnsușindu-și întru tocul 
indicațiile și sarcinile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară 
o susținută și responsabilă activitate 
pentru înfăptuirea obiectivelor dez
voltării economioo-sociale a Româ
niei, vorbitorul a spus : Proiectul 
planului pe anul 1981, definind 
obiecdvele prioritare de ridicare a 
întregii activități economlco-soclale 
la un nivel calitativ superior, de 
sporire a eficienței economice șl 
{«romovare tot mal fermă a cuceriri- 
or revoluției tehnico-științifice con

temporane în toate sectoarele de ac
tivitate, oferă tinerel generații per
spectiva mobilizatoare a afirmării sale 
plenare, alături de Întregul popor, in 
vasta operă de edificare a României 
socialiste. Iată de ce, punlnd în cen
trul întregii noastre activități, edu
carea prin muncă șl pentru muncă 
a tineretului, vom acționa cu toată 
fermitatea pentru a asigura partici
parea responsabilă a tuturor tineri
lor la realizarea sarcinilor de plan, 
vom desfășura o Intensă activitate 
pe marile șantiere de construcție ala 
țării, vom stimula contribuția crea
toare a tinerilor în domeniul cerce
tării șl creației tehnico-ștllnțiflce.

în încheiere, vorbitorul a spus s 
Adresăm mulțumirile noastre fier
binți partidului, dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru minunatele condi
ții de muncă și viață create tuturor 
tinerilor și copiilor patriei, condiții 
care-șt găsesc o nouă expresie și in 
proiectul planului supus dezbaterii, 
ne angajăm solemn să muncim, să 
învățăm șl să acționăm astfel incit 
să ne aducem o contribuție tot mai 
mare la înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale dezvoltării patriei noastre 
socialiste.

Lulnd cuvîntul, deputatul |on 
țJfSU • «pus : tngftduiți-ml să mă 

refer la proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economică si so
cială a României pe mul 1981. Ela
borat In concepția si sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. planul reflectă strategia 
consolidării succeselor fără prece
dent pe tărîmul construcției econo
mice și sociale înfăptuite In ultimii 
15 ani, a dezvoltării, tn continuare, 
echilibrate și dinamice a tării tn 
cincinalul viitor. Emanînd din pro- 
gramele-directivă aprobate de Con
gresul al XII-lea al partidului, tec- 
țiunea de plan privind cercetarea 
științifică, dezvoltarea tehnologică si 
introducerea progresului tehnic, ela
borată sub îndrumarea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. anali
zată, dezbătută și adaptată la condi
țiile fiecărei ramuri, cu exigentă și 
spirit de răspundere de conducerea 
Consiliului Național pentru Știință șl 
Tehnologie, pune in continuare un 
accent și mai mare pe satisfacerea 
nevoilor concrete ale economiei noas
tre naționale, în special pe baza 
efortului și resurselor proprii.

Avem în vedere însemnata crește
re a ponderii și importanței obiecti
velor destinate lărgirii și valorifică
rii superioare a bazei de materii pri
me și energetice, recuperării și refo- 
losirii energiei și materialelor, pro
ducției de materiale și utilaje per
fecționate cu productivități si per
formanțe superioare, cu consumuri 
mal reduse de materii prime și ener
gie. Acestea atestă preocuparea sus
ținută pentru realizarea, în toate do
meniile de activitate, pe baza cuceri
rilor științei și tehnologiei, a unei 
noi calități a creșterii economice, 
menite să asigure, intr-un timp 
Bcurt, independenta țării în privința 
resurselor și tehnologiilor, precum șl 
o participare cît mai eficientă la di
viziunea internațională a muncii.

în anul 1981 aproximativ 95 la sută 
din valoarea totală a produselor noi 
și modernizate care vor fi introduse 
în fabricație vor fi realizate pe con
cepție proprie.

Numai pe seama valorificării re
zultatelor cercetării științifice nomi
nalizate in planul unic In anul 1981, 
se va realiza o producție marfă de 
33,6 miliarde lei. cu importante re
duceri de importuri și majorări ale 
exportului. Se vor realiza și aplica 
prevederile programelor speciale da 
valorificare a noilor surse de ener
gie, combustibili și carburanți, obți- 
nîndu-se echivalentul a peste 300 mii 
T.C.C. din energie geotermală, sola
ră, biogaz, deșeuri urbane șl rezi
duuri industriale. Tot pe baza pro
gramelor elaborate, vor fi revalori
ficate însemnate cantități de metale, 
zguri metalurgice, cenuși de termo
centrale, halde, cauciuc, mase plasti
ce, materiale textile, lărgind și folo- 

ilnd astfel mal bine sursele da ma
terii prime de care dispunem.

finind seama de Indicațiile șl cri- 
ticile pe care ni le-a adresat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la recenta ple
nară a Comitetului Central, vom face 
totul pentru ca cercetarea si pro
iectarea să contribuie In mai mare 
măsură, pe lîngă abordarea mor a- 
biective de perspectivă, a soluționa
rea unor probleme îrgente. Imediate 
de progres tehnic, cu importante 
efecte economice. Vom acționa In 
toate domeniile pentru înlăturarea 
încetinelii, pentru scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-producție. pen
tru aplicarea rapidă și generalizată 
a rezultatelor cercetărilor.

Angajîndu-ne să facem totul pen
tru a îndreptăți înalta încredere și 
sprijinul statornic ce șe acordă mun
cii noastre, să îndeplinim și să de
pășim planul pe anul 1981, cei ca 
muncim pe tărîmul cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice si in
troducerii progresului tehnic ne ma
nifestăm adeziunea deplină fată da 
politica internă și externă a partidu
lui nostru, caldul atașament din su
flet față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exponentul și apărătorul 
cel mai fidel al năzuințelor tuturor 
celor ce muncesc în patria noastră.

Arăttnd că proiectul de Lege privind 
dezvoltarea industriei mici concreti
zează pe plan legislativ orientările 
majore cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea cu activul și cadrele de bază 
din cooperația de consum, cooperația 
meșteșugărească, cooperația agricolă 
și consiliile populare din iunie a.c., 
precum și in magistrala cuvîntare ți
nută la Congresul al II-lea al consi
liilor populare, deputatul |qq Sîrbu 
a subliniat importanța sa deosebită 
atît pentru punerea mai deplină în 
valoare a resurselor naturale, a ma
terialelor refolosibile și a altor re
surse de materii prime și materiale 
locale, cit și pentru aprovizionarea 
mai bună a populației cu o serie de 
bunuri, pentru cuprinderea în activi
tatea productivă, în tot cursul anului, 
a forței de muncă disponibile.
" Referlndu-se apoi la activitatea in
dustriei mici din județul Argeș, în 
care lucrează peste 11 000 de oameni 
ai muncii, vorbitorul a spus : Tre
buie să recunoaștem că, deși avem 
în județ importante realizări, avem 
totodată foarte multe lucruri de făcut 
pentru valorificarea pe o scară mult 
mai largă a resurselor materiale și 
umane. Sîntem conștienți că ceea ce 
s-a realizat pînă în prezent, ca nu
măr de sortimente și mai cu seamă 
în ce privește calitatea și aspectul, 
este insuficient șl că avem, de ase

menea, încă multe posibilități pentru 
valorificarea superioară a priceperii 
oamenilor muncii, a meșterilor talen- 
tați, a artizanilor, adevărate miini de 
aur, care, stimulate de această lege, 
vor scoate la Iveală noi valori. Avem 
tn vedere dezvoltarea sl iiversifica- 

' rea serviciilor , rătre populație, chiar 
tn acest trimestru urmînd să se în
ființeze 20 noi unități, iar tn anul 
viitor încă 42.

După ce a subliniat că legea micii 
Industrii va stimula și mai mult in
teresul oamenilor muncii, talentul 
meșterilor populari șl va atrage, tot
odată, în circuitul bunurilor și valo
rilor noi resurse, va lărgi sortimen
tele de produse, va contribui la o 
mai bună aprovizionare a populației, 
vorbitorul a spus în încheiere : Votez 
cu toată convingerea proiectul de lege 
prezentat spre dezbatere și asigurăm 
Marea Adunare Națională că noi, cei 
ce muncim în județul Argeș, vom 
acționa cu toată energia și răspun
derea pentru ca prin aplicarea preve
derilor lui să realizăm o dezvoltare 
puternică a activității în acest dome
niu, în interesul sporirii continue a 
puterii economiei noastre socialiste.

Lulnd cuvîntul, deputata Iulie 
FerOÎU a ! Proiectul de Lege 
cu privire la dezvoltarea industriei 
mici, larg dezbătut de oamenii mun
cii din județul Gorj, constituie un 
prețios ghid pentru activitatea noas
tră, consacrată valorificării superioa- 
’re a potențialului material și uman 
de care dispunem și ridicării, pe a- 
ceastă bază, a veniturilor oamenilor 
muncii, a nivelului lor de viață.

în județul Gorj există importan
te resurse de materii prime, îndeosebi 
în ramura materialelor de construc
ții, și o bună tradiție în valorifica
rea rezervelor de granit ornamental, 
de marmură, tufuri 'vulcanice, roci 
calcaroase, piatră, nisip, argile, a 
căror extragere și punere în valoa
re în viitor sînt posibile prin orga
nizarea unor mici unități, care să 
contribuie la obținerea, cu cheltuieli 
minime, a unor materiale menite să 
înlocuiască produsele deficitare și 
energointensive, necesare industriei 
și populației. Există, de asemenea, 
posibilități mari pentru amplificarea 
frumoaselor tradiții locale meșteșugă
rești și de artizanat în toate locali
tățile județului

Programul de perspectivă al jude
țului nostru pentru dezvoltarea mal 
accentuată a industriei mici, elaborat 
pe baza propunerilor consiliilor popu
lare orășenești și comunale, prevede 
pentru cincinalul viitor realizarea 
unui volum de activități de peste 2.5 
ori mai mare, pe această cale urmlnd 
să fie satisfăcute în condiții mal 

bune cerințele populației cu produse, 
«ervicli îi lucrări.

O atenție deosebită se acordă no
minalizării produselor și serviciilor, 
urmărindu-se realizarea acestora cil 
investiții minime și combustibili 
ieftini. In cadrul producției de artă 
populară și artizanat se va extinde 
munca la domiciliu, folosindu-se mal 
bine forța de muncă feminină dis
ponibilă, mai ales iarna, în toate lo
calitățile județului.

în cuvîntul său, deputatul Țeo/jor
Haș a spus : Cooperația meșteșu
gărească — în care își desfășoară 
activitatea peste 350 000 de oameni ai 
muncii — va beneficia de prevede
rile acestui proiect de lege, deoarece 
în el se precizează orientările pri
vind valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane existen
te, direcțiile creșterii și diversificării 
producției de bunuri pentru piața 
internă și export

în lumina indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, unitățile coope
rației meșteșugărești au acționat cu 
operativitate pentru identificarea și 
stabilirea modalităților de valorifi
care a acestor resurse în fiecare ju
deț și pentru fundamentarea, pe 
această bază, a dezvoltării industriei 
mici în cincinalul viitor.

Avem în vedere ca producția In
dustriei mici să ajungă, la sfirșitul 
anului 1985, la un volum de peste 
2 ori mai mare decît in anul 1980. In 
acest scop, vom folosi mal bine ca
pacitatea creatoare, talentul meșteșu
garilor, vom acționa cu toată respon
sabilitatea pentru realizarea unor 
produse unicate, la comandă și în se
rie mică, de cea mai bună calitate, 
concomitent 1 cu extinderea rețelei 
unităților prestatoare de servicii în 
zonele populate și în cartierele noi 
ale orașelor, cu diversificarea gamei 
serviciilor și a formelor de servire.

Sintem bucuroși că putem raporta, 
cu acest prilej, îndeplinirea prevede
rilor actualului cincinal la producția 
de artă populară și artizanat, cu 
șase luni înainte de termen, fapt 
care ne va permite să realizăm, pînă 
la finele acestui an, un volum supli
mentar de aproape un miliard lei. 
Cu toate acestea, sîntem conștienți 
că în acest domeniu mai avem multe 
de făcut, fapt care ne obligă ca, în 
continuare, să Întreprindem noi mă
suri menite să asigure folosirea mai 
eficientă a forței de muncă, a capa
cității creatoare a oamenilor și a re
surselor locale de materii prime. Pa 
această cale vom putea să dublăm, 
plnă la sfîrșitul cincinalului viitor, 
producția de artă populară șl arti
zanat, din care o bună parte va fl 
destinată exportului.

(Urmare din pag. I)
La următorul punct de pe ordinea 

de zi, tovarășul Cornel Onescu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, a prezentat expunerea la pro
iectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 4/1973 pri
vind dezvoltarea construcției de 
locuințe, vînzarea de locuințe din 
fondul de stat către populație și 
construirea de case de odihnă pro
prietate personală și la proiectul de 
Lege pentru modificarea și comple
tarea Legii nr,.5/1973 privind admi
nistrarea fondului locativ și regle
mentarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale care 
au analizat și avizat aceste proiec
te de legi a fost prezentat de tova
rășa Eva Feder, vicepreședinte al 
Comisiei pentru consiliile populare 
și administrația de stat

Cele două proiecte de legi au fost 
apoi discutate pe articole, după 
care Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unartlmitate, Legea pen
tru modificarea și completarea Le
gii nr. 4/1973 privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vinzarea 
de locuințe din fondul' de stat că
tre populație și construirea de case 
de odihnă proprietate personală și 
Legea pentru modificarea și com
pletarea Legii nr. 5/1973 privind ad
ministrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.

Expunerea în legătură cu proiec
tul de Lege privind organizarea ex
cursiilor cu turiști români în străi
nătate, înscris, de asemenea, pe Or
dinea de zi a actualei sesiu '• ' ' st 
prezentată de tovarășul Er l- 
gănescu, ministrul turisi bl 
sportului.

Raportul comisiilor •perrr. 4te 
ale Marii Adunări Naționale tare 
au avizat acest proiect de lege a 
fost prezentat de tovarășul loan 
Totu, secretar al Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico- 
financiară.

După discuția pe articole, pro
iectul de lege a fost votat în una
nimitate de Marea Adunare Națio
nală.

Declarlnd închise lucrările pri
mei părți a sesiunii, președintele 
Marii Adunări Naționale a infor
mat că proiectele de legi înscrise 
la următoarele puncte de pe ordi
nea de zi vor fi examinate de co
misiile permanente, după care vor 
fi supuse Marii Adunări Naționale 
spre dezbatere și adoptare în ca
drul actualei sesiuni.

Data reluării lucrărilor în plen 
va fi anunțată ulterior.

„Pene“ pe drumul
spre bazele

Pînă ieri seara, recoltarea po
rumbului în județul Tulcea s-a efec
tuat pe 50 000 hectare din cele peste 
81 000 hectare cultivate. Acolo unde 
munca a fost bine organizată, această 
lucrare a fost încheiată. La I.A.S. 
Baia, de exemplu, porumbul a fost 
strînis de pe toate cele 4 334 hectare. 
Nu in același ritm se desfășoară 
transportul recoltei la bazele de re
cepție. în cimp există aproape 30 000 
de tone de porumb. Cele mal mari 
cantități depozitate In cîmp se află tn 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Baia — peste 17 000 tone. 
Numai la Între
prinderea agrico
lă de stat din 
această localita
te au fost depo
zitate In . cimp 
aproape 16 000 tone. Cum se lucrea
ză la transportul porumbului din 
cîmp șpre bazele de recepție ? Pen
tru a răspunde la această Întrebare 
am urmărit, din zori și pînă seara 
tirziu. cum se desfășoară transpor
tul porumbului în consiliul unic 
Baia.

La ora 5, cînd am ajuns în baza 
de recepție, porțile erau zăvorite. în 
bază era doar paznicul Constantin 
Carcig, care ne-a sfătuit să revenim 
după ora 7, cînd încep să sosească 
lucrătorii și primele mașini cu po
rumb. Deci prima constatare : la 
baza de recepție se încalcă măsura 
stabilită de comandamentul județean 
pentru agricultură ca preluarea po
rumbului să se tacă 24 de ore din 24. 
Ora 7 și 10 minute. Sosește șoferul 
autocamionului 31-TL-239, Gheorghe 
Fudulea. „Aseară nu am putut des
cărca — ne spune el. Am lăsat 
mașina încărcată aici și am plecat 
acasă. Porumbul e pe jumătate în
colțit. Acum plec să văd ce spun to
varășii de la I.A.S. Baia, de unde 
am adus porumbul.

Pornește mașina șl pleacă spre se
diul I.A.S., distanță de 2 km. De 
unde se întoarce peste aproximativ 
o jumătate de oră. între timp, de la 
ferma 1 a întreprinderii respective, 
de unde fusese încărcată și mașina 
cu pricina, mai vine un autocamion 
cu porumb amestecat cu pămînt 
Contabilul-șef al I.A.S., sosit în baza 
de recepție, trimite cele două mașini 
Încărcate în cîmp pentru a fi des
cărcate și apoi reîncărcate cu porumb 
de bună calitate.

Ora 8. Pe poarta bazei intraseră 
doar 8 mașini. „De ce atît de pu
ține ?“. Tovarășul loan Blaga, direc
torul tehnic al întreprinderii de va
lorificare a cerealelor Tulcea, ne spu
ne că, in fiecare zi, autocamioanele 
se îngrămădesc tn bază între orele 
10 șl 14.

în căutarea utilajelor de transport 
am făcut un popas, la ora 9, la co
loana auto Baia a întreprinderii de 
transporturi Tulcea. 19 autocamioa
ne și 5 remorci erau trase pe dreap
ta. „în cîmp — ne spune Traian 
Stoian, șeful coloanei — au plecat 
24 de mașini de la ora 7,30. Cele din 
curte sînt defecte de mai multe 
zile". Și încep justificările. „Nu avem 
piese de schimb", „Nu avem anve
lope", „Nu avem carburanți". La ora 
9. cei trei mecanici auto de la a- 
ceastă coloană, în loc să repare auto
camioanele defecte. meștereau cu 
toții la o mașină „Dacia 1 300", aflată 
In fața biroului șefului de coloană.

TULCEA

PORUMBUL
repede din cîmp în hambare!

de recepție
La fermele Lunca șl Beidaud, 

munca la încărcarea porumbului 
era bine organizată. Zeci de oameni 
alegeau pănușele din grămezi, iar 
graiferele încărcau de zor mașinile. 
Un autocamion era încărcat în cel 
mult 15 minute. Ora 12. La baza de 
recepție, zeci de mașini așteptau să 
le vină rîndul la descărcat 5 din ele 
stăteau de o oră și jumătate. Descăr
carea se efectua tn trei puncte din 
cele 5 stabilite. Benzile de la un bun
căr pentru încărcarea vagoanelor nu 
funcționau. Iar al 5-lea loc de des
cărcare nu a fost încă amenajat. în 

bază nu există 
nici un loc pen
tru bascularea 
porumbului pe 
platformă. Ceea 
ce ar fi ușurat cu 

mult operațiile de descărcare. Din a- 
ceastă cauză, autocamioanele bascu
lante așteptau o oră, o oră și ju
mătate ca in final să fie descărcate 
— mai mult manual — in buncâre.

Pînă la căderea serii, unitățile agri
cole din consiliul unic Baia au trans
portat în baza de recepție 450 tone 
de porumb, cu peste 150 de tone mai 
puțin decît prevăd graficele stabilite. 
Principala cauză a nerealizării vite
zei zilnice la transport este proasta 
organizare a muncii. In baza de re
cepție, în loc să se lucreze zi șl noap
te la batozat și la încărcatul vagoa
nelor, nici ziua nu se lucrează cores
punzător. In unitățile agricole sînt 
echipe de încărcători și s-au pus la 
dispoziție utilaje pentru încărcarea 
mecanică a porumbului, numai că 
mașinile, cu puține excepții, sosesc 
în cîmp pe la ora 9. La ora 17, 
cele mal multe autocamioane opresc 
transportul Din această cauză, ma
joritatea mijloacelor de transport fac 
într-o zi doar două curse sau chiar 
mal puțin. Iată cîteva din „penele" 
organizatorice care împiedică trans
portul rapid al porumbului din 
cimp,

Necttlal AMIHULESEI 
corespondentul „Sclnteii*

Stadiul recoltării porumbului' In cooperativele agricole la 17 octombrie

Camioane există,
lipsește însă
în aceste zile, în PraSova oamenii 

satelor se află în mare zori la strîn- 
sul roadelor toamnei de pe cîmp. Cei 
mai mulți se află la recoltatul po
rumbului, in grădinile de legume, în 
vii și livezi. Toată această recoltă 
bogată se cere operativ transportată, 
pusă la adăpost. După cum am fost 
informați la direcția agricolă jude
țeană, la dispoziția unităților agri
cole se află aproape 1 000 de autoca
mioane de mare tonaj, 300 remorci, 
100 tractoare rutiere. Ele se cer folo
site cit mai rațional, cu eficiența cea 
mal mare. Se întîmplă așa in Praho
va 7 în cele mai 
multe locuri — 
da. La C.A.P. 
Gherghița, Bu- 
cov, la Urlați și 
Albești, bunăoa
ră, cu mijloace rutiere puține se 
transportă zilnic cantități Importan
te de porumb, struguri, legume. Aici 
se realizează 3—4 transporturi pe zi.

Nu peste tot există Insă ordine și 
disciplină tn folosirea mijloacelor de 
transport. Sînt unități unde munca 
nu este bine organizată, operațiile de 
recoltare, încărcare, transport nu 
«înt sincronizate. Se pierde mult 
timp cu staționări prelungite pe 
cîmp. Iată cîteva situații. La C.A.P. 
Fulga, lntr-una^ din zilele preceden
te, se aflau in lan la recoltat 
porumb 11 combine. Pe tarla s-a 
adunat o cantitate mare de porumb. 
N-au fost suficiente mijloace care 
să-l transporte? Ba au fost. Prea 
puțini oameni au fost Insă la de- 
pănușat și la încărcat. Camioane- 

• le trimise n-au putut astfel face 
decît un transport sau două tn loc de 
3 sau 4 pe zi. Tovarășul Ion Damas- 
chin, președintele consiliului agro
industrial Ciorani, recunoaște că 
munca nu este bine organizată. Com
binele recoltează mal mult, iar trans
portul rămîne mereu în urmă. Aceas
tă necorelare se motivează prin lipsa 
oamenilor în cîmp. Dar la Fulga, la 
Ciorani, în celelalte comune se aflau 
pe străzi zed și zed de oameni.

PRAHOVA

organizarea
în curtea fermei nr. 1 a I.A.S. Al

bești, două camioane staționau de 
multă vreme. Sosiseră de la Mizil să 
încarce sămînță de grîu. De diminea
ță pînă la ora 11 nu făcuseră mai ni
mic. Inginerul Constantin Ivănescu, 
șeful fermei, ne spune că are re
coltat porumb pe 40 de hectare la 
punctul Loloiasca. Există și camioa
ne, dar nu sînt oameni la încărcat. 
De ce 7 S-a defectat o mașină și n-a 
mai putut aduce oamenii din sat.

în drumul nostru vedem comasate 
în fața popasului turistic „La plopi", 
de pe șoseaua Ploiești — Urziceni, 

cîteva autocami
oane grele. Șofe
rii și însoțitorii se 
ospătau în local. 
Am avut cu
riozitatea să ve

dem ce transportă. Majoritatea auto
camioanelor erau goale. în cabina auto 
21-PH-l 953, șoferul dormea. Trac
torul rutier aJ I.A.S. Albești func
ționa in gol. Consuma bunătate da 
motorină degeaba. înăuntru, tracto
ristul Ion Gheorghiță consuma cu 
alți doi comeseni bere. Pe oe tarla 
trebuia să fie oare?

Ne oprim la coloana Valea Călu
gărească a l.T.A. Prahova. Aici se 
aflau, staționînd, 7 autocamioane, 
Alături beau vin roșu cîțiva șoferi 
tn compania impiegatei Veronica Un- 
gureanu. De ce erau aici și nu 
la transportul porumbului? Șoferul 
Mihai Dumitru se scuză că n-are 
baterie la mașină. Altul, Mihal 
Ion, spune că n-are trîna bună. 
„Și apoi — adaugă el — chiar dacă 
mă aflam acum la C.A.P. Dră- 
găneștl, tot degeaba. N-au oameni 
să încarce...". Mai notăm două mașini 
cu remorcă 21-PH-4428 și 21-PH-1616, 
despre care s-a spus că n-au șoferi.

La l.T.A. Prahova, șefa biroului de 
transport marfă, Cecilia Popescu, ne 
informează că multe mașini plea
că la cooperativele agricole res
pective, dar apoi sînt refuzate. 
In acest caz sînt parcurși zeci și 
zeci de kilometri zadarnic. Benzină 
irosită, timp pierdut. Un exemplu: 
C.A.P. Valea Călugărească a cerut 
în ziua de 13 octombrie trei auto
camioane, ca apoi să le refuze. 
Aproape 100 de kilometri rulați de
geaba. De la inginerul Romeo Po
pescu, din cadrul direcției județene 
agricole, aflăm că o mare parte din 
mijloacele de .transport puse la dis
poziția cooperativelor agricole nu 
efectuează decît unul sau două trans
porturi pe zi din cîmp la baza de 
recepție. Graficul este prevăzut pen
tru 3—4 transporturi. De ce această 
situație ? Pentru că nu se organi
zează tncărcarea porumbului Încă 
de cu seară pentru a se efectua 
transporturi dimineața, la prima oră. 
Apoi, mașinile stau prea mult pe 
tarla la încărcat, iar unii conducători 
auto vin la ore tîrzli la lucru.

Județul Prahova este rămas în 
urmă eu recoltarea porumbului. Șl 
mai tn urmă este transportul știu- 
leților. Timpul este însă înain
tat. Trebuie să se accelereze atît re
coltarea, cît și transportul. Pentru 
aceasta este nevoie de o mai mare 
mobilizare a oamenilor în cîmp, dar 
și de o mai bună organizare, mai 
multă disciplină tn desfășurarea 
transportului.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Sclnteii"

MUNCA MAI BINE ORGANIZATĂ, EFICIENTĂ
(Urmare din pag. I)
ne-am afirmat tot mal puternic în 
circuitul mondial al valorilor ma
teriale, așa am asigurat creșterea 
avuției naționale, așa am ridicat 
într-un ritm fără precedent nive
lul de trai al poporului.

Cifrele, deosebit de expresive, 
prezentate în cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, dau con
turul unui grandios tablou al rea
lizărilor obținute de clasa munci
toare, țărănime și intelectualitate, 
de întregul popor sub conducerea 
înțeleaptă, clarvăzătoare a partidu
lui nostru comunist. Sintem mindri 
că într-o perioadă în care marea 
majoritate a țărilor lumii traver- 
șează momente de recesiune și 
criză economică, poporul nostru, 
adevărat stăpîn al tuturor bogății
lor țării, poate privi cu fruntea sus, 
an de an, la roadele muncii sale. 
Cind alte țări și-au restrins acti
vitatea productivă, noi am sporit 
zestrea tehnică a întreprinderilor 
noastre la 1 950 miliarde lei fonduri 
fixe, față de 1 203 miliarde in urmă 
numai cu cinci ani ; cînd în alte 
țări șomajul de masă s-a cronicizat, 
noi am creat — în numai cinci ani
— peste 1 100 000 noi locuri de mun
că ; cînd în alte țări fenomenele 
inflaționiste nu mai pot fi stăpîni- 
te, noi am asigurat creșterea retri
buției reale — in numai cinci ani
— cu 30 la sută ; cînd alte țări se 
întrec in periculoasa cursă a înar
mărilor, noi diminuăm cheltuielile 
militare și înălțăm tot mai sus, prin 
munca noastră, marele edificiu dl 
prosperității patriei socialiste și al 
bunăstării întregului popor. Și 
toațe aceste strălucite fapte ale 
harnicului nostru popor s-au năs
cut in acest timp in care, așa cum 
s-a mai spus, a trebuit să contra
carăm, tot prin muncă și chibzuin
ță, o serie din efectele crizei eco
nomice mondiale, să învingem mul
te greutăți create de calamitățile 
naturale. Acum, cind Încheiem 
acest rodnic bilanț, fără a trece 
peste lipsurile ce s-au manifestat 
în diferite domenii de activitate, 
putem spune că fiecare la locul de 
muncă — in fabrică sau pe ogor, pe 
șantier, in laborator sau la cate
dră — ne-am făcut datoria de ce
tățeni ai patriei noastre libere și 
independente, că am pus umărul la 
Înfăptuirea mărețelor obiective ale 
primei etape a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Iată-ne acum avind în față di
mensiunile reale ale unui nou și 
grandios program de muncă la sca
ră națională. Intr-un fel, fiecare 
dintre noi ne putem considera au
tori ai planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării pe 1981, pre
vederile sale pentru fiecare unitate 
fiind dezbătute in adunări generale 
speciale ale oamenilor muncit Prin 
votul nostru exprimat în aceste 
înalte foruri ale democrației și 
autoconducerit muncitorești, ne-am 
asumat și răspunderea înfăptuirii 
planului pe anul viitor in fiecare 
unitate Altfel spus, planul național 
unic pe 1981 este o sinteză, la scară 
națională, a conlucrării strînse In
tre întreprinderi, centrale, județe, 
ministere și organele centrale 
tn legătură cu necesitățile econo
miei șl posibilitățile reale de satis
facere a acestor necesități. Avem, 
așadar, la tndemînă un Impresio
nant și mobilizator program a că
rui fundamentare științifică s-a fă
cut sub, conducerea permanentă șl 
nemijlocită a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a examinat cu 
tnaltă exigentă In mal multe rîn- 
duri propunerile de plan, orientînd 

întreaga activitate în direcțiile care 
asigură dezvoltarea dinamică, echi
librată și eficientă a economiei na
ționale.

Desigur, prevederile planului vor 
constitui, tn continuare, subiect de 
reflecție aprofundată pentru fie
care dintre noi. Ar fi imposibil ca 
în rîndurile de față să încercăm fie 
și numai prezentarea sintetică a 
principalelor prevederi, corelații 
și semnificații majore desprinse 
din lectura planului. Iată de ce. ne 
oprim, de data aceasta doar la cî
teva aspecte semnificative.

Din capul locului subliniem că 
planul pe 1981 asigură un bun în
ceput pentru viitorul cincinal, în 
strînsă concordantă cu hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidu
lui. Am pornit de la obiectivul fun
damental stabilit de Congresul al 
XII-lea. de a trece la o etapă nouă, 
superioară a dezvoltării economico- 
sociale, a făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, care să 
asigure intrarea tării noastre in
tr-un stadiu nou, de țară mediu 
dezvoltată, realizarea unei calități 
noi în toate domeniile, trecerea de 
la acumulările cantitative la o cali
tate nouă a muncii și a vieții în 
toate sectoarele.

Ritmurile de dezvoltare pentru 
1981 sînt mai ponderate, ele fiind 
insă riguros fundamentate pe baza 
resurselor și posibilităților econo
miei noastre, pe de o parte, și a 
necesităților el reale, pe de alta. 
Prin dinamismul industriei, Româ
nia continuă să se mențină și în 
anul viitor printre primele țări din 
lume. „Am avut In vedere că tre
buie să consolidăm puternic reali
zările din acest cincinal — spunea 
secretarul general al partidului. 
Congresul al XII-lea a stabilit 
un ritm de dezvoltare de 8—9 la 
sută, mai redus decît tn acest cin
cinal. Am avut în vedere că. în 
deceniul 1970—1980, tn cincinalul pe 
care-1 incheiem, am înaintat pe un 
front larg, am parcurs o distanță 
toarte lungă în dezvoltarea noastră 
și că acum este necesar să consoli
dăm ceea ce am realizat, asigurînd 
o bază trainică pentru continuarea 
ofensivei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Și în 
economie, ca în domeniul militar, 
ca in orice domeniu, nu se' poate 
înainta fără a consolida ceea ce ai 
cucerit, ceea ce ai realizat, fără a 
asigura forțele materiale pentru a 
putea merge mai departe."

O altă trăsătură definitorie : tn 
cadrul planului pe anul viitor un 
loc central îl ocupă dezvoltarea si 
gospodărirea judicioasă a bazei de 
materii prime și energie. Intensifi
carea procesului de valorificare a 
tuturor resurselor refolosibile. lată 
un domeniu In care trebuie să ne 
manifestăm plenar inventivitatea 
și priceperea noastră, ținind seama 
de realitatea că România este o 
mare importatoare de materii pri
me, de petrol și alte surse de ener
gie primară. Să ne manifestăm din 
plin spiritul nostru gospodăresc și 
să nu admitem in nici un chip irosi
rea resurselor materiale, ci să le 
dăm strălucirea maximă tn oroduse 
de înalt nivel tehnic și calitativ.

Astăzi, valorificarea resurselor 
refolosibile — ca să ne oprim mai 
In detaliu asupra acestui aspect — 
este o componentă fundamentală a 
bazei materiale a planului. Pe 
această bază urmează să obținem 7 
milioane tone de oțel, 60 000 tone 
de cupru, 25 000 tone de plumb, 
aproape 300 000 tone de hîrtie și 
cartoane, 90 000 tone textile ș.a. Iată 
de ce a strînge eu chibzuință fierul 
«au hîrtia, «ticla «au textilele, toate 

da 

o
ti- 

do-

materialele uzate, pentru a le rein
troduce In circuitul economic, este 
o necesitate imperioasă a dezvol
tării economice, o înaltă datorie 
cetățenească, patriotică.

Dacă ar fi să stabilim plrghla 
care asigură mobilizarea tuturor 
resurselor tehnice, materiale și 
umane pentru realizarea planului — 
aceasta este, fără îndoială, aplica
rea neabătută a principiilor noului 
mecanism economico-financiar. ale 
autoconducerfi muncitorești si auto- 
gestiunii. Practic, nu a existat, în 
ultimul timp, cuvîntftre a secreta
rului general al partidului în care 
să nu se sublinieze cu toată clari
tatea acest imperativ. La recenta 
plenară. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preciza din nou : fiecare 
unitate, de orice fel, trebuie să știe 
ce produce, ce venituri are. ce con
sumă și ce trebuie să dea societă
ții. Adică, fiecare colectiv de oa
meni ai muncii trebuie să-și gospo
dărească în așa fel unitatea îneît să 
realizeze producția fizică planifica
tă la nivel tehnic și calitativ.ridi
cat, cu cheltuieli material/ 
energie cît mai reduse, să 
o înaltă productivitate, sr 
beneficii cit mai mari ■ 
eficientă maximă în într 
vitale productivă. Această
vada supremă a înțeleger esenței 
noului mecanism econom) (o-finan- 
ciar. “ ]

Știm bina ce avem de făcut In 
anul 1981 — primul an dip actualul 
cincinal. Și mai știm, la fel de 
bine, că numai printr-o exemplară 
pregătire a producției, pînă în cele 
mai mici amănunte organizatorice 
și tehnice, putem asigura un dema
raj de bun âugur. Iar cea mai bună 
pregătire a producției anului vii
tor o constituie realizarea exem
plară a sarcinilor pe acest ultim 
trimestru al anului. „Să facem to
tul — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru ca in acest 
ultim trimestru din an și din cinci
nal să realizăm producțiile stabili
te în toate domeniile, să realizăm 
investițiile. Am hotărît în Comite
tul Politic Executiv ca toate între
prinderile care-și realizează sarci
nile pe ultimul trimestru să fie 
considerate — chiar dacă mai au 
minusuri pe primele trei trimestre
— că au realizat planul și deci să 
primească toate drepturile de par
ticipare la beneficii. Dacă Între
prinderile care sînt In construcție
— mă refer la investiții — vor in
tra in producție pînă la sfîrșitul 
anuliii, chiar dacă n-au intrat ia 
timpul stabilit, vor fi considerate 
realizate ca atare. Astfel, minusu
rile nu vor fi luate tn călăii la rea
lizările din județ șl nici la dreptu
rile de participare la beneficii. De 
asemenea, așa cum am mai spps 
cind m-am referit la comerțul ex
terior, realizarea prevederilor pe 
ultimele luni la export va asigura 
toate drepturile de participare Ia 
beneficii, la fel ca și cum planul 
«-ar fi realizat tn întregime".

Iată un mobilizator tndemn adre
sat de secretarul general al parti
dului tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii, iată uriașul credit moral 
acordat unităților care, dintr-un 
motiv sau altul, nu și-au realizat 
pină acum integral sarcinile de 
plan. Să răspundem acestui îndemn 
prin muncă exemplar organizată, 
prin rezultate la nivelul maxim al 
posibilităților, prin dăruire și hăr
nicie in aceste săptămîni hotărîtoa- 
re din bătălia cincinalului, cu con
vingerea că pe această cale asigu
răm o temelie trainică viitoarelor 
tmpliniri, ne sporim contribuția la 
progresul economico-social al pa
triei.
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Primiri la C. C. al P. C. R.

a primit scrisorile de
(Urmare din pag. I)

Inmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul CEZAR ROMAN GON
ZALES a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul român 
din partea președintelui Republicii 
Ecuador, Jaime Roldos Aguilera.

După ce sint evocate tradiționalele 
legături de prietenie dintre România 
și Ecuador, in cuvîntarea prezentată 
de ambasador cu acest prilej se sub
liniază : „Ecuadorul și Republica So
cialistă România au contribuit și vor 
continua să contribuie la Întărirea 
spiritului de armonie și Înțelegere, 
care trebuie să călăuzească relațiile 
între toate popoarele, oricare ar fi 
sistemul lor politic. In acest spirit, 
nimic nu este mai satisfăcător decît 
de a constata cit de favorabil s-a 
desfășurat procesul relațiilor de prie
tenie dintre țările noastre, iar una 
dintre etapele acesteia, fără Îndoială 
cea mai demnă de a fi reliefată, este 
plăcuta vizită întreprinsă de Exce
lența Voastră în Ecuador, în anii tre- 
cuți, despre care păstrăm o frumoasă 
amintire".

In continuare, în cuvlntare sînt ex
primate dorința Republicii Ecuador 
de a dezvolta cooperarea cu Româ
nia prin convenirea de programe de 
interes reciproc, precum și angaja
mentul ambasadorului de a face to

CronicaJ 5 * *

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
8» șt 21 octombrie. în țară : Vremea va 
deveni In general instabilă, mai ales 
In regiunile din vestul țării. Cerul Va 
fi. noros. In Banat, Crișana, temporar, 
vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice, care pe alocuri vor 
depăși 20 litri pe metru pătrat. In Cele
lalte regiuni, ploile vor avea un ca
racter local. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări din sectorul sudic, la 
Început, apoi din nord. Temperatura in 
scădere. Minimele vor fi cuprinse In
tre 4 șl 14 grade, iar maximele între 
14 și 24 de grade, izolat mai ridicate la 
începutul intervalului. In București : 
Vremea va deveni în general instabilă. 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
ploilor cu caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 7 șl 10 
grade, Iar maximele, în scădere, vor 
oscila între 17 și 23 de grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

lier) : Idolul șl Ion Anapoda —
19.
• Filarmonica „George Enescu- 
(sala Studio) : Zilele muzicii bul
gare. Recital vocal-instrumental 
de prime audiții —• 18.
• Opera Română : Liliacul -• 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cel patru 
Beatles 1 — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs 
de frumțisețe — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Mitică Blajinul — 19,30.
(sala Studio) : Sentimente și naf
talină — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic): 
Totul in grădină — 19.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30, (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Nu 
vă ascundeți după uși — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Don Qul- 
jote — 9.30.
• Circul București : Circul urși
lor polari — 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. t 
Camera de alături — 19 30.

ț' A Aurel Duma, ministru 
sec’ . je stat la Ministerul Afa
cerii . Jxteme, a primit vineri la 
prinz . Cecil Parkinson, ministru de 
stat L, departamentul Comerțului din 
Marea Britanie. Cu acest prilej au 
■fost abordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor româno-britanice, îndeosebi 
în domeniile cooperării economice și 
schimburilor comerciale.

A fost prezent Paul Cecil Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești,

★

în perioada 14—17 octombrie, o 
delegație a Colegiului național al 
apărării Indiei, condusă de Shri 
Shankar Sharan, secretar executiv și 
locțiitor al comandantului colegiului, 
s-a aflat într-o vizită în țara noas
tră. Oaspeții au avut convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Apărării Naționale, au vizi
tat instituții militare de învățămînt, 
locuri istorice și turistice din Capitală 
și din tară.

★
Vineri, la Academia „Ștefan 

Gheorghiu4' din București s-a inche- 
iat seminarul „Planificarea, evalua
rea și conducerea proiectelor de in
vestiții din transporturile feroviare", 
organizat de Centrul Internațional 
CEPECA, în colaborare cu Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor și cu Institutul de dezvoltare 
economică al Băncii Mondiale din 
Washington. ,

La seminar au participat cadre de 
conducere și specialiști din Benin, 
Gabon, Guineea, Madagascar, Mali, 
Maroc, R.P. Congo, Senegal, Tuni
sia și Zair.

Partlclpanțil au relevat utilitatea 
cunoștințelor teoretice și practice 
acumulate pentru rezolvarea unor 
importante probleme ale dezvoltării 
cu care sint confruntate țările lor.

Totodată, ei au adus călduroase 
mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat, pentru condițiile 
de studiu și viață create, pentru pri
lejul oferit de a cunoaște direct rea
lizările economice și sociale ale 
României, subliniind că seminarul 
constituie incă o expresie a politicii 
externe a țării noastre de solidari
tate activă, de colaborare și priete
nie cu țările în curs de dezvoltare.

La realizarea programului au con
tribuit atît cadre didactice șj specia
liști români, cit și experți și dele
ga" ai 'ii Monțiiale.

u n e m a
• Bariera s SCALA — I; 11,ÎS; 
13,30: 10,45; 18; 30,13.
• Elvis Priesley : PALATUL
SPORTURILOR Șl CULTURII —
18.
• Familia Barkley da pe Broad
way : LUCEAFĂRUL — 8: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 30,15, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 30,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15.
• Draga mea Iza i TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Popeye marinarul — 9,13; 10,45; 
12,15; 13,30; 15,30, Alarmă în nori
— 17; 18.30; 20 : DOINA
• Casa dintre clmpuri : CAPI
TOL — 8; 11,15; 13,30: 13,45; 18; 
20.13.
• Micuța Moi FESTIVAL — »;
12; 15,30; 19, FAVORIT — 8; 12; 
16: 19, MODERN — 9: 12; 16; 19.
• Braconierii : CENTRAL — 0;
11.15; 13 30; 13,45; 18; 20, POPU
LAR — 15.30: 17,30; 19.30
• Infernul din zglrle-nort l PA
TRIA — 9; 12,15; 15.30: 18.
• Bureblsta : FEROVIAR — t; 
12; 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 16; 
19, FLAMURA — 9: 12: 16; 19.
• Bobby Deerfield : VICTORIA
— 9.30; 12; 14.30; 17; 19.30.
• Pierdut șl regăsit ; EXCEL
SIOR — 9; 11,is; 13,30: 15 45; 18; 
80,15, GLORIA — 9: 11.15; 13,30; 
15.45; 18; 20,16. CULTURAL — 9;
11,15; 13,30: 15,43; 18; 20,13.

acreditare a ambasadorului Republicii Ecuador
tul pentru a servi cu toată energia 
colaborarea dintre cele două țări și 
popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările adresate 
și a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Ecuador un cor
dial salut și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
ecuadorian prieten.

în cuvînțarea sa de răspuns, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a evocat 
vizita pe care a efectuat-o în Repu
blica Ecuador, apreciind că dialogul 
și contactele la nivel înalt statorni
cite între țările noastre constituie un 
factor esențial pentru progresul con
tinuu al raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Ecua
dor. „Sînt convins — se subliniază in 
cuvîntare — că acest dialog va fi 
continuat și amplificat în interesul 
nostru comun, al păcii și colaborării 
internaționale. In același timp, noi 
credem că trebuie să fructificăm mal 
bine cadrul creat de înțelegerile rea
lizate la nivelul Înalt pentru extin
derea și aprofundarea relațiilor de 
colaborare dintre țările noastre. In 
special în domeniul schimburilor și 
cooperării economice, inclusiv al coo
perării în producție".

în continuare, în cuvîntare se spu
ne : „împrejurările internaționale

zilei
La Casa de cultură a I.R.R.C.S. a 

avut loc vineri vernisajul expoziției 
„Hiroshima și Nagasaki", evocare fo
tografică a tragicului eveniment is
toric care a avut loc în urmă cu 
35 de ani, cînd asupra acestor orașe 
japoneze au fost lansate distrugă
toare bombe atomice.

Despre semnificația expoziției, pre
cum și despre locul pe care sutele 
de mii de victime ale acestor ca
tastrofe îl ocupă in oonștiința uma
nității, în lupta ei pentru pace și 
dezarmare, au vorbit loan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S., Takeshi Shin- 
mura, președintele Asociației de prie
tenie Japonia-România, Tamaki Asal 
și Hiroshi Hirai, membri ai Comite
tului de conducere al filialei din Hi
roshima a asociației.

Au luat parte membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
româno-japoneză, reprezentanți ai 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii și ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de știință șl 
cultură, ziariști, un numeros public.

Au fost de față Yoya Kawamura, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Japoniei la București, și membri ai 
ambasadei.

★
între Agenția română de impresa

riat artiștii — A.R.I.A. și agenția de 
concerte „Goskoncert" din Uniunea 
Sovietică a fost semnat, vineri, la 
București, Protocolul privind schim
burile artistice pe anii 1981—1982, 
care stipulează amplificarea colabo
rării dintre colectivele artistice, or
ganizarea de turnee reciproce ale 
unor formații, muzicale și interpret!.

★
La Institutul de igienă șl sănătate 

publică din București au început, 
vineri dimineață, lucrările consfătui
rii cu tema „Profilaxia primară a 
cancerului", manifestare științifică 
organizată sub auspiciile Ministerului 
Sănătății și Academiei de științe 
medicale. Participă academicieni și 
alți oameni de știință, medici igie- 
niști, oncologi, chirurgi, cadre didac
tice universitare din București și alte 
centre, cercetători de specialitate.

Pe agenda consfătuirii, organizată 
în scopul prevenirii cancerului prin 
măsuri de profilaxie primară, sint 
încrise numeroase referate si comu
nicări privind epidemiologia acestei 
maladii, efectul cancerigen al 
substanțelor chimice, determinarea 
noxelor cancerigene, depistarea 
precoce și tratarea stărilor pretumo- 
rale.

(Agerpres)

• Lumina palidă a durerii : GRI- 
VIȚA -r- 9; 12; 16; 18. EFORIE - 
9; 12; 16; 19
• Pe aripile vintulul : BUZEȘTI
— 9; 14; 18.15. AURORA — 9; 14; . 
18.15.
• ...Am fost șaisprezece : LIRA
— 16; 18; 20 COSMOS — 15,30;
17,30; 19.30.
• Secretul nisipurilor : DACIA
— 9; 11.15; 13 30; 15,45: 18; 20,15,
VOLGA — 9; 11,15: 13,30: 15,45;
18; 20.
• Pumni in țârlnă : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45 : 20.
• Dumbrava minunată : FLO- 
REASCA — 9; 11: 13; 15,30; 17,45;
20 TOMIS — 9; 1L15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Zbor planat : FERENTARI — 
15,30: 17,30; 19.30, VIITORUL — 
15,30: 17.30; 19,30.
• IntUnire do gradul trei : PA
CEA — 15: 18,30.
• Testul pilotului Pirx : G1U-
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,30;
17,45; 20.
• Vedere de la mansardă i CO- 
TROCENI — 15; 17.15; 19.30, FLA
CĂRA — 15,30: 17,30: 19.30.
• Al treilea salt mortal : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Vis de glorie i PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Hagi Tudose — 19,30. (sala Ate

actuale sint deosebit de complexe, 
încordarea existentă pe plan mon
dial, perpetuarea unor conflicte 
vechi și apariția altora noi pun tot 
mai mult în pericol cauza destinderii, 
păcii și independenței popoarelor. 
De aceea, noi considerăm că este ne
cesar ca toate statele și popoarele 
lumii să-și intensifice eforturile pen
tru îmbunătățirea climatului politic 
mondial, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pentru 
soluționarea numai și numai pe cale 
politică, prin tratative, a diferende
lor între state, pentru înfăptuirea de
zarmării generale, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea unei 
noi ordini economice internaționale".

în încheierea cuvîntării, șeful sta
tului român a adresat ambasadorului 
ecuadorian urări de succes în reali
zarea misiunii încredințate, asigurin- 
du-1 de întregul sprijin al Consiliu
lui de Stat, al guvernului și al său 
personal.

După solemnitatea Inmînăril scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, in
tr-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul Cezar Roman Gonzales.

La solemnitate șl convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor . externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat

t V _____
PROGRAMUL 1

9.20 Curs de limba franceză
9,40 Curs de limba spaniolă

10,00 Film artistic (reluare). „Explozia" 
11,40, Vă dăm legătura cu tehnica mo

dernă
12,00 Concert educativ. Din cartea de 

aur a muzicii popoarelor
13,oe Mozaic cultaral-artlstlc-sportiv. La 

ora 15.00 : Fotbal : Politehnica Ti
mișoara — F.C. Baia Mare (divi
zia A). Transmisiune directă de Ia 
Timișoara. In pauză : Careul ma
gic — din meciurile celebre de box 
ale secolului. La ora 17.30 : Cam
pionatele balcanice de gimnastică. 
(Transmisiune de la Vama)

18.35 Săotămîna politică
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal '
19,20 Călătorie prin tara mea : Umbra 

timpului la Zagon
20.00 Teleenciclopedia
20,45 Film serial : „Suspendați de un 

fir". (Episodul 1)
21.30 Varietăți... de sîmbătă seara
22,05 Telejurnal
22.30 Nocturnă TV

PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal
19,20 Selecțlunl din Concursul de crea

ție de cîntece ostășești „Te apăr 
și te cint patria mea"

20,10 Din cartea naturii : Antilopa Car- 
paților

21,00 Maeștrii artei interpretative
21,40 Documentar științific : „Puternicul 

Micro". (Reluarea episodului 2)
22.05 Telejurnal
22,30 Nocturnă TV

vremea

Vineri după-amiază, tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai P.C. 
Chinez, condusă de tovarășul Jiang 
Weiging, membru al C.C al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetului 
provincial de partid Jlanxi. care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită de prietenie și pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

în cadrul primirii, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a exprimat satisfacția reciprocă 
pentru dezvoltarea fructuoasă a bu
nelor relații de prietenie dintre parti
dele, statele și popoarele noastre, in 
spiritul înțelegerilor realizate cu o- 
cazia întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, șl 
Hua Guofeng, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez.

★

Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit la 
17 octombrie pe tovarășul Rubens 
Iscaro, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C. din Ar
gentina, și pe tovarășul Roberto Val- 
larmo, membru al Comisiei politica 
de relații a partidului, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara noastră.

In timpul întîlnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale și de perspectivă ala

Primire la Consiliul de Miniștri
. Tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit vineri pe 
Julian Amery, deputat în Camera 
Comunelor, din Partea Partidului 
Conservator.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale cooperării dintre Româ

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor armate 
unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în perioada 15—17 octombrie 1980 
a avut loc la Praga ședința ordinară 
a Consiliului militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.,

La lucrările Consiliului militar, 
care s-au desfășurat sub președinția 
comandantului-șef al Forțelor Ar
mate Unite, mareșal ql Uniunii So
vietice V.G. Kulikov, au luat parte 
membrii Consiliului militar, precum 
și reprezentanți ai Armatei popu
lare bulgare, Armatei populare ce
hoslovace, Armatei populare națio
nale a Republicii Democrate Germa
ne, Armatei poloneze. Armatei Re
publicii Socialiste România. Armatei 
populare ungare și Forțelor armate

————————————-——

Știri sportive
• Astăzi, la Timișoara, în cadrul 

etapei a 11-a a campionatului divi
ziei A la fotbal, echipa locală Poli
tehnica va întîlni pe F.C. Baia Mare. 
Jocul va Începe la ora 15. Celelalte 
meciuri ale etapei au loc duminică.

• în turul doi al turneului inter
național feminin de tenis de la Deer
field Beach (Florida), jucătoarea rq- 
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu
6— 3, 6—2 pe Christianne Jolissaint. 
Alte rezultate : Marsikova — Piatek
7— 5, 6—4; Acker — Horwath 7—6, 
6—1. în turul următor, Virginia Ru
zici va juca cu învingătoarea din 
partida ; Chris Evert-Lloyd — Smith.

• Cu două runde')înainte de termi
narea turneului internațional de șah 
de la Zrenianin, in clasament con
duce maestrul iugoslav Klarici, cu 9,5 
puncte, urmat de Matulovici — 8,5 
puncte. V. Valsman (România), care 
în runda a 13-a a remizat cu Marti- 
novici, sa află pe locul 0, cu 7,5 
puncte.

Circulația rutieră în zona podului Grant
Conducerea I.T.B. na informează 

că, datorită unor lucrări la nodul 
rutier podul Grant — Gri vita, care 
încep azi 18 octombrie ora 24 și se 
termină luni 20 octombrie, dimineața 
la ora 4, în zona respectivă se fac 
în acest răstimp următoarele modifi
cări în circulația mijloacelor pe 
transport în comun : circulația tram
vaielor pe linia 6 se suspendă ; tram
vaiele liniei 10 vor circula de la sta
ția Mezeș, pe Șoseaua Chitilei, bd. 
1 Mai, str. Dr. Felix, str. Cuza, bd. 
I. Gh. Duca, Calea Grivitei cu întoar
cere prin Buzești — Dr. Felix. Linia 
24 se scurtează, tramvaiele circu- 
lînd numai intre uzinele, „Republica" 
și Gara de Nord. Linia 87 de tro’ei- 
buze se suspendă. Autobuzele de pe 
liniile 77 și 105 în zona Podului Grant 
vor fi deviate prin str. Caraiman, 
Iani Buzoiani, Constantin Căpitanul, 
Petru Maior, de unde reintră tn tra
seele de bază. Pentru facilitarea 
transportului tn comun tn zona Pa
jura — Gara de Nord — Nuferilor sa

Oaspeților le-au fost prezentate 
unele preocupări actuale ale Partidu
lui Comunist Român în domeniul 
construcției economico-sociale în Re
publica Socialistă România.

La convorbire a participat Lucian 
Drăguț, prim-vicepreședinte al Con- 

. siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale.

A fost prezent Chen Shuliang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

în timpul petrecut în țara noastră, 
oaspeții chinezi au avut convorbiri 
la comitetele județene de partid 
Vrancea, Bacău, Brașov, precum și 
la Comitetul municipal de partid 
Constanta. Activiștii Partidului Co
munist Chinez au vizitat, de aseme
nea, tntreprinderi industriale și agri
cole, obiective social-culturale din 
Capitală și din județe.

★

celor două partide și -s-a exprimat 
dorința dezvoltării raporturilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Argentina, în 
spiritul stimei și respectului reciproc, 
al lărgirii relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre poporul român și 
poporul argentinian, în interesul 
păcii, cooperării și securității inter
naționale. Au fost abordate si unele 
aspecte ale vieții politice Interna
ționale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

nia și Marea Britanie, fiind reliefa
te, de ambele părți, dorința comună 
de extindere a relațiilor pe multiple 
planuri, și în special în domeniul 
economico-financiar, precum șl căile 
și mijloacele concrete de amplificare 
și diversificare a acestora.

(Agerpres)

ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Consiliul militar a analizat pro
bleme ale activității curente a For
țelor Armate Unite și a adoptat re
comandări corespunzătoare.

Membrii Consiliului militar al For
țelor Armate Unite au fost primiți 
de tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului ‘Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Ședința Consiliului militar s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, in spirit de strinsă colaborare șl 
înțelegere reciprocă.

• La Monte Carlo au început lu
crările Adunării Generale a Asocia
ției federațiilor sportive internațio
nale, pe agenda de lucru figurlnd a- 
legerea noului președinte si a comi
tetului de conducere, precum și pro
bleme legate de organizarea olimpia
delor din anul 1988, pentru care can
didează orașele Nagoya (Japonia) și 
Melbourne (Australia) — J.O, da 
vară, Falun (Suedia) și Cortina d’Am
pezzo (Italia), pentru J.O. de iarnă.

• Premiul literar „Bancarella 
Sport" a fost atribuit anul acesta cu
noscutului ciclist italian Gino Bartali, 
pentru cartea sa „Totul trebuie luat 
de la capăt", în care face o analiză a 
ciclismului de azi și da odinioară. 
Bartali, acum în vtrstă de 66 ani, 
avind în palmares 4 victorii în Turul 
Italiei și două in Turul Franței (la 
interval de 10 ani, 1938 și 1948), este 
consilier al federație! italiene de ci
clism, urmărește toate cursele impor
tante și tina o strinsă legătură cu 
presa sportivă da specialitate.

tnflintează pentru ziua de duminică 
linia de autobuze navetă „N-l". Au
tobuzele acestei linii vor circula prin 
str. Pajurei, Calea Grivitei, iar în 
zona podului Grant vor urma ace
lași traseu nou ca și autobuzele 77 
și 105, apoi ele vor reintra în Calea 
Griviței, str. Teodor Aman și vor în
toarce prin str. Nuferilor — Budiș- 
teanu.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO*  
DIN 17 OCTOMBRIE 1980

Extragerea It 46 90 73 80 3 22 86 
83 48

Extragerea a II-a: 59 34 45 S3 25 
39 84 81 61

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI; 
775 997 lei.

Tradifie și modernitate 
la Plovdiv

însemnări de călătorie 

din R.P. Bulgaria

Printre orașele Bulgariei socia
liste, Plovdivul are o distincție 
evidentă. Despre el vorbesc cu min- 
drie și dragoste nu numai locuitorii 
lui, ci și cei lin Sofia, Vafna sau 
Ruse, care iți recomandă cu aceeași 
căldură să vizitezi „orașul coline
lor". Parcurgînd vechile sale stră
duțe șl magistralele noilor cartiere, 
privind vestigiile antice și masivele 
monumente din zilele noastre, nu 
poți tă nu te gîndești că îndemnul 
de a veni la Plovdiv iși găsește pe 
deplin confirmarea.

Situat la răscrucea drumurilor ce 
leagă Europa de Asia, Plovdivul a 
constituit din timpuri străvechi loc 
de popas pentru mulți conducători 
de oști, cuceritori, neguțători, care 
și-au legat numele de strălucirea 
sau de decăderea lui. Au ridicat aici 
impozante construcții, l-au transfor
mat intr-un viu centru comercial 
sau l-au distrus fără milă. în timpul 
existenței sale de două milenii, ora
șul a fost adesea un înfloritor cen
tru cultural și ar
tistic a cărui fai
mă trecea dincolo 
de hotarele tării. 
Poeți și scriitori, 
filozofi și călători 
nu o dată au po
vestit cu entuziasm despre înfăți
șarea sa urbanistică. Astăzi, Plov
divul, ce se Întinde pe șapte 
coline, este, ca importantă eco- 
nomico-socială, cel de-al doilea oraș 
sl țării. El este un oraș' modern, 
cu o trepidantă viată economică și 
culturală. Despre dimensiunile sale 
prezente și despre preocupările lo
cuitorilor lui ne-a vorbit pe larg 
tovarășa Irina Diceva, secretar al 
comitetului orășenesc de partid. Am 
reținut, printre altele, că Plovdivul, 
cu cei 350 000 locuitori ai săi, include 
patru sectoare și 51 de sate, în 
ideea de a constitui o unitate eco- 
nomico-socială armonioasă, cuprin- 
zind industrie, agricultură și turism. 
Orașul vechi constituie o unitate 
administrativă separată, cu buget 
propriu, în scopul de a asigura res
taurarea și conservarea acestui an
samblu arhitectonic da importanță 
națională.

în perimetrul orașului se află 78 
de Întreprinderi apartinînd indus
triilor constructoare de mașini, elec
tronică, alimentară etc. Tot aici își 
desfășoară activitatea un complex 
agriool de cercetare și producție, 5 
institute de învățămînt superior, o 
operă și cîteva teatre renumite în 
tară, un studiou regional de radio și 
televiziune. „în prezent, ne spune 
secretara comitetului orășenesc da 
partid, noi, locuitorii Plovdivului, 
ne străduim să facem din orașul 
nostru, prin construirea de noi 
obiective industriale, prin îmbogă
țirea zestrei sale edilitare, prin În
frumusețarea lui cu noi parcuri și 
zone verzi, un oraș socialist model. 
Cetățenii noștri, oameni veseli și cu 
inima deschisă, sînt în același timp 
și oameni harnici : ceea ce și-au 
propus sint hotărîți să Înfăptuiască".

Tocmai despre această hărnicie 
aveam să ne convingem vizitînd 
Combinatul de textile „Marița". To
varășul Dimiter Vlkov, adjunctul 
secretarului comitetului de partid 
al combinatului, ne propune să ve
dem cîteva din secțiile acestei mari

Manifestări consacrate
R.S.F. IUGOSLAVIA

De un sfert da veac, capitala iu
goslavă găzduiește anual un mare 
tirg international consacrat, in ex
clusivitate, producției editoriale. 
Prezentă permanent la tradiționala 
manifestare culturală și comercia
lă de la Belgrad, România sa va 
afla și la ediția acestui an, a 
25-a, programată intre 24 și 29 oc
tombrie, printre țările participante, 
prezentind un stand de carte cu 
peste 900 de volume, cărți din toa
te sferele producției noastre edito
riale. Un loc de frunte va fi re
zervat literaturii social-politice, o- 
perelor președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, celor 
Infătișind activitatea internaționali 
o țării noastre, volumelor din do
meniile istoriei, arheologiei, filozo
fiei, beletristicii și literaturii enci
clopedice, cărți reprezentind cu 
precădere producția editorială a 
anului în curs.

Manifestarea literar-editorială de 
la Belgrad încheie seria participă
rilor românești din acest an la ma
nifestări internaționale de profil, 
serie cuprinzind, de asemenea, 
tirgurile de la New Delhi. Bru
xelles, Varșovia, Sofia și Frankfurt 
pe Main.

DANEMARCA

tn încheierea manifestărilor prile
juite de „Săptămina culturii româ
nești", la Copenhaga, in sala Cen
trului cultural „Falkoner", a avut 
loc un spectacol de gală susținut de 
Ansamblul folcloric „Strugurelul", 
din Drăgășani.

La festivitate a luat cuvintul 
Knud Boerge Andersen, președinte
le Parlamentului danez, care s-a 
referit pe larg la evoluția ascen
dentă a relațiilor pe multiple pla*  
nuri Intre România și Danemarca 
și la perspectivele dezvoltării aces
tora. El a evocet contribuția Româ
niei socialiste la crearea unui cli
mat de destindere, pace și colabo
rare in Europa și in întreaga lume.

unități. Intrăm în hala filaturii, 
unde mașini de înălță tehnicitate 
transformă „nămeții" de bumbac in 
fire albe, strălucitoare. „Vedeți, ne 
Rtrag atenția gazdele, aceste ma
șini sint de la dumneavoastă, din 
România. Montarea și punerea lor 
in funcțiune au fost efectuate de 
specialiști români. Este și aceasta 
una din numeroasele dovezi ale co
laborării dintre popoarele noastre 
prietene". Am parcurs, în conti
nuare, tesătoria, vopsitoria, expozi
ția permanentă cu produsele com
binatului. în numeroase locuri — 
panouri cu portrete de fruntași și 
grafice consemnau Înfăptuiri remar
cabile în muncă.

Reluăm discuția noastră tn biroul 
comitetului <Je partid. Aflăm aici 
că, deși această unitate industrială 
are o virstă respectabilă, ea se min- 
drește azi cu hale moderne, spa
țioase, dotate cu mașini și utilaje 
de înaltă productivitate. înfățișarea 

de acum a com
binatului a în
ceput să prindă 
contururi în 1952, 
eînd au fost tur
nate temeliile pri
mei filaturi mo

derne. în prezent, aici lucrează 
peste 4 000 de oameni, în mare ma
joritate femei. Din 1953 și pînă in 
acest an, producția firelor de bum
bac a crescut de 12 ori, iar cea de 
țesături de patru ori. Concomitent 
cu dezvoltarea combinatului a spo
rit și bunăstarea personalului mun
citor. Printre altele, au fost con
struite peste 400 de apartamente, 
cămine pentru nefamiliști, creșe și 
grădinițe, o casă de cultură, trei 
cantine. Totodată, a luat ființă un 
centțu de invățămint profesional 
fn care oamenii muncii își însușesc 
noi meserii sau își ridică nivelul 
calificării.

în continuare ni te relatează des
pre preocupările actuale ale comu
niștilor legate Îndeosebi de întim- 
pinarea celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Bulgar. Ast
fel comitetul de partid al combi
natului a Întreprins, cu ajutorul 
unor colective de specialiști și mun
citori de înaltă calificare, o analiză 
amănunțită a tuturor sectoarelor de 
muncă pentru a găsi noi posibili
tăți de creștere a producției și îm
bunătățire a calității. Constatările 
acestor colective au constituit tema 
de dezbatere a unei plenare lărgite, 
în urma căreia a fost adoptat un 
plan de măsuri pentru îmbunătăți
rea procesului de producție în an
samblul său. Deși rezultatele colec
tivului se situau și mai .Înainte 
peste prevederile planificate, în 
prezent, prin aplicarea măsurilor 
stabilite, înfăptuirile unității se în
scriu Ia cote superioare.

Părăsim întru tîrziu combinatul, 
unde am luat cunoștință de străda
niile, bucuriile și Împlinirile acestui 
harnic colectiv de muncă, unul din
tre atltea altele asemănătoare ale 
Plovdivului. Ne luăm rămas bun. 
Gazdele na apun „Ia revedere", pe 
românește.

Constantin VABVARA

României peste hotare
Au participat reprezentanți ai 

unor instituții guvernamentale și 
culturale daneze, șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Copenhaga, 
reprezentanți ai cercurilor comer
ciale și de afaceri, membri ai Aso
ciației Danemarca* —România, un nu
meros public.

O „Săptămână a culturii româ
nești" se desfășoară, in aceste zile, 
in municipiul Aalborg. Evenimentul 
a fost marcat prin inaugurarea, in 
noul local al Casei de cultura, a 
unei expoziții de carte, care pre
zintă la loc de cinste volume din 
opereta președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A fost, de asemenea, inaugurată 
expoziția „Vestigii dacice in Munții 
Orăștiei".

Manifestările din cadrul „Săptă- 
minii culturale românești" au fost 
deschise de primarul municipiului 
Aalborg, Marius Andersen. Au par
ticipat oficialități locale, oameni de 
știință, artă și cultură, reprezen
tanți ai cercurilor economice și de 
presă, un numeros public.

A fost prezent ambasadorul Ro
mâniei in Danemarca, Stana Drăgoi.

SUEDIA

i

La Teatrul municipal din orașul 
suedez Malmo a fost deschisă o ex
poziție preaentind aspecte și mărtu
rii ale lumii dacice. Cu acest prilej, 
eu fost prezentate și lucrări cu ca
racter istoric, infătișind trecutul de 
luptă al poporului român, la loc de 
frunte aflindu-se volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia.

Au participat reprezentanți ai au
torităților locale, oameni de culturi 
și artă, ziariști.

Ziarul „Sydsvenska Dagbladet" a 
consacrat acestui eveniment un ar
ticol in care evidențiază istoria mi
lenară a poporului român, precum 
și lupta sa pentru libertate națio
nală și socială.

• UZINA GEOELEC- 
TRICA CU CIRCUIT ÎN
CHIS. O asemenea uzină, avind 
o putere de 10 000 kW, urmează 
să se construiască în ținutul 
Stavropol difi U.R.S.S. pe baza 
utilizării apelor subterane care, 
la adîncimea de 4—5 km, ajung 
la temperatura de circ» 180 
grade. Proiectul prevede con
struirea a două puțuri la dis
tantă de 700—900 metri. Datorită 
presiunii interne a straturilor, 
apa fierbinte ajunge la supra
față și se transformă în abur, 
care acționează turbina genera
torului electric. Apoi, aburul se 
condensează și se întoarce in 
subteran prin a doua sondă, 
realizîndu-se,- astfel, un circuit 
închis, spre deosebire de sta
țiile geotermice obișnuite, la 

care aburul nu șe mal reintro
duce in pămint.
• RITUALURI NIPO

NE. Circa zece milioane de Ja
ponezi sînt admiratori a! tkeba- 
nei (arta de a aranja buchetele 
de flori), cinci milioane se dis
ting prin priceperea de a orga
niza ceremonialul de servire a 
ceaiului. Iar două milioane prac
tică dansurile tradiționale. Toate 
acestea se învață in școli spe
ciale, frecventate asiduu de 
populație, mai «des de tineret, 
care nu-șl precupețește timpul 
și banii spre a obține diploma 
unei asemenea școli, semn mult 
rîvnit de distincție socială.

• TERMOMETRU-LIN- 
GURĂ. De regulă, copiilor nu 

le plac termometrele medicale. 
Dar tipul de termometru creat 
nu de mult in R. F. Germania 
îi va interesa probabil și pe cei 
mai... șovăielnici. Este o lingu
riță de plastic, Înăuntrul căreia 
se află termometrul. E destul ca 
micul pacient să tină tn gură 
timp de un minut lingurița pli
nă cu ceva plăcut la gust și 
temperatura i se ia fără să bage 
de seamă.

• DUPĂ CINCI SE
COLE. Indienii brazilieni din 
tribul patacho au organizat nu 
de mult o mare sărbătoare. Mo
tivul ? La 480 de ani după des
coperirea actualului teritoriu 
.brazilian de către navigatorii 
portughezi, membrilor tribului 
le-a fost restituit dreptul asupra 
pămîntului locuit de ei. Autori

tățile au lnmînat într-un cadru 
solemn actul de proprietate șe
fului de trib.

• ARMA TERMITE
LOR. Oameni de știință ame
ricani au descoperit că anumite 
varietăți de termite care, de re
gulă, fac „de gardă" la mușu
roaiele lor sînt capabile să-și 
paralizeze Inamicii :u ajutorul 
unei substanțe chimice proiec
tate dintr-o glandă situată tn 
regiunea capului insectei respec
tive. Studierea citorva varietăți 
de termite in Costa Rica, Guya
na, Malayezia, ca și pe terito

riul Africii l-a condus pe cer
cetători la concluzia că sub
stanța amintită are o compoziție 
care nu se mai tntîlnește la 
nici o altă specie de Insecte.

• CUM LUPTAU RO
MANII PE MARE... u Ate- 
na s-a anunțat că tn curînd vor 
începe lucrările pentru ridicarea 
la suprafață a unor nave de răz
boi romane scufundate in apro
pierea țărmurilor elene tn cursul 
unei bătălii navale care a avut 
loc în anul 31 î.e.n. Potrivit da
telor obținute de scufundători; 
navele se află in bună stare și 
pot contribui la stabilirea preci

să a modului tn care au fost 
construite și a metodelor pe care 
le aplicau romanii tn luptele 
navale. Greutatea operațiunii de 
readucere la suprafață constă tn 
aceea că navele sînt acoperite 
cu un strat relativ gros de mii,

• DESCOPERIREA O- 
RAȘULUI ETRUSC KA- 
LOUSION. în arma cercetă
rilor efectuate In apropierea lo
calității italiene Magliano, ar
heologii au scos la iveală rui
nele unui om? etrusc datînd din 
secolul al V-lea Le.n. Maurizio 
Mfcheluccl. conducătorul lucră
rilor, a declarat că, după opinia 
sa, ar putea fi vorba despre 
orașul Kalousion, menționat de 
istoricul grec Polibio tn secolul 
al n-lea î.e.n.

•. TURUL EUROPEI, 
LA PAS. Walter German, un 
profesor din R.F.G. tn virstă de 
53 de ani, a hotărit să încon
joare Europa pe jos și a pornit 
la drum acum patru ani. Pînă in 
prezent a reușit să parcurgă 
circa 10 000 de kilometru

• SPOREȘTE ROLUL 
CĂRBUNELUI, t» Rp- Un' 
gară s-au desfășurat în ultimul 
timp importante acțiuni pentru 
diversificarea surselor energeti
ce. Ca urmare a cercetărilor în
treprinse, au fost descoperite 
noi zăcăminte de lignit, pe baza 
cărora pot fi construite centrale 
termoelectrice cu puterea insta
lată globală de 8 000 de MW. 

Această acțiune se înscrie în 
programul național de descope
rire a altor noi zăcăminte de 
lignit în curs de desfășurare, a 
căror utilizare este menită să 
sporească pe multe decenii con
tribuția termocentralelor la sa
tisfacerea necesarului energetic 
al economiei naționale ungare.

• CEA MAI IN VIR
STĂ LOCUITOARE A IS- 
LANDEI, Halldora Bjarna- 
dottir, și-a sărbătorit recent a 
107-a aniversare. Halldora Bjar- 
nadottir a devenit învățătoare 
în anul 1899 și a predat atît în 
școli din Islanda, cît și din- Nor
vegia. în prezent, ea trăiește In
tr-un orășel din nordul Islandel 
și se bpcură de o sănătate bună.



Tovarășul Kim Ir Sen a primit 
pe primul ministru al guvernului român

PHENIAN 17 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : Tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
primit, vineri dimineața, pe tova
rășul Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
care efectuează o vizită oficială de 
prietenie in R.P.D. Coreeană.

Din partea tovarășului Nicolăe 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a ' 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Kim Ir Sen și 
tovarășei Kim Sang E un călduros 
salut prietenesc și urări de sănătate 
și fericire. S-au transmis, totodată, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
felicitări cordiale tovarășului Kim Ir 
Sen cu prilejul realegerii sale în 
înalta funcție de secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, împreună cu urări de succes 
deplin în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al VI-lea al partidului, iar 
poporului coreean prieten noi și 
mari succese in opera de construcție 
socialistă, de înflorire a patriei sale.

Mulțumind pentru urările adresa
te, tovarășul Kim Ir Sen a transmis, 
din partea sa și a tovarășei Kim 
Sang E, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceausescu cordiale 
salutări și cele mai bune urări de

fericire personală, Iar poporului ro
mân prieten urări de noi succese 
în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Tovarășul Kim Ir Sen a mulțumit 
călduros conducerii P.C.R., personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru prezența la lucrările Congresului 
al VI-lea al P.M.C. și la manifes
tările prilejuite de aniversarea a 33 
de ani de la crearea partidului a unei 
delegații conduse de primul ministru 
al guvernului român — ceea ce con
stituie Încă o dovadă a relațiilor 
excelente de colaborare care există 
și se dezvoltă între partidele noastre.

Tovarășul Kim Ir Sen șț-a expri
mat, de asemenea, mulțumirea pen
tru rezultatele remarcabile cu care 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre tovarășii Ilie Verdeț șl Li Giong 
Ok, satisfacția față de dezvoltarea 
colaborării româno-coreene pe mul
tiple planuri, subliniind că înțelege
rile la care s-a ajuns reflectă întru 
totul hotărîrile convenite cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce creează o 
perspectivă și mai largă pentru 
adincirea și diversificarea colaborării 
și cooperării, în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui, păcii, destinderii și colaborării 
internaționale.

S-a exprimat convingerea că vor fi 
luate neintîrziat măsuri de ambele 
părți care să determine finalizarea

grabnică a obiectivelor de colaborare 
și cooperare propuse, iar organisme
le guvernamentale vor acționa cu 
hotărîre pentru traducerea lor in 
viață, creînd, astfel, premise pentru 
amplificarea și adincirea pe mai. de
parte a relațiilor economice dintre 
România și R.P.D. Coreeană.

Tovarășul Ilie Verdeț a exprimat 
mulțumiri pentru primirea priete
nească, deosebit de caldă, rezervată 
delegației române — expresie a re
lațiilor bune care există între parti
dele, guvernele și popoarele celor 
două țări socialiste.

La convorbiri au fost prezenți to
varășii Ilie Matei, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Paul Marinescu, am
basadorul României la Phenian.

Din partea coreeană au participat 
tovarășii Li Giong Ok, membru al 
Prezidiului Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, Hă 
Dam, ministru] afacerilor externe, 
Ten Son Nam, ministrul relațiilor 
economice externe, Kil Ce Ghen, 
adjunct al șefului secției internațio
nale a C.C. al P.M.C., Sin In Ha, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, alte persoane oficiale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și caldă prie
tenie.

ÎNCETAREA din viată a TOVARĂȘULUI LUIGI longo
♦

TELEGRAMA

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comu

niștilor, al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, precum 
și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, comuniștilor italieni, cele mai 
profunde condoleanțe pentru greaua pierdere suferită prin încetarea din viață 
a tovarășului Luigi Longo, președintele Partidului Comunist Italian.

Partidul nostru, întregul popor român acordă o înaltă prețuire persona
lității marcante și activității revoluționare a tovarășului Luigi Longo, fiu 
eminent al clasei muncitoare și poporului italian, vechi militant al vieții 
politice din Italia, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

întreaga viață a tovarășului Luigl Longo s-a împletit organic cu lupta 
comuniștilor italieni pentru înfăptuirea aspirațiilor poporului italian de liber
tate, progres social și pace. Continuînd și dezvoltind tradițiile de luptă și 
ideile însuflețitoare promovate de Antonio Gramsci și Palmiro Togliatti, to
varășul Luigi Longo a militat neobosit pentru făurirea unității forțelor pro
gresiste și democratice, impunîndu-se prin clarviziunea și fermitatea sa, ca 
un conducător de frunte al clasei muncitoare italiene în lupta pentru înnoirea 
și transformarea revoluționară a societății.

în rîndurile comuniștilor, ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră, 
tovarășul Luigi Longo s-a bucurat de înaltă dragoste și prețuire, fiind apreciat

ca un apropiat prieten al poporului român, care a avut o contribuție remar
cabilă, militind. pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie șl colaborare, bazate 
pe deplina egalitate in drepturi, pe stimă, încredere și respect reciproc, sta
tornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian.

întîlnirile și convorbirile prietenești pe care le-am avut personal cu 
tovarășul Longo au prilejuit schimburi de vederi deosebit de fructuoase, 
înscriindu-se ca momente de seamă in evoluția ascendentă a colaborării 
trainice dintre partidele noastre.

în aceste momente grele pentru comuniștii și poporul italian vă exprimăm, 
dragi tovarăși, profunda noastră compasiune și vă asigurăm că toți comuniștii, 
oamenii muncii din România împărtășesc în mod sincer sentimentele de 
profundă durere pe care le încearcă partidul dumneavoastră, poporul italian.

Reafirmăm dorința și hotărîrea noastră de a acționa in continuare pentru 
întărirea și adincirea relațiilor de colaborare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Italian, in interesul tradiționalei prie
tenii dintre popoarele romăn și italian, al cauzei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, al păcii și securității, independenței, colabo
rării și progresului in lume;

Vă rugăm, dragi tovarăși, să transmiteți familiei îndoliate cele mai sincer» 
condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Încheierea CONVORBIRILOR OFICIALE
PHENIAN 17 (Agerpres). — Cores

pondență de la loan Erhan : Vineri, 
au luat sfîrșit, la Palatul culturii 
poporului, din Phenian, convorbirile 
oficiale dintre tovarășii Ilie Verdeț 
șl Li Giong Ok, membru al Prezi
diului Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene.

Cei doi premieri au semnat pro
tocolul privind extinderea colaborării 
economice între România șl R.P.D. 
Coreeană.

în cuvîntările rostite cu acest pri
lej, tovarășii Ilie Verdeț și Li Giong 
Ok au exprimat satisfacția deosebită 
pentru rezultatele la care s-a ajuns,

hotărîrea de a finaliza cît mai curlnd 
acțiunile convenite și de a asigura 
transpunerea lor integrală în viață, 
in interesul construcției socialismu
lui în cele două țări, al adînciril re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și R.P.D. Coreeană.

La convorbiri au luat parte tova
rășii Stan Măgureanu, secretar al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, Alexandru Necula. ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Ștefan Constan-

tinescu, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice, Ion H. Popes
cu, adjunct 
petrolului șl geologiei, 
nescu, ambasadorul 
R.P.D. Coreeană.

Din partea coreeană 
tovarășii Kim Hiang 
ministrului afacerilor externe. Ri Hu 
Ghie, adjunct al ministrului rela
țiilor economice externe, Ghe Hiang 
Man, adjunct al ministrului indus
triei cărbunelui. Ce In Ha. adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini 3, Pak Un Hiang, adjunct al 
ministrului resurselor naturale.

al ministrului minelor. 
Paul Mari- 

Românlel în

au participat 
U, adjunct al

cu privire la încetarea din viață a tovarășului luigi Longo

Plecarea delegației române din Phenian
Tovarășul Ilie Verdeț membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
el P.C.R., prim-ministru al guver
nului, aflat intr-o vizită oficială de 
prietenie în R.P.D. Coreeană la invi
tația guvernului acestei țări, a pără
sit, vineri seara. Phenianul. împreu
nă cu ceilalți membri ai delegației.

La aeroportul internațional Phe
nian, Împodobit sărbătorește cu dra
pele românești și coreene, cu lozinci 
scrise in limbile română și coreeană, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Li Giong Ok, membru al Prezidiului 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, de alta persoana 
oficiale coreene.

Au fost de față Paul Marinescu, 
ambasadorul României la Phenian, șl 
Sin In Ha. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, precum șl mem
bri al ambasadei române.

Tovarășii Ilie Verdeț șl Li Giong 
Ok au trecut in revistă garda de 
onoare.

Au fost Intonate Imnurile de stat 
•le României și R.P.D. Coreene.

Numeroși oameni ai muncii core
eni, prezenți pe . aeroport, au salutat 
călduros pe primul ministru român.

Grupurl de copil au oferit buchete 
de flori.

★
Kim long Nam, membru a! Birou

lui Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
a oferit la palatul, 
dejun in onoarea 
Verdeț, membru al

„Mansudae*  un 
tovarășului Ilia 

Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, tovarășii Ilie Verdeț și 
Kim long Nam au toastat In sănăta
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășului Kim Ir Sen.

Ciocniri violente 
în sudul Libanului

BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele 
palestiniene și progresiste litfeneze 
au Împiedicat, în zorii zilei de vineri, 
o importantă tentativă israeliană de 
debarcare în sudul Libanului, la 
care au particLpat șl efective aero
purtate israeliene — au anunțat postul 
de radio Beirut șl agenția palesti
niană de informații W.A.F.A.. citate 
de agenția France Presse. W.A.F.A. 
adaugă că, în cursul celor trei ore de 
lupte violente, forțele palestiniene și 
progresiste libaneze au provocat tru
pelor israeliene mari pierderi.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvlnt militar israelian — citat de a- 
gențiile Reuter și France Presse — 
a anunțat că efective militare ale Is
raelului au atacat și distrus, in noap
tea de joi spre vineri, două baze și 
instalații ale organizațiilor palestinie
ne de rezistență aflate în sudul 
Libanului, la est de fluviul Litani.

r

Sosirea în
Vineri seara f-a întors la Bucu- 

. rești delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Iile 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, care a participat la 
lucrările celui de-al VI-lea Congres 
al Partidului^ Muncii din Coreea și 
la festivitățile prilejuite > de oea de-a 
35-a aniversare a partidului.

La invitația tovarășului LI Giong 
Ok, premier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, tovarășul 
Die Verdeț, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a efectuat, în continuare, o vizită o- 
ficială de prietenie In R.P.D. Co
reeană.

Capitală
L» sosire, pe aeroportul Otopeni, 

•rau prezenți tovarășii Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului PoUtic Executiv al C.C. al 
P.CJR., prim-viceprim-minlstru al gu
vernului, Neculal Agachi, membru 
•1 C.C. al P.C.R., ministrul Industriei 
metalurgice.

Au fost de față Li Ha Zun, În
sărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
R.P.D. Coreene la București, membri 
ai ambasadei.

Au fost, de asemenea, prezenți 
V. L Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, membri al 
ambasadei.

(Agerpres)

Lupte puternice intre forțele armate irakiene și iraniene
Agențiile internaționale de presă 

relatează că între forțele armate ira
kiene .și iraniene continuă să aibă loc 
puternice lupte terestre și aeriene, 
soldate cu numeroase victime și grele 
pierderi materiale de ambele părți.

Un comunicat militar difuzat de 
agenția irakiană I.N.A. informează că, 
după lupte violente, armata irakiană 
controlează complet orașul-port Khor- 
ramshar și se îndreaptă spre Abadan. 
Aviația irakiană, adaugă I.N.A., con
tinuă bombardamentele asupra unor 
obiective din teritoriul iranian, pro*  
vocînd mari distrugeri. în cursul unui 
atac aerian efectuat în zona Tehera
nului au fost distruse rezervoarele 
de combustibil, iar în regiunea Ah- 
waz-Abadan au fost avariate șase 
conducte ce asigură aprovizionarea cu 
petrol a capitalei iraniene. Totodată, 
se arată că aviația iraniană a efectuat 
mai multe raiduri asupra obiectivelor 
militare și economice irakiene în re
giunea Tamin, din centrul țării, la 
Bagdad, Suleimanya și Basra.

«
Pe de altă parte, agenția Iraniană 

PARS și postul de radio Teheran re
latează că la Khorramshar se dau vio
lente lupte de stradă și că forțele 
irakiene, care au forțat fluviul Ka- 
run, dețin parțial controlul asupra 
orașului. Vineri dimineața, postul de 
radio Teheran anunța că două co
loane de blindate irakiene înaintează 
in direcția orașului Abadan. Comuni
catele Comandamentului forțelor ar
mate Iraniene, difuzate de agenția 
PARS, informează, totodată, că in 
zona orașului Ilam, din nord-estul ță
rii, au avut loc lupte violente în 
cursul cărora trupele irakiene au su
ferit pierderi grele în oameni și teh
nică de luptă. Forțele armate iraniene 
au respins efectivele irakiene care îm
presoară localitatea Ghilan-E-Gharb.

Comitetul Central și Comisia Cen
trală de Control ale Partidului Comu
nist Italian anunță cu adîncă emoție 
și durere dispariția tovarășului Luigi 
Longo. I

Puternica sa robustețe nu a rezis
tat repetatului atac al unei boli care, 
deși îl încercase de mult timp, din 
punct de vedere fizic, nu-i atinsese 
totuși tăria morală, gindirea mereu 
riguroasă și lucidă.: pînă în ultimul 
moment, partidul a putut să se bucu
re de înțelepciunea sa, de sfaturile 
sale, de imboldurile sale. Odată cu 
Longo dispare unul dintre fondatorii 
Republicii Italiene, născută din lupta 
antifascistă și ■ din Rezistență, al că
rei mare protagonist a fost.

Prin Longo, mișcarea muncitorească 
și democratică, partidul comunist 
pierd un mare conducător cu o per
sonalitate excepțională, mereu pre
zent — timp de 60 de ani — la ma
rile și angajantele confruntări ale 
Istoriei țării noastre și ale mișcării 
muncitorești italiene și internaționale.

Intensa activitate politică și umană 
a lui Luigi Longo se identifică cu 
viața, luptele, succesele mișcării 
noastre, prin care, încă de la început, 
s-a aflat în primele rînduri în ac
țiunea" de edificare a partidului și a 
Federației Tineretului Comunist.

Formarea sa in calitate de condu
cător a avut loc in toiul luptei an
tifasciste tot mai acerbe. Experiența 
care se maturiza și gindirea politică 
decurgînd din aceasta l-au condus 
pe Longo — într-un moment decisiv 
pentru partid, care a fost Congresul 
de la Lyon — la realizarea unei im
portante luări de poziție, alături de 
Gramsci și Togliatti.

El a înfruntat cu bărbăție dura în
cercare a clandestinității și exilului, 
a activității antifasciste în Italia și 
în străinătate. A luptat cu hotărîre 
împotriva tendințelor de lichidare a 
partidului, împotriva spiritului de re
nunțare, împotriva pericolului ca 
partidul să se limiteze la a trăi doar 
în emigrație și să desfășoare o ac
tivitate cu caracter general, de propa
gandă tn străinătate.

A fost un dîrz și curajos susțină
tor al necesatății prezenței și activi
tății comuniștilor în lupta din țară, 
deși conștient de prețul ridicat pe 
care l-ar fi comportat tn acei ani 
foarte grei această opțiune. Dar din 
această angajare națională plină de 
pasiune, partidul a dobîndit un nou 
impuls și capacitate de luptă și a 
putut contribui în mod eficace la 
acea cotitură a mișcării comuniste 
pentru unitatea clasei muncitoare și 
a tuturor ' forțelor democratice în 
lupta Împotriva fascismului șl a 
războiului care și-a găsit formularea 
strategică cîțiva ani mal tirziu, la

cel de-al VII-lea 
Congres al 
ternaționalei 
muniste.

în Spania, unde 
s-a aflat printre 
primii care au 
venit să lupte 
pentru apărarea 
republicii, Longo 
— căruia i s-a în
credințat mai 
întîi răspunderea 
de comisar politic 
al celei 
brigăzi 
cea de 
general 
zilor internaționa
le — a fructificat 
experiența sa în 
ce privește acțiu- . 
nea unită a for
țelor democra
tice, îndeplinin- 
du-și sarcinile cu 
vie inteligență po
litică și militară, 
cu curaj, uma
nism și in același 
timp cu fermitate 
și intransigență, 
calități care ur
inau să șe releve 
numai după cîțiva 
ani ca hotărîtoa- 
re pentru țelurile: 
victorioase ale 
Rezistentei : des- 
fășurind un rol de 
prim ordin in ca
litatea de conducător politic șl co
mandant militar, Longo a contribuit 
la definirea caracterului original, 
unitar și popular al acesteia.

Protagonist al făuririi „partidului 
de tip nou", Longo a dat dovadă de 
aceste calități în cursul bătăliilor po
litice și sociale de după cel de-al 
doilea război mondial, concepînd po
litica drept o angajare constantă în 
activitatea maselor, dominînd cu un 
mare simț de echilibru situații difi
cile, cum a fost aceea care a rezul
tat în urma atentatului asupra Iul 
Togliatti, In iulie 1948.

Atunci cind, in 1964, partidul i-a În
credințat funcția de secretar general, 
el a abordat noile și tot mai Înaltele 
răspunderi cu stilul sobru și incisiv 
care ii era propriu, cerînd de la sine 
și de la tovarășii săi rigoare In mun
că, dar f§cînd, de asemenea, dovada 
deplinei sale disponibilități pentru 
confruntarea deschisă de poziții, ca 
mijloc de a realiza unitatea maximă 
de acțiune și luptă.

Dotat cu o mare autonomie de gîn- 
dire, tenace In propriile convingeri.
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REZOLUȚIE PRIVIND DEZVOLTAREA COOPERĂRII EUROPENE IN CA
DRUL UNESCO. Comisia Programului din codrul Conferinței generale a 
UNESCO i adoptat, prin consens, la propunerea unui grup de lucru, 
compus din reprezentanții României, Franței, Suediei, Iugoslaviei, Unga
riei și Portugaliei, o rezoluție cu privire la dezvoltarea cooperării europene 
in cadrul UNESCO. Rezoluția recomandă statelor membre să-șl intensi
fice eforturile pentru promovarea de noi activități șl forme de cooperare 
in domeniile educației, științei și culturii.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-FIN- 
LANDEZE. La Belgrad s-au înche
iat vineri convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al Iugoslaviei, Veselin Giura- 
novici. și primul ministru al Fin
landei, Mauno Koivisto, aflat in 
vizită oficială în Iugoslavia. Potri
vit agenției Taniug, cei doi șefi de 
guvern au procedat la o examinare 
a evolufiet relațiilor dintre cele 
două țări In diferite domenii. Tot
odată, s-a efectuat un schimb de 
opinii asupra principalelor aspecte 
ale situației internaționale actuale, 
printre care securitatea europeană 
și probleme ce privesc mișcarea de 
nealiniere.

PRINTR-O REUNIUNE A ȘEFI
LOR DELEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI 
S.U.A., la Geneva, a început, Ia 17 
octombrie, discutarea practică a 
problemelor legate de limitarea ar
mamentelor nucleare în Europa, 
anunță agenția T.A.S.S.

VALUL DE CĂLDURĂ ȘI SECE
TA CARE S-AU ABĂTUT ASUPRA 
TERITORIULUI S.U.A. tn vara 
acestui an au provocat moartea unui 
număr de 1 265 de persoane și pagu
be materiale estimate la 20 miliar
de dolari — a anunțat guvernul 
american. Pagubele materiale au 
constat In principal in distrugerea 
recoltelor fi in reducerea septetului.

REUNIUNEA COMITETULUI | 
MINISTERIAL AL CONSILIULUI 
EUROPEI (OCCIDENTALE), pe I 
agenda căreia au figurat probleme 
vizînd combaterea terorismului, 
neofascismului și rasismului, pre- . 
cum și efectuarea unui schimb de 
vederi asupra viitoarei reuniuni de I 
la Madrid a reprezentanților țâri
lor participante la Conferința pen
tru securitate șl cooperare tn Eu
ropa, s-a desfășurat la Strasbourg. 
Miniștrii de externe prezenți la 
reuniune au convenit asupra nece
sității extinderii și intensificării co
operării dintre cele 21 de state 
membre ale consiliului In direcția 
combaterii terorismului, flagel care 
cunoaște tn prezent o fază de re
crudescență, precum și a combaterii 
propagandei fasciste.

de-a 12-a 
și apoi 
inspector 
al brigă-

foarte atent față de părerile celor
lalți, Longo și-a adus o contribuție 
de seamă — pe drumul deschis de 
gindirea lui Togliatti și de cuceririle 
celui de-al VII-lea Congres — la de
finirea strategiei cu privire la Îna
intarea pe calea socialismului, a uni
tății maselor populare, a democrației, 
păcii și libertății.

Lui îi revine meritul de a fi dat

impuls cercetării șl aprofundării de 
noi poziții, cum ar fi cea referitoare 
la necesitatea 
și în regim 
profund laic 
raporturile cu 
biserica.

Lui îi revine meritul de a fi con
tribuit la întărirea unei concepții des
pre internaționalism bazate pe respec
tarea autonomiei opțiunilor fiecărui 
partid.

Din aceste principii se inspiră ho- 
tăriri de mare și dramatică impor
tanță în legătură cu evenimente și 
probleme referitoare la mișcarea 
muncitorească, ca de exemplu în 1961, 
cind s-a hotărît publicarea memoriu
lui scris de Togliatti la Ialta cu puțin 
înainte de a muri, sau în 1968, cind au 
fost expuse cu mare claritate pozițiile 
P.C.I. asupra evenimentelor din Ce
hoslovacia.

Longo a fost un conducător politic 
cu un ascuțit simț al raportului dintre 
continuitate și reînnoire, dintre fide
litatea față de cele mai profunde tra
diții istorice și necesitatea de a sur
prinde' noul în evoluția situațiilor. 
Cu acest spirit el a privit apariția 
unor încordări în lumea tineretului în 
anii 1968—1969, căutînd motivările lor 
pozitive, pentru a stabili cu această 
realitate un raport rodnic. Apoi, cind 
boala l-a obligat să-și reducă activi
tatea operativă de conducere, a 
continuat, in calitate de președinte al 
partidului, să constituie prin inter
vențiile și scrierile sale un punct si
gur de referință, politic, ideologic șt 
moral pentru toți militanții.

Golul lăsat între noi de dispariția 
lui este mare. Amintirea lui va ră- 
mine de neșters in inima și în mintea 
comuniștilor șl a oamenilor muncii 
italieni. Vor rămîne vii exemplul și 
învățămintele rezultate din activita
tea lui, patrimoniu autentic din care 
vom putea și va trebui să ne inspi
răm mult timp, pentru a continua 
bătălia pentru afirmarea idealurilor 
democrației și socialismului.

de a garanta statului 
socialist un caracter ' 
sau aceea privind 
lumea catolică și cu

Depunerea unei coroane de flori

ROMA 17 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care participă 
la funeraliile tovarășului Luigi Longo, 
președintele Partidului Comunist Ita
lian, a depus, la catafalcul defunctu-

, Jartea 
isecre- 

twmunist 
■'is : „în 

tovarășului 
edr.Jele Partidului 
rrfilițant de seamă 
iste și muncitorești

lui, o coroană de fl< 
tovarășului Nicolae « 
tar general al Pârtie 
Român. Pe panglică < 
semn de profund om; 
Luigi Longo, președ) 
Comunist Italian, 
al mișcării comuniste Și muncitorești 
internaționale".

Ai

0 viață de revoluționar consacrată cauzei socialismului și păcii
Cu sentimente de profundă În

durerare, comuniștii, oamenii mun
cii din țara noastră, întregul nostru 
popor au aflat vestea încetării din 
viață a tovarășului Luigi Longo, pre
ședintele Partidului Comunist Italian, 
fiu credincios al clasei muncitoare și 
al poporului italian, vechi luptător 
revoluționar, personalitate de seamă 
a vieții politice din Italia, militant 
de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Comuniștii, oamenii muncii din țara 
noastră au cunoscut îndeaproape și 
au dat o înaltă prețuire îndelungatei 
activități revoluționare a tovarășului 
Luigi Longo, a cărui viață s-a împle
tit organic cu istoria clasei muncitoa
re și partidului comuniștilor italieni, 
cu lupta eroică împotriva fascis
mului, pentru eliberarea Italiei, 
pentru Împlinirea aspirațiilor de li
bertate, independență și progres so
cial ale poporului.

Tovarășul Luigi Longo a fost, 
alături de Antonio Gramsci și 
Palmiro’ Togliatti, unul din fonda
torii Partidului Comunist Italian, că- 
lindu-se ca militant revoluționar in 
condițiile deosebit de grele determi
nate de instaurarea fascismului și pri
goana antipopulară. Dovedindu-și din 
plin deosebitele calități politice și 
organizatorice, Luigi Longo a susți
nut ferm, după dispariția lui Gram
sci, punctul de vedere potrivit că
ruia partidul trebuie să ”
implantat in realitățile propriei țări, 

, intr-o legătură cît mai strinsă, orga
nică, cu poporul său — orientare ce 
avea să-și afirme uriașa Însemnătate 
pentru întreaga dezvoltare a parti
dului.

în Împrejurările in care fascismul 
șl-a întins umbra Întunecată asupra 
Spaniei republicane, mișcarea amplă 
de solidaritate interpaționalistă cu 
cauza poporului spaniol a avut tn to
varășul Luigi Longo, „comandantul 
Gallo", unul din militanții de frunte,

rămină adine

care a jucat un rol deosebit de im
portant în organizarea brigăzilor in
ternaționale.

în anii celui de-al doilea război 
mondial, Luigi Longo a fos.t unul 
din principalii organizatori ai mișcă
rii de rezistență antifascistă din 
Italia, aducînd, in calitate de pre
ședinte al Comisiei militare a Co
mitetului de Eliberare Națională a 
Italiei de nord și conducător al bri
găzilor de partizani „Garibaldi", o 

cauza elibe- 
popoarelor

contribuție de seamă la 
rării Italiei, la victoria 
asupra fascismului.

Tn întreaga perioadă 
Luigi Longo a deținut 
înaltă răspundere în Partidul Comu
nist Italian, fiind ales, după înceta
rea din viață a lui Palmiro Togliatti, 
secretar general al partidului, iar din 
1972 — pțeședinte al partidului, în 
timp ce secretar general este tova
rășul Enrico Berlinguer.

în toți acești ani, Partidul Comu
nist Italian, afirmîndu-se ca expo
nent fidel al intereselor vitale ale 
clasei muncitoare și ale întregii na
țiuni italiene, a avut un rol primor
dial în inițierea și conducerea unor 
mari acțiuni sociale ale proletariatu
lui, țărănimii, intelectualității, a 
desfășurat o bogată activitate pe 
toate planurile vieții politice. In 
Întreaga această activitate, P.C.I., 
conducerea sa, în frunte cu tovarășii 
Longo și Berlinguer, au pornit de la 
cerința ca partidul să țină seama 
cit mai fidel de condițiile și particu
laritățile concrete Istorice, naționale 
și sociale ale țării, căutînd soluții o- 
riglnale, cît mai adecvate 
condiții; elaborîndu-și pe 
bază, in mod Independent 
tor, strategia și tactica

postbelică, 
funcții . de

acestor 
această 

și crea- 
,__ ____ _____________ revolu
ționară. căile proprii de înfăptuire a 
obiectivelor revoluționare ale 
tării spre socialism. în 
spirit a fost concepută și 
movată de către conducerea

lnain- 
acest 
pro- 

P.C.I.

o politică de largi alianțe, ba
zată pe unitatea de acțiune cu 
celelalte partide ale clasei muncitoa
re, pe înțelegerea și convergența cu 
toate forțele democratice, progresiste,' 
inclusiv cercuri și grupări catolice. 
Tocmai aceste orientări constructive 
și consecventă au asigurat partidului 
dezvoltarea unor ample și trainice 
legături cu clasa muncitoare, cu ma
sele largi populare, P.C.I. de
venind o forță politică fundamentală 
a societății, cu o pondere tot mal 
mare în întreaga viață politică a 
Italiei; însăși experiența vieții dove
dește că fără participarea P.C.I. la 
conducerea societății problemele com
plexe ale țării nu-și pot găsi o reală 
soluționare.

Partidul Comunist Italian, In frunte 
cu tovarășii Luigi Longo și En
rico Berlinguer, și-a dobîndlt o 
binemeritată apreciere pentru ac
tivitatea desfășurată tn scopul dez
voltării solidarității dintre partidele 
comuniste și muncitorești, pentru rea
lizarea unei unități de tip nou, supe
rior, concepută în lumina diversită
ții enorme de condiții în care acțio
nează detașamentele clasei munci
toare, a necesității respectării neabă
tute a autonomiei fiecărui partid, 
a dreptului său inalienabil de a-și 
elabora de sine stătător politica in
ternă și internațională.

în opinia publică mondială s-au 
bucurat și se bucură de o deosebită 
apreciere eforturile P.C.I., ale con
ducerii sale, In frunte cu tovarășii 
Longo și Berlinguer, pentru conlu
crarea largă cu și Intre toate for
țele democratice, progresiste și anti- 
imperialiste, pentru promovarea 
cauzei păcii și libertății popoare-

. lor, pentru afirmarea dreptului sacru 
al fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe 
destinele sale, pentru respectarea 
strictă in viața internațională a prin
cipiilor independenței, suveranității

naționale și egalității în drepturi, 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase pe căi politice, prin tratative, 
pentru destindere și securitate in 
Europa și in lume.

Comuniștii, întregul nostru popor 
depling dispariția tovarășului Longd, 
pe care l-au cunoscut și l-au prețuit 
ca pe un mare și bun prieten al 
României socialiste, ca pe un mi
litant neobosit pentru întărirea le
găturilor dintre P.C.I, și P.C.R. — 
legături de prietenie, colaborare to
vărășească, de 
ridică pe un 
relații dintre 
din cele două 
tenie dintre 
italian.

Un rol esențial tn dezvoltarea legă
turilor de prietenie și solidaritate 
dintre cele două partide au avut în
tîlnirile și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășii Luigi 
Longo și Enrico Berlinguer, desfășu
rate întotdeauna intr-un spirit de 
respect și înțelegere reciprocă. 
Poporul nostru a avut în repetate 
rînduri satisfacția de a-1 primi în 
țara noastră, ca oaspete stimat și 
drag, pe tovarășul Luigi Longo ; 
de așemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intîlnit cu tovarășul 
Longo cu prilejul vizitei oficiale în
treprinse în Italia. Convorbirile 
dintre conducătorii celor două parti
de au evidențiat convergența de pă
reri tn problemele majore ale lumii 
de azi, dorința comună de a dezvolta 
continuu relațiile de colaborare în 
interesul celor două popoare, al cau
zei socialismului și păcii.

în cursul tntîlnirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Luigi 
Longo, între cel doi conducători de 
partid s-au statornicit legături perso
nale de prietenie, bazate pe stimă și 
înțelegere reciprocă. „în persoana 
dumneavoastră — arăta tovarășul

caldă solidaritate, care 
plan superior vechile 
forțele revoluționare 
țări, tradiționala prie- 
popoarele român și

NICOLAE CEAUȘESCU în telegra
ma pe care a adresat-o tovarășului 
Luigi Longo. la împlinirea virstei de 
80 de ani — comuniștii români salută 
activitatea dumneavoastră îndelunga
tă, revoluționarul a cărui viață este 
string legată de lupta eroică a Parti
dului Comunist Italian împotriva 
fascismului, pentru eliberarea Italiei, 
pentru triumful ideilor democrației, 
libertății sociale și naționale, peniiv 
realizarea unității de acțiune a tu
turor forțelor democratice, progresis
te, patriotice".

înalta considerație pe care Luigi 
Longo o nutrea față de secretarul 
general al partidului nostru și-a găsit 
expresia și In faptul că a ținut să 
prefațeze personal volume din seria 
de „SCRIERI ALESE" ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, apărute in 
Italia. în prefața volumului al IX-lea, 
apărut în 1979, LUIGI LONGO scria: 
„Călăuziți de ceea ce am citit — și 
de ceea ce știm din experiența direc
tă — nu putem decît să recunoaștem 
și să apreciem contribuția pe care 
Nicolae Ceaușescți a avut-o. o are și. 
ne dorim aceasta, va continua să o 
aibă timp de mulți ani la afirmarea 
tot mai amplă a idealurilor socia
liste".

în clipele dureroase ale dispariției 
tovarășului Luigi Longo, comuniștii, 
întregul nostru popor sînt alături de 
comuniștii, de forțele democratice și 
progresiste italiene, asigurindu-le de 
deplina lor solidaritate militantă. 
Supremul omagiu pe care poporul 
nostru îl aduce ilustrului militant re
voluționar rezidă în hotărîrea fermă 
de a face totul pentru Întărirea legă
turilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian, dintre cele 
două popoare. In deplină concordan
tă cu idealurile nobile ale comunis
mului, cu imperativele păcii șl pro
gresului în lume.
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