
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Sudanului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți dimineața, pe 
Mohamed Osman Mohamed El Awad,

ambasadorul Sudanului în Republica 
Socialistă România, în vizită de ră
mas bun, in legătură cu încheierea 
misiunii acestuia în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, caro desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ieri au fost reluate în plen lucrările sesiunii a IlI-a a celei de-a VIII-a
legislaturi a Marii Adunări Naționale

Marți, 30 iupie, au fost reluate In 
plen lucrările sesiunii â IlI-a a ce
lei de-a VIII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

întrunită într-o atmosferă de pu
ternică efervescență politică, de preg
nantă manifestare a profundului de
mocratism al orînduirii noastre so
cialiste, actuala sesiune a Marii A- 
dunări Naționale examinează și le
giferează acte normative de o deo
sebită importanță pentru dezvoltarea 
economico-socială a tării, care ău 
fost dezbătute, în aceste zile, in cele 
mai largi forumuri democratice ale 
clasei muncitoare, ale Întregului 
popor.

Ora 10. In aplauzele puternice ale 
deputaților și invitaților, in lojile ofi
ciale iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Constantin Dăs- 
călescu. Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas. Cornelia Filipaș, 
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu. Leonte 
Răutu. Ștefan Voitec.

în sală se află membri supleanți

ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii sînt prezențl 
numeroși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R., miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vieții noas
tre culturale și științifice, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, precum și corespondenți 
ai presei străine.

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

La propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputății au a- 
probat completarea ordinii de zi a 
sesiunii și desfășurarea lucrărilor in 
următoarea succesiune :

1. Validarea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională și de
punerea de către acesta a jurămin- 
tului de credință și devotament față 
de Republica Socialistă România ;

2. Proiectul de Lege pentru adop-

în paginile II—III—IV—V

• Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului național unic de dezvoltare economico- 
socială a României in perioada 1981—1985

• Expunerea la proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare în perioada 1981—1985

® Din cuvîntul participanților la dezbateri

tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socialăRepubli
cii Socialiste România în perioada 
1981—1985 ;

3. Proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimentare in 
perioada 1981—1985 ;

4. Proiectul Legii gospodăriei co
munale ;

5. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Intrindu-se in ordinea de zi. Marea 
Adunare Națională a validat. în u- 
nanimitate, alegerea ca deputat al 
M.A.N. in circumscripția electorală 
nr. 1 Tulcea, județul Tulcea, a tova
rășului Roman Ancuț, care a depus 
apoi jurămîntul de credință și devo
tament față de Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a prezentat, la ur
mătorul punct al ordinii de zi, din 
împuternicirea guvernului, proiectul 
de Lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare economi
co-socială a României in perioada 
1981—1985.

(Continuare in pag. • IlI-a)

„Cupru,
Roșia Poieni 1981"
Fapte de laudă în ampla acțiune 
de întrajutorare muncitorească
Nicicînd n-a răsunat ți

nutul Apusenilor de atita 
vuiet. De la Abrud la Bai» 
de Arieș traficul auto pe 
șosea are intensitatea ca
racteristică marilor lucrări. 
Autobasculante de 16 tone, 
trailere cu. diverse utilaje, 
printre care se strecoară 
cite un autobuz sau vreo 
mașină de intervenții ope
rative, creează un du-te- 
vino intens pe valea Arie- 
șului. Mocănița pufăie a- 
gale, timidă pe lingă a- 
ceastă forță dezlănțuită. 
Căruțele moțești care meig 
in pasul roibului lipite de 
buza șanțului par și mai 
anacronice. Masivul Roșia 
Poieni il ghicim undeva, ca 
un focar care polarizează 
acest briu de forță care-1 
înconjoară. Pentru a ajun
ge acolo, unde de cițiva 
ani tihna ancestrală a fost 
risipită pentru a se pune 
în valoare zăcămintul cu
prifer, urcăm pieptiș pe 
drumul de la Mușca. O 
vastă rețea de drumuri a 
înlocuit potecile de altăda
tă. Denumiri geografice 
pină acum cu rezonanță 
locală au devenit repere 
fierbinți ale muncii care a- 
saltează, mai energic, mai 
de aproape zăcămintul, 
conturind uriașa platformă 
a viitorului obiectiv mi
nier. Dealurile Țofului, 
Ruginiș, Ghergheleu, Picio
rului, Valea Furiilor, Va
lea Blîndă își modifică cu 
fiecare zi fizionomia, in-

trind definitiv în perime
trul muncii industriale.

De la 1 iunie, pentru a 
grăbi lucrarea pe șantier, 
au sosit noi forțe din ju
dețele Constanța, Cluj și 
Alba in cadrul acțiunii de 
întrajutorare muncitoreas
că „Cupru, Roșia Poieni 
1981“. I-am intilnit în 
front de lucru, la cota 940, 
entuziaști și puși pe trea
bă. în drum spre nume
roasele puncte ale șantie
rului,' veșnic grăbit, ing. 
Gheorghe Bințu, directorul 
tehnic al combinatului cu
prului, comandantul ac
țiunii de întrajutorare, ne 
explică lapidar :

— La cota 940 Încep noi 
lucrări de decopertare din 
punctul cel mai apropiat 
de zăcămint. In cadrul ac
țiunii „Cupru, Roșia Poieni 
1981“ avem misiunea de a 
deroca. încărca și transpor
ta, pină la 31 octombrie 
a.c., 2.2 milioane mc de 
material.

Cota 940. Buldozere „clu
jene" fasonează un drum 
care urcă, in serpentină, ca 
un briu. Excavatoare „con- 
stănțene" mușcă avîntat 
sterilul de deasupra zăcă- 
mîntului. In cupele exca
vatoarelor, care se rotesc 
scurt în aer, fîlfîie frunze 
de zmeuriș. Pămîntul este 
încărcat în autobasculante 
de 16 tone cu inscripția 
„AB“ — Alba. AB 1, AB 38, 
AB 17 — numerele de or
dine pe care mașinile le-au 
primit în cadrul acțiunii.

După cum se observă, aici, 
întrajutorarea atinge cote 
inalte. în acest ritm se 
muncește de la începutul 
acțiunii, fără răgaz. Ziua 
de lucru, pe schimburi, se 
încheie dimineața următoa
re, la ora 5. Pauzele stnt 
scurte, pe durata unei 
pușcături. Atunci parcă to
tul încremenește.

într-un asemenea mo
ment de așteptare am cu
noscut cîțiva dintre mun
citorii de aici. Coborîseră 
de pe buldozere, excava
toare. din autobasculante 
și așteptau retrași, înși- 
ruiți pe citeva bănci de 
lemn, sub un soare torid. 
Constănțeanul Vasile So- 
rohan, 28 de ani, nu regre
tă briza mării :

— Cu soarele sînt obiș
nuit... Munca îmi place, 
înainte am lucrat cu ex
cavatorul acela roșu la 
I.C.H. Constanța. Munții 
sînt deosebit de frumoși, 
primele două-trei zile au 
fost mai dificile, pină

ne-am obișnuit cu altitu
dinea și diminețile mai ră
coroase. La munte sau la 
mare, munca de om de
pinde.

Colegul său, Lazăr Roca, 
vine de la Canalul Dunăre- 
Marea Neagră. Face me
reu comparații între șan
tierul de unde vine și cel 
pe care lucrează acum. „Și 
la canal se lucrează de 
zor — spune el. Și acolo 
sînt forțe serioase".

Reprezentanții la cota 
940 ai județului Cluj, loan 
Piuaru, loan Cîrciumaru. 
Gheorghe Mărginean și 
alții, lucrează chiar deasu
pra locului unde va fi am
plasat uriașul concasor de 
minereu. Cu buldozerele 
lor, în aceste cinci luni, 
vor împinge în halde, vor 
arunca spre locurile de în
cărcare sute de mii de 
metri cubi de steril. Sint 
bucuroși că vremea ține cu 
toți cei aproape o mie de 
participant! la acțiunea 
„Cupru, Roșia Poieni 1981“.

Tot aici lucrează șl Lau- 
rean Bota și Dumitru Cim- 
pean, ambii buldozeriștl 
din Mușca, cea mai apro
piată așezare de masivul 
Roșia Poieni. Cei doi moți, 
cot la cot cu noii veniți. 
buni tovarăși, le arată ce
lorlalți întinderea obiecti
vului și le mulțumesc de 
ajutor.

Gazdele, cel din Alba, 
trag tare. Clujul a pornit-o 
puternic. Constanța nu se 
lasă.

— In prima zi am trans
portat 8 640 tone, a doua 
zi — 9146 tone, ne spune 
Constantin Tomozeu, res
ponsabilul brigăzii „Alba".

întrajutorare și întrece
re muncitorească. La Ro
șia Poieni, locul acțiuni', 
și faptele oamenilor sint la 
înălțime. Obrazul lor as
pru, uneori neras, a deve
nit arămiu. Culoare ruptă 
din soare, care amintește 
metalul căutat — cuprul.

Ștefan DIN1CÂ

CONSTRUIM CU OAMENII, 
PENTRU OAMENI

„Numai și numai cu poporul vom construi socialismul! Pentru 
popor il construim - și numai acționînd în acest fel partidul nostru 
își va asigura în continuare rolul său de conducător politic în în
treaga etapă istorică pe care o străbatem în momentul actual."

NICOLAE CEAUȘESCU
Cînd. de la înalta tribună a celui 

de-al II-lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român a 
rostit cuvintele pe care le-ați citit 
mai sus, sub cupola pavilionului 
central au răsunat aplauze puternice, 
nesfirșite. Erau, și acestea, semnele 
fuziunii depline de gind și simțire 
ale celor 11 000 de delegați care dă
deau girul lor uneia dintre cele mai 
de seamă idei pe care — în clima
tul de puternică efervescență crea
toare deschis de 
Congresul al IX- 
lea al partidu
lui — realitatea 
social-politică a 
României o în
scrie drept o con
tribuție prețioasă 
la teoria și prac
tica construcției 
socialiste.

Istoria merge 
înainte doar în 
măsura in care masele largi populare, 
și în primul rînd clasa muncitoare, 
își spun cuvîntul hotărîtor în con
ducerea societății. Socialismul — 
proclamă partidul nostru comunist, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
orînduirșa care se construiește cu oa
menii, pentru oameni ; nu putem 
concepe procesul de edificare și per
fecționare a noii orînduiri altfel de- 
cit ca un proces de continuă și reală 
aprofundare a democrației muncito
rești, de întărire a participării celor 
ce muncesc la conducerea întregii 
activități economice, social-politice și 
cultural-educative. Pentru partidul 
nostru, participarea celor ce muncesc 
la luarpa și înfăptuirea deciziei în 
toate sectoarele de activitate se do
vedește a fi condiția sine qua non a 
construirii socialismului multilateral 
dezvoltat și a comunismului, piatra 
unghiulară a vastului și complexu
lui proces de făurire a celei mai 
umane orinduiri din istorie.

' In aceste condiții, misiunea isto
rică ce revine partidului este aceea 
de a asigura cadrul necesar conduce
rii de către popor, în interesul po
porului, a dezvoltării sociale. Parti
dul își îndeplinește rolul său condu
cător, se bucură de stima și prețui
rea întregii națiuni în măsura in care 
știe să fie în frimtea maselor, să 
călăuzească toate clasele și catego
riile sociale în fiecare etapă a pro
cesului de construcție socialistă șl 
comunistă.

„Afirmarea rolului conducător ăl 
partidului — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistrala 
expunere, document programatic al 
întregului popor, prezentată la Con
gresul al II-lea al consiliilor oame
nilor muncii — nu se poate infăptui 
decit in ștrinsă legătură cu clasa 
muncitoare, cu oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, cu între
gul popor ; numai participarea acti
vă a întregului popor la conducerea 
societății noastre socialiste dă expre
sia supremă a rolului conducător al 
partidului in societate". Dacă Parti
dul Comunist Român reprezintă în 
ochii oamenilor muncii din patria 
noastră stegarul și conștiința vie a 
poporului, cel către care se îndreap
tă cu nețărmurită încredere privirile 
lor, aceasta se întimplă pentru că el 
a dovedit și dovedește, la parametrii 
cei mai înalți, că iși îndeplinește cu 
strălucire rolul de forță politică con
ducătoare a societății românești so
cialiste. Tocmai pentru că este un 
partid al poporului, trup din trupul 
și suflet din sufletul poporului ; pen
tru că nu conduce „din afară", pen
tru că nu este o entitate abstractă 
situată undeva deasupra clasei mun-

citoare, în general a celor ce mun
cesc, tocmai pentru că întruchipează 
idealurile, nădejdile de mai bine, 
visurile îndrăznețe ale celor 22 de 
milioane de cetățeni ai României.

Poporul român are conștiința cla
ră a faptului că tot ceea ce am înfăp
tuit, înflorirea fără precedent a țării, 
transformarea din temelii a vieții tu
turor și a fiecăruia, noile relații din 
societatea noastră sînt rodul nemij
locit al conducerii înțelepte, clarvă
zătoare și cutezătoare a partidului

Cadrul fertil, înnoitor 
al democrației noastre 
muncitorești, socialiste

nostru comunist. Aplicînd legitățile 
generale ale materialismului istoric, 
ale socialismului științific la realită
țile specifice ale României, avind 
mereu in fața ochilor comandamen
tul slujirii neabătute a intereselor 
fundamentale, ale națiunii, Partidul 
Comunist Român și-a ciștigat încre
derea și recunoștința întregului 
popor. Aceasta este axioma ce se 
află la temelia edificiului care este 
societatea românească socialistă.

Deplina unitate a poporului în ju
rul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general este conse
cința legică a identității de tel : ni
mic nu este mai de preț pentru 
partidul nostru comunist decit slu
jirea fără preget a poporului și ni
mic nu este mai prețios pentru po
porul român decit conștiința că în

partidul clasei muncitoare îl are pe 
apărătorul cel mai consecvent, cel 
mai sigur ai intereselor sale. Fermi
tatea cu care Partidul Comunist Ro
mân își îndeplinește rolul de forță 
politică conducătoare este chezășia 
cea mai sigură a creșterii și înflo
ririi patriei socialiste, a exercitării 
puterii de către popor, pentru popor.

Cel mai reprezentativ forum al 
eroicei noastre clase muncitoare, 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii, este una, doar una din șirul de 

instituții demo
cratice care așa- 
ză pe noi temelii 
și consfințesc in 
România socia
listă conducerea 
poporului de că
tre popor, pentru 
popor, prin popor. 
Pe bună dreptate 
putem afirma că 
în țara noastră 
cea mal largă 

șl mai democratică instituție este 
dialogul cu poporul. Viu, neîntre
rupt, profund. Sutele și sutele de 
vizite în întreprinderi, în unități a- 
gricole, in institute de cercetare ale 
secretarului general al partidului, 
convorbirile la fața locului cu pro
prietarii și producătorii, participarea 
sa la adunările generale ale oame
nilor muncii, la toate formele de 
conducere democratică a societății, 
întreaga sa activitate atestă că „sti
lul Ceaușescu", stilul de muncă de
mocratic, deschis dialogului, partici
pării, este stilul de conducere a so-

George-Radu CH1ROV1CI
(Continuare in pag. a Vl-a)

' MUNCITORIMEA 
reper și realitate esențială 

pentru literatură

Importante cantități 
de produse 
suplimentare

Colectivele din unitățile In
dustriale mehedințene obțin spo
ruri de producție tot mai în
semnate. Astfel, in perioada care 
a trecut din acest an, la nivelul 
Județului s-au înregistrat peste 
prevederile de plan 275 milioa
ne kilowați-oră energie electrică, 
4 142 tone huilă netă, 3 780 tone 
masă cuarțoasâ, 1 815 metri cubi 
cherestea, 13 000 metri cubi lemn 
rotund pentru mină, 28,4 milioa
ne metri pătrați hîrtie, pompe 
centrifugale în valoare de 11,8 
milioane lei, confecții textile de 
peste 1,'7 milioane lei, țesături 
din bumbac de peste 1,5 milioa
ne Iei și alte însemnate canti
tăți de produse necesare eco
nomiei naționale. în același in
terval de timp, cheltuielile to
tale de producție au fost reduse 
cu 20.8 milioane lei, Iar cele 
materiale cu peste 16,7 milioane 
lei. (Virgiliu Tătaru).

Statornică e doar mișcarea, sună 
vechi adagii și în acest sens ceea ce 
se potrivește azi se schimbă cu 
fiecare nouă clipă in devenirea Is
torică. E firesc să fim mereu cer
cetați de amintirile prime și primor
diale care au generat cadrul și cli
matul întîielor noastre contacte cu 
lumea din afară și astfel cu lumea 
din noi înșine. Clasa muncitoare 
reprezintă nu numai un reper, pen
tru mulți dintre noi, sentimental, 
ci o realitate care și-a impus 
pecetea asupra unui întreg mod de 
viață, definind o mișcare socială in 
trăsăturile ei cele mai caracteris
tice, confundindu-se cu înseși ideile 
și noțiunile de civilizație șl pro
gres uman.

Socialismul și comunismul au în
semnat dintotdea- 
una umanism, so
lidaritate, frater
nitate, egalitate, 
dreptate, armonie 
superioară. Toți 
acei care au exprimat in vremuri 
de pionierat și mai apoi în condiții 
grele conștiința de clasă a proleta
riatului român au fost nu doar ro
mantici, utopici, apostoli, ci oameni 
cu o viziune largă, pentru care li
bertatea muncitorimii echivala cu 
libertatea poporului și care intuiau, 
știau că fericirea fiecărui individ în 
parte nu poate fi clădită și nu 
poate exista decit in temeiul și pe 
temeiul fericirii colective. Forța lor, 
sacrificiile de care nu s-au temut, 
încrederea și optimismul lor isto
ric izvorau din convingerea că nu 
pe sine numai se reprezintă și nici 
interesele unui grup restrîns, ci 
năzuințele, fie și necristalizate încă 
suficient, spre bine și frumos ale 
societății in ansamblul ei, ale tu
turor celor ce muncesc cu brațele 
și cu mintea intr-o țară ce-și croia, 
în împrejurări Interne și externe 
complicate, propriul drum spre 
viitor.

Vizionarismul social însemna și 
patriotism, devotament în fapt față 
de imperativele naționale cele mai 
fierbinți. „M-am gindit și eu nea
părat despre ceea ce trebuia 'si 
fac In împrejurările de față ale 
tării noastre, în ce chip să mă arăt 
că tint vrednic de un adevărat fiu 
al națiunii române", scria în 1877 
unul dintre reprezentanții de 
început ai socialismului românesc, 
explicîndu-și și justificindu-și ho- 
tărîrea de a participa la războiul 

. pentru independență. „Intre socia-

Al. SIMION

lism ți patrie. Intre interesele pro
letariatului șl ale poporului nu este, 
nu poate să fie antagonism", spunea 
mai tîrziu M. Gh. Bujor. Iar despre 
puternicele manifestații antifasciste 
și antirăzboinice din 1939, în pre
gătirea cărora tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut un rol principal, 
presa relata : -Deasupra capetelor 
mulțimii, muncitorii conștienți 
înalță placarde antifasciste : „Să 
apărăm granițele țării împotriva 
agresorului hitlerist", „Trăiască in
dependența națională a tării !“, „Jos 
fascismul &'•>. Pentru ca într-un alt 
mai, un manifest către întreaga 
clasă muncitoare, către poporul 
român, proclamind crearea Frontu
lui Unic Muncitoresc, să consacre 
practic rolul conducător al mun

citorimii în miș
carea de rezisten
ță, de pol centra
lizator in coaliza
rea forțelor pen
tru doborirea re

gimului de dictatură militară și de 
făurire a condițiilor necesare să-
virșirii revoluției de eliberare so
cială și națională, antifasciste șl 
antiimperialiste din august 1944.

Muncitorii, in frunte cu partidul 
lor, și-au îndeplinit misiunea istorică 
de a cuceri și consolida noua pu
tere politică, de a transforma 
România într-o citadelă de luptă 
antihitleristă și de a crea bazele 
României moderne. In marile înfăp
tuiri de astăzi și in obiectivele in
spiratoare înscrise în documentele 
programatice de partid și de stat 
se află înglobate eforturile eroice 
ale tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, visurile și aspirațiile 
lor deopotrivă nobile și temerare.

Pornind d' la asemenea adevăruri 
de care trebuie să ținem seama spre 
a deduce nu numai trecutul, ci a 
pricepe și prezentul, pentru a înca
dra între repere perfect obiective 
modul nostru, al fiecăruia dintre 
noi, inevitabil- personal, colorat su
biectiv, în interpretarea datelor re
alității, e firesc să ne confruntăm 
cu noi probleme și cu noi soluții. 
Ce înseamnă astăzi, de exemplu, a 
fi muncitor ? Și ce înseamnă a ti 
intelectual ? E un raport în care 
s-au produs modificări și chiar 
mutații esențiale. Nu e deloc o în
trebare gratuită, cu atît mai pu
țin doar retorică. Pentru litera
tura noastră de azi, pentru
(Continuare in pag. a Vl-a)

CU PRILEJUL ALEGERII TOVARĂȘULUI HU YAOBANG 

IN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Tovarășului HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Stimate tovarășe Hu Yaobang,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român și al meu personal, vă adresez un cordial salut 
tovărășesc și cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in funcția de președinte al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie 
și solidaritate, colaborarea multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre 
popoarele și țările noastre se vor dezvolta și aprofunda

tot mal mult, în interesul edificării noii orînduiri sociale, 
al cauzei generale a socialismului, independenței naționale, 
păcii și colaborării internaționale.

Vă doresc, stimate tovarășe Hu Yaobang, multă sănătate 
și succes in activitatea dumneavoastră de inaltă răspun
dere, iar poporului chinez prieten noi și tot mai mari 
realizări in vasta activitate creatoare pe care o desfășoară, 
sub conducerea încercată a Partidului Comunist Chinez, 
pentru edificarea socialismului și înflorirea multilaterală 
a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
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EXPUNEREA
la proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a României în perioada 1981-1985 
prezentată de tovarășul llie Verdef, prim-ministru al guvernului

Mult stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați,

Din împuternicirea guvernului, pre
zint Marii Adunări Naționale proiec
tul de Lege pentru adoptarea Planu
lui national unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialis
te România în perioada 1981—1985. 

Elaborat . pe baza orientărilor și 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XII-lea, sub directa conducere și în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele României, 
proiectul celui de-al șaptelea cinci
nal asigură continuarea creșterii di
namice și echilibrate a economiei 
naționale, marcind intrarea țării în- 
tr-o etapă nouă, superioară, a pro
cesului de edificare a. societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Prevederile planului au fost supuse 
unei largi dezbateri in unitățile eco
nomice și sociale, la nivelul comu
nelor, orașelor, municipiilor și jude
țelor, la Congresul consiliilor popu
lare și Congresul țărănimii, la Con
siliul Național al F.D.U.S., iar săptă- 
mîna trecută a fost amplu analizat 
și adoptat de Congresul consiliilor 
oamenilor muncii — forumul suprem 
al democrației muncitorești din țara 
noastră. De asemenea, proiectul de 
plan a fost examinat și aprobat de 
plenara Comitetului Central al 
partidului și de Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Prin participarea directă a maselor 
de oameni ai muncii la stabilirea 
măsurilor care asigură dezvoltarea 
economico-socială armonioasă a 
României, actualul plan cincinal În
trunește cu adevărat atributul de 
creație colectivă a tuturor celor che
mați să-1 înfăptuiască.

In ampla expunere în Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a făcut o ma
gistrală sinteză a principalelor direc
ții care caracterizează progresul 
nostru economico-social în perioada 
1981—1985, precum și a sarcinilor 
fundamentale stabilite pentru fiecare 
sector și domeniu de activitate în 
scopul înfăptuirii obiectivului strate
gic de trecere a României de la sta
diul de țară în curs de dezvoltare la 
stadiul de țară cu nivel mediu de 
dezvoltare.

Stimați tovarăși,
Proiectul deplan pe perioada 

1981—1985 se întemeiază pe rezulta
tele remarcabile obținute în cincina
lul trecut de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
reflectă pregnant dezvoltarea puter
nică a bazei tehnico-materiale, mo
dernizarea forțelor de producție. Este 
semnificativ în acest sens faptul că 
o treime din totalul fondurilor fixe 
existente astăzi în diferite ramuri ale 
economiei a fost pusă in funcțiune 
în perioada 1976—1980. Totodată, s-a 
amplificat procesul de omogenizare 
economică sub aspect teritorial, au 
fost diversificate și lărgite relațiile 
internaționale, a crescut eficiența e- 
conomică, a sporit venitul național 
și, pe această bază, s-a ridicat sub
stanțial bunăstarea poporului.

Caracteristica generală a actualu
lui plan cincinal o constituie trece
rea la o dezvoltare intensivă, reali
zarea unei noi calități a muncii și a 
vieții, prin aplicarea largă în pro
ducție a cuceririlor revoluției tehni- 
co-științifice, creșterea continuă a ca
lificării oamenilor muncii, astfel in
cit să se asigure ridicarea continuă 
a nivelului tehnic și calitativ al po
tențialului productiv și valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor.

în acest cadru, planul pune un 
accent deosebit pe lărgirea bazei pro
prii de materii prime și resurse ener
getice, dezvoltarea mai puternică a 
agriculturii, accelerarea procesului 
de modernizare a structurilor de 
producție în industrie și în celelalte 
ramuri ale economiei naționale, o 
atenție deosebită acordîndu-se sec
toarelor de înaltă prelucrare și cu 
consumuri mai mici de materii prime 
și energie.

Prin întreaga sa construcție, pro
iectul de plan asigură ritmuri susți
nute de creștere a producției mate
riale, îndeosebi pe seama accentuării 
contribuției factorilor intensivi, orien
tare care se reflectă sintetic in sarci
nile de sporire a venitului național 
intr-un ritm mediu anual de 7,1 la 
sută.

Valoarea producției nete indus
triale va crește in medie cu 8,8 la 
sută anual, iar producția-marfă cu
7,6 la sută. Sarcini sporite Se pun 
pentru ridicarea, gradului de valorifi
care a materiilor prime, astfel incit 
eficiența economică să crească mai 
rapid.

Cerințele acoperirii în cit mai mare 
măsură din producție proprie a ne- . 
cesarului de energie și de materii 
prime implică accentuarea eforturi
lor pentru descoperirea și punerea 
in valoare de noi substanțe utile, re
ducerea duratei lucrărilor de pros
pectare și cercetare geologică, per
fecționarea tehnologiilor de extracție 
și preparare a substanțelor minerale 
— factori esențiali de valorificare 
deplină a potențialului de rezerve, 
inclusiv a celor situate la mare adin- 
cime sau cu conținuturi mai scăzute.

în industria extractivă, planul pre
vede dezvoltarea producției de cărbu
ne, țiței și paze, asigurarea în mai 
mare măsură a necesarului de mi
nereu de fier, minereuri neferoase și 
alte substanțe utile. Pînă în 1985. 
producția de lignit și cărbune brun» 
va crește de peste 2,7 ori prin ex
tinderea exploatărilor existente și pu
nerea in funcțiune de noi capacități, 
urmind ca la sfirșitul cincinalului 
unitățile noi să dea peste 40 la sută 
din volumul total al extracției. Pen
tru reducerea efortului valutar, în 
1985 întreaga producție de huilă va fi 
spălată pentru cdcs, acoperind astfel 
jumătate din cantitatea de cărbuni 
cocsificabili necesară in metalurgie. 
In extracția țițeiului, o atenție deo
sebită se va acorda aplicării de noi 
tehnologii care să conducă la majo
rarea factorului final de recuperare 
de la 32 la sută in 1980 la 40 la sută 
in 1985.

Odată cu dezvoltarea bazei de ma
terii prime, se prevede intensificarea 
amenajării potențialului hidroener
getic, sporirea contribuției surselor 
noi de energie, accelerarea progra
mului de construire a primei cen
trale nuclearo-electrice. Un aport în
semnat în acoperirea necesarului vor 
avea resursele energetice refolosibile, 
a căror recuperare și valorificare se 
prevede să crească in actualul cinci
nal cu circa 80 la sută.

Spre a se asigura echilibrul propus 
al balanței energetice, trebuie să se 
acționeze ferm pentru accentuarea 
regimului de economisire a energiei 
în toate sectoarele, încadrarea strictă 
în normele și normativele de consum 
energetic, accelerarea introducerii în 
fabricație a produselor cu consumuri 
energetice reduse.

Orientările fundamentale ale poli
ticii energetice a partidului sînt re
flectate pregnant și in prevederile 
pentru industria energiei electrice și 
termice. Nivelul producției, de 82,5 
miliarde kWh în 1985, are în vedere 
creșterea ponderii energiei electrice 
pe bază cțe cărbune și resurse hidro, 
îmbunătățirea exploatării termocen
tralelor, diminuarea consumurilor 
tehnologice și a pierderilor în rețele.

Potrivit Directivelor Congresului al 
XII-lea, va continua și se va adinei 
procesul de dezvoltare și de structu
rare modernă a industriei prelucră
toare.

Pentru asigurarea necesarului de 
metal al economiei, producția de oțel 
urmează să crească pină in 1985 la 
peste 18 mil. tone oțel. O atenție 
deosebită se va acorda îmbunătățirii 
radicale a structurii producției de la
minate, țevi și alte produse metalur
gice, ridicării gradului de prelucra-, 
re a metalului, realizării oțelurilor 
speciale aliate și slab aliate destina
te sectoarelor industriale de virf.

In industria constructoare de ma
șini, producția va crește într-un ritm 
mediu anual de 8,8 ia sută. Această 
ramură de bază a industriei noastre 
va trebui să asigure peste 85 la sută 
din utilajele și instalațiile necesare 
programului de investiții și să-și 
majoreze, totodată, exporturile de 
peste 2 ori. In scopul realizării a- 
cestor sarcini, construcția de mașini 
este orientată spre folosirea integra
lă a capacităților de producție exis
tente, vălorificarea superioară a me
talului, materiilor prime și celorlalte 
materiale, fabricarea de produse mo
derne, cu înalte performanțe tehni- 

i ce. în acest cincinal, gradul de. ;vg- 
lorifiCare a materiilor prime trebuie 
să crească in consttucțiă de mașjini 
cu 32 la sută.

O dezvoltare mal rapidă vor avea 
subramurile de virf, prevăzindu-se 
ritmuri medii anuale de creștere de 
peste 20 la sută in electronică, aproa
pe 18 la sută în industria de meca
nică fină și optică, a echipamentelor 
hidraulice și pneumatice, de 19 la 
sută în industria de mașini-unelte 
pentru prelucrat metale. Pînă in 
1985 urmează să fie asimilată fabri
cația de noi tipuri de mijloace de 
calcul și automatizare pentru condu
cerea proceselor tehnologice ; apara
te de măsură și control din clase 
înalte de precizie ; tipuri moderne 
de mașini-unelte specializate ; linii 
agregate ; utilaje tehnologice ; insta
lații pentru forat sonde de țiței și 
gaze La mare adincime.

In același timp, vor fi organizate 
linii de fabricație specializate pen
tru diferite categorii de piese de 
schimb și de subansamble deficitare.

In industria chimică și de prelu
crare a țițeiului, a cărei producție va 
crește într-un ritm mediu anual de 
10,2 la sută, accentul se va pune pe 
restructurarea producției prin creș
terea prioritară a sectoarelor produ
cătoare de sortimente, cu grad supe
rior de prelucrare. Deși cantitățile 
de țiței supuse prelucrării vor fi mai 
reduse in raport cu 1980, fiind limi
tate la 25 milioane tone anual, ex
tinderea valorificării superioare a ți
țeiului — reflectată în scăderea pon
derii păcurii și dublarea producției 

destinate industriei petrochimice — 
va asigura utilizarea capacităților de 
piroliză și a instalațiilor de prelucra
re avansate existente sau prevăzute 
a se realiza în actualul cincinal.

Ritmuri de creștere superioare 
mediei pe ramură, de 15—24 la sută, 
sînt prevăzute in sectoarele producă
toare de cauciuc sintetic și produse 
macromoleculare, fire și fibre chi
mice. medicamente și produse far
maceutice, detergenți și produse cos
metice, precum și la producția de 
pesticide. în industria de îngrășămin
te chimice, mare consumatoare de 
energie, eforturile vor fi îndreptate 
spre modernizarea tehnologiilor și 
obținerea de îngrășăminte într-o 
structură adecvată condițiilor pedo
climatice din țara noastră. Totodată, 
industria chimică va trebui să pro
ducă o serie de materii prime și ma
teriale noi, spre a susține realizarea 
programelor din domeniul tfehnicilor 
de virf.

Producția materialelor de construc
ții va asigura înfăptuirea programu
lui de investiții și satisfacerea ce
rințelor populației. în această ramu
ră, cu caracter puternic energointen- 
siv, s-a prevăzut restrîngerea la 
strictul necesar a producției de ci
ment, prefabricate și alte materiale 
mari consumatoare de energie, ur- 
mărindu-se sporirea substanțială a 
utilizării tufurilor vulcanice, calcare
lor moi și aitor resurse locale ief
tine. în industria lemnului, o aten
ție deosebită se va acorda valorifi
cării superioare a masei lemnoase, 
diversificării producției atît la mo
bilă, cît și la sortimentele de celu
loză și hîrtie.

Potrivit orientărilor stabilite de 
Congresul al XII-lea, proiectul de 
plan asigură condiții pentru creș
terea și modernizarea industriei bu
nurilor de consum, accentuîndu-se, 
de asemenea, valorificarea superioa
ră a materiilor prime, lărgirea ga
mei sortimentale și ridicarea calită
ții produselor. Producția industriei u- 
șoare urmează să sporească in me
die anual cu 7,5 la sută, iar a in
dustriei alimentare cu 7,7 la sută.

Un rol important revine în actua
lul cincinal industriei mici, al cărei 
volum de activitate va fi mai mare 
in anul 1985 față de 1980 cu aproa
pe 60 la sută, urmărindu-se dezvol
tarea și diversificarea producției de 
bunuri de consfim și servicii, atra
gerea in mai mare măsură in cir
cuitul economic a resurselor .locale 

.. de materii prime, a materialelor re- 
. cuperabile rezultate din procesele Ide 

producție și consum, precum și fo
losirea mai bună a forței de muncă.

Stimați tovarăși deputați.
Una din prioritățile de bază ale 

actualului cincinal privește dezvol
tarea intensivă a agriculturii, asigu
rarea de cantități sporite de produ
se pentru satisfacerea cerințelor in
terne de consum și pentru export. 
Dispunem in această privință de tot 
ceea ce este necesar pentru a reali
za o profundă revoluție agrară.

Se prevede ca producția globală 
agricolă să crească într-un ritm me
diu anual de 4,5—5 la sută. în sec
torul producției vegetale se va pune 
accent pe realizarea unor randamen
te superioare și stabile, astfel îneît, 
în 1985, producția de cereale să a- 
jungă la 28.5 milioane tone si să se 
obțină cantități mult sporite de 
plante tehnice. Se vor dezvolta le
gumicultura. viticultura și pomicul
tura, care urmează să realizeze toa
te sortimentele necesare unui con
sum rațional. In sectorul zootehnic, 
a cărui pondere în producția agri
colă va ajunge Ia 47 la sută, se pre
văd creșterea efectivelor de animai 
le, precum și obținerea unor pro
ducții mult mai mari de carne, lap
te. ouă și lînă. Avem în vedere mă
rirea cantităților de furaje concen
trate utilizate in unitățile agricole de 
la 7.2 milioane tone in 1980 la 11,2 
milioane tone în 1985, extinderea su
prafețelor cu culturi furajere, a cul

turilor duble, precum șl creșterea 
producției de masă verde pe cele 4 
milioane hectare pășuni și finețe na
turale.

Sarcinile din domeniul producției 
agricole și industriei alimentare — a- 
supra cărora va fi prezentat un ra
port separat — impun să acționăm 
cu hotărîre pentru folosirea deplină 
a fondului funciar, a tuturor mij
loacelor din dotare, pentru maxima 
valorificare a întregului potențial de 
care dispune agricultura noastră so
cialistă.

In silvicultură sînt prevăzute lu
crări de împăduriri . și reîmpăduriri 
pe o suprafață de aproape 200 mii 
hectare, accentul urmind să fie pus 
pe speciile autohtone valoroase, pre
cum și pe cele repede crescătoare. 
In domeniul economiei apelor, se 
vor realiza noi lacuri de acumula
re cu folosință complexă — care în
sumează aproape 2,7 miliarde mc — 
precum și importante lucrări de în
diguire și regularizare a cursurilor 
de apă. Preocuparea pentru păs
trarea funcțiilor pădurii ca sursă de 
materii prime și factor de protec
ție a mediului înconjurător va tre
bui să se îmbine, într-o concepție 
unitară, cu preocuparea pentru fo
losirea complexă a apelor în inte
resul satisfacerii nevoilor industriei, 
agriculturii și consumului populației, 
valorificării potențialului hidroener
getic, ca și al apărării de inundații 
a localităților și obiectivelor econo
mice.

Activitatea de transport este di
mensionată ținînd seama de cerințe
le economisirii Ia maximum a com
bustibililor și energiei, utilizării mai 
eficiente a mijloacelor din dotare, 
creșterii gradului de mecanizare a 
lucrărilor de încărcare-descărcare, 
optimizării traficului, extinderii teh
nologiilor moderne, organizării su
perioare a întregului sistem de trans
port. Se prevede creșterea ponderii 
transportului pe căile ferate și flu
viale, urmind ca volumul mărfurilor 
transportate cu mijloace auto — care 
implică consumuri ridicate de car
buranți — să se reducă față de anul 
1980. Contribuția flotei românești la 
transportul maritim va SDori de la 
32 Ia sută în anul 1980 la 70 la sută în 
1985. Se vor dezvolta, totodată, trans
porturile aeriene.

Tovarăși deputați,
Cincinalul 1981—1985 prevede în

făptuirea upui program de investiții 
jcăi;e; însumează 1 200 miliarde lei. 
Efortul apreciabil 'pe care îl facem 
repartizind pentru acumulare a- 

. proape 31) la sută din venitul național 
este absolut necesar pentru accelera
rea dezvoltării forțelor de producție, 
creșterea potențialului productiv na
țional și — pe această bază — ridi
carea calității vieții poporului nostru, 
a nivelului de civilizație. în același 
timp, acest efort cere gospodărirea 
cu maximă exigență a resurselor a- 
locate, realizarea integrală a progra
melor de investiții, găsirea de soluții 
constructive eficiente, reducerea pon
derii cheltuielilor de construcții-mon- 
taj in totalul investițiilor și concen
trarea atenției asupra dotării cu ma
șini și utilaje a suprafețelor de pro
ducție existente.

In profil teritorial, investițiile au 
în vedere accentuarea procesului de 
creștere echilibrată a potențialului 
economic al tuturor județelor. Se 
prevede ca în anul 1985 in toate ju
dețele- să se realizeze un volum de 
activitate economică de cel puțin 70 
mii Iei pe locuitor.

înfăptuirea 'exemplară a progra
mului de investiții impune măsuri 
energice pentru asigurarea la timp 
a documentațiilor tehnico-economice 
și punerea în funcțiune la termene 
cît mai scurte a noilor obiective ; 
extinderea mecanizării și industriali
zării lucrărilor de construcții-montaj 
și introducerea de noi tehnologii mo
derne de execuție ; reducerea consu
murilor de metal, ciment și alte ma
teriale energointensive ; folosirea 

mai largă a materialelor locale și uti
lizarea celor recuperabile ; livrarea 
utilajelor în strictă concordanță cu 
graficele de eșalonare a investiții
lor ; pregătirea forței de muncă pen
tru exploatarea in bune condiții a 
noilor obiective.

Sarcini deosebite sînt stabilite In 
domeniul asigurării și pregătirii for
ței de muncă. Pentru actualul cin
cinal se prevede crearea a 580 mii 
noi locuri de muncă, in primul rind 
în sfera productivă. Totodată, planul 
are în vedere ca. pînă în 1985, pon- 

. derea personalului calificat să ajungă 
la circa 89 la sută din totalul per
sonalului muncitor. Exigențele deo
sebite ale actualului cincinal, nece
sitatea de a realiza un nivel tehnic 
superior al producției cer să se acor
de întreaga atenție înfăptuirii pro
gramelor speciale privind asigurarea 
cadrelor calificate, pregătirea și re
împrospătarea permanentă a cunoș
tințelor tuturor oamenilor muncii.

Activitatea de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică este orien
tată in concordantă cu programul-di- 
rectivă adoptat în acest domeniu de 
Congresul al XII-lea. Se are in ve
dere mobilizarea întregului potențial 
de creație existent în rețeaua de in
stitute de cercetare și centre uzinale 
pentru aplicarea neîntîrziată în pro
ducție a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, condiție de 
bază a realizării saltului calitativ pe 
care-1 urmărim în întreaga dezvol
tare economico-socială a țării.

în centrul programelor elaborate a 
fost pusă soluționarea problemelor 
legate de dezvoltarea forțelor de pro
ducție, lărgirea bazei proprii de ma
terii prime, valorificarea superioară 
a resurselor, reducerea consumurilor 
materiale și ■ energetice, introducerea 
de tehnologii moderne cu eficientă 
ridicată, creșterea productivității 
muncii, realizarea unor produse cu 
parametri la nivel mondial. In 1985, 
produsele noi și modernizate asimi
late în actualul cincinal trebuie să 
dețină o pondere de 45 la sută In pro- 
ducția-marfă a ramurilor prelucră
toare ale industriei.

O deosebită importantă au, totoda
tă, măsurile prevăzute in plan pentru 
tipizarea materialelor, produselor, 
mașinilor, instalațiilor și tehnologii
lor, ceea ce va contribui la reducerea 
consumurilor, folosirea mai eficientă 
a mijloacelor din dotare și creșterea 
productivității muncii.

»b TDjzarășfcdeptrtați, &, LUasc»
Prevederile de plan privind dezvol

tarea relațiilor economice externe âu 
în vedere participarea tot mai largă 
a României la diviziunea mondială a 
muncii, creșterea în continuare a co
merțului exterior, extinderea coope
rării internaționale în producție și 
ridicarea eficientei acestor activități.

în perioada 1981—1985, volumul 
schimburilor cu străinătatea va spori 
in medie anual cu 11.9 la sută, iar 
exportul cu, 15,7 la sută, ritmuri su
perioare celor de creștere a venitului 
național și producției industriale. In 
1985. ponderea produselor industriei 
constructoare de mașini și industriei 
chimice in volumul total al exportu
rilor va ajunge la aproape 60 la sută. 
Importurile sînt strict corelate cu 
mijloacele de plată ce se pot obține 
prin export și alte operațiuni valu
tare, astfel incit să se realizeze o 
balanță comercială excedentară.

Prin extinderea cooperării în pro
ducție cu alte țări se urmărește asi
gurarea stabilă, pe termen lung, a 
importurilor necesare economiei na
ționale și promovarea exporturilor, 
îndeosebi de mașini și utilaje. Con
tribuția cooperării la realizarea ex
portului României urmează să spo
rească de la circa 15 la sută în 1980 
la peste 30 la sută in anul 1985.

în centrul relațiilor economice ex
terne se află schimburile și coopera
rea cu țările socialiste, in primul 
rind cu țările socialiste vecine. In 
cadrul acestei orientări, au fost în

cheiate lucrările de coordonare a pla
nurilor cu țările membre ale C.A.E.R., 
care prevăd sporirea volumului de 
schimburi; s-au stabilit, de asemenea, 
măsuri, în comun, pentru identifica
rea în continuare a noi posibilități de 
majorare a livrărilor reciproce, peste 
nivelurile convenite, mai ales prin 
acțiuni de cooperare.

Promovăm, , totodată, relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare,' în care 
întreprinderile noastre participă cu 
proiecte, mașini, utilaje și specialiști 
la înfăptuirea unor importante obiec
tive economice și extindem, în spiri
tul coexistenței pașnice, comerțul și 
cooperarea cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii.

Sarcina primordială in domeniul 
comerțului exterior, al cooperării e- 
conomice internaționale este de a 
înfăptui exemplar măsurile indicate 
de secretarul general al partidului cu 
privire la ridicarea substanțială a ni
velului calitativ al întregii activități 
din acest sector, realizarea ritmică și 
într-o structură mult îmbunătățită a 
exportului, valorificarea superioară a 
produselor românești pe piețele ex
terne, obligația de a acționa energic 
pentru limitarea importurilor la 
strictul necesar, de a asigura echili
brul balanței de plăți și reducerea 
datoriei externe.

întreaga construcție a celui de-al 
șaptelea plan cincinal are în vedere 
ridicarea mai accentuată a eficienței 
economice. Necesitatea concentrării 
eforturilor în această direcție a fost 
subliniată cu claritate de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, atunci 
cînd arăta că „Realizarea unei noi 
calități presupune o atenție deosebi
tă pentru creșterea eficienței și ren
tabilității întregii activități economi- 
co-sociale“.

Corespunzător acestei orientări 
majore, planul cincinal prevede creș
terea puternică a productivității 
muncii, ridicarea substanțială a gra
dului de valorificare a tuturor resur
selor, reducerea mai accentuată a 
costurilor de fabricație, sporirea efi
cienței generale a fondurilor produc
tive.

. In industria socialistă, productivi
tatea muncii va crește într-un ritm 
mediu anual de 7 la sută, asigurin- 
du-se condițiile necesare ca aproape 
80 la sută din sporul producției nete 
să se obțină pe această cale. Pe an
samblul industriei, gradul de valori
ficare a principalelor materii prime 
șUqiaterjale. dș, baza va spori cu 30 
îa'.Sutâ.. ‘Dțodțicția netă obțfritifă in 
Induștrla prelucrătoare la 1 000 Iei 

■fondilri --L.'valoare neamortizata 
— urmează să se majoreze de la' 710 
Iei in 1980 la 800 lei în 1985. Costurile 
totale.la 1 000 lei producție-marfă'in
dustrială trebuie să se reducă pe 
cincinal cu 8,2 la sută, iar cheltuielile 
materiale cu 6.3 la sută, economiile 
prevăzute a se realiza pe această 
cale însumind aproape 200 de miliar
de lei.

înfăptuirea acestor sarcini, care 
trebuie considerate minimale, impu
ne ca în fiecare unitate să se acțio
neze cu hotărîre pentru mobilizarea 
tuturor rezervelor existente, folosirea 
deplină a capacităților de producție 
și a potențialului creator al persona
lului muncitor, aplicarea unui regim 
Strict de economisire a resurselor 
materiale, respectarea normelor teh
nice de exploatare a mașinilor și in
stalațiilor, întărirea ordinii și disci
plinei în întreaga activitate.

Ridicarea eficienței, reducerea 
cheltuielilor de producție, îndeosebi 
a celor materiale, se impun cu atît 
mai mult cu cît sîntem confruntați 
cu creșterea prețurilor la materiile 
prime și materialele pe care le im
portăm. Aceasta ne obligă să core
lăm prețurile la materiile prime ob
ținute din țară cu cele din import, 
luind ca bază prețurile internaționale, 
să actualizăm prețurile de cost și de 
producție, astfel incit ele să reflecte 
costurile reale, ceea ce trebuie să 
orienteze unitățile noastre in direcția 
Valorificării superioare a resurselor.

Trecerea la o nouă calitate, superi
oară, în întreaga activitate econo
mico-socială cere întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogeștiunii 
economice prin aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-financiar 
in toate unitățile. în esența lui, noul 
mecanism înseamnă realizarea inte
grală și ritmică a producției la cel 
mai înalt nivel calitațiv, cu cheltuieli 
materiale și de muncă cît mai redu
se, cu beneficii și rentabilitate ma
xime, temelia trainică a sporirii ve
nitului național și a creșterii bună
stării celor ce muncesc.

Stimați tovarăși,
Dezvoltarea susținută și moderni

zarea producției materiale, creșterea 
mai accentuată a eficienței economi
ce creează condiții ca din venitul 
național să se aloce fonduri sporite 
pentru consolidarea și ridicarea in 
continuare a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului — obiectiv 
central al politicii partidului și sta
tului nostru.

Veniturile din muncă vor constitui 
și in actualul cincinal calea princi
pală de majorare a veniturilor popu
lației, urmind ca retribuția reală să 
sporească in 1985 față de 1980 cu 15,5 
la sută, iar veniturile reale ale ță
rănimii cu 18 la sută. Totodată, vor 
fi majorate fondurile sociale de con
sum, care au fost dimensionate ast
fel incit să contribuie la îmbunătă
țirea ocrotirii sănătății și a instruc
ției publice, la sporirea alocațiilor 
pentru copii și a pensiilor.

In raport direct cu creșterea veni
turilor, a puterii de cumpărare a 
populației, volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul socialist va 
spori în 1985 cu 26,6 la sută față de 
1980, iar volumul prestărilor de ser
vicii cu 76 Ia sută. Prin prevederile 
sale, planul asigură creșterea consu
mului populației la produsele ali
mentare și nealimentare. intr-o 
structură lărgită și îmbunătățită, un 
grad superior de înzestrare cu bu
nuri de folosință îndelungată, di
versificarea gamei de servicii și ri
dicarea calității acestora. Se are in 
vedere o evoluție a prețurilor și ta
rifelor riguros controlată in limitele 
planificate. S-a luat în considerare 
o creștere medie anuală a indicelui 
prețurilor cu amănuntul și tarifelor 
de 1,6 la sută, respectiv de 8 la sută 

In 1985 față de 1980. în aceste con
diții, pentru realizarea creșterii re
tribuției reale cu 15,5 la sută s-a pre
văzut majorarea retribuției nominale 
cu circa 25 la sută.

în cursul cincinalului se vor con
strui 900 mii de apartamente și gar
soniere. la Care se adaugă circa 100 
mii locuințe ce se vor realiza de 
către populație in regie proprie. Dez
voltarea orașelor și comunelor va fi 
sprijinită prin investițiile prevăzute 
pentru dotări edilitar-gospodărești și 
social-culturale.

In actualul cincinal se va trece 
treptat la realizarea celei de-a doua 
etape a reducerii sâptăminii de lucru, 
începind cu anul 1983 se va introdu
ce săptămina de lucru de 44 ore, e- 
șalonat pe ramuri, astfel incit aceas
tă acțiune să fie generalizată pe în
treaga economie in 1985.

Stimați tovarăși deputați,
în construcția actualului cin ‘.tal 

au fost avute in vedere capacit 7 
de producție existente și noile obiec
tive ce vor intra in funcțiune, posi
bilitățile de a se asigura resursele 
de materii prime, combustibili și e- 
nergie in condițiile utilizării acestora 
cu maximă eficiență, îndeosebi prin 
dimensionarea strictă a normelor de 
consum, introducerea de tehnologii 
avansate șl modernizarea structuri
lor de producție în toate ramurile.

In acest scop au fost elaborate 
peste 200 de programe speciale pe 
produse, grupe de produse, ramuri, 
subramuri și activități ce cuprind 
măsurile tehnico-economice care tre
buie luate pe toate treptele organi
zatorice. Trebuie să desfășurăm 
acum o muncă intensă spre a înfăp
tui integral programele speciale și 
măsurile stabilite — factor hotărîtor 
pentru buna desfășurare a aprovizio
nării tehnico-materiale, pentru rea
lizarea ritmică a producției fizice, in 
structura sortimentală și de calitate 
prevăzute, a creșterilor importante 
preconizate de la an la an în dome
niul producției și al eficienței, pen
tru a se asigura echilibrul dezvol
tării economico-sociale pe ansam
blul cincinalului.

O răspundere deosebită revine în 
această privință guvernului, care tre
buie să asigure execuția în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan, să 
transpună neintirziat în viață indi
cațiile date de secretarul general al 
partidului la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii.

Mitlîsferefe,-' centralele, toate uni- 
'tățilfe'e<loriomice trebuie să-și con
centreze' 'atenția spre folosirea de- 

■ plinii a capacităților de producție, 
încărcarea rațională a acestora și 
funcționarea lor neîntreruptă, cu 
randamente maxime, să asigure în 
fiecare întreprindere respectarea pro
gramelor de întreținere, și reparare 
a mașinilor și utilajelor. înlăturarea 
pierderilor determinate de întreru
peri. nejustificate.

în înfăptuirea programului de In
vestiții vom pune pe primul plan al 
activității noastre crearea condițiilor 
în vederea intrării în funcțiune, la 
termenele planificate, a noilor ca
pacități de producție. acordindu-se 
prioritate lucrărilor de investiții care 
duc la inlăturarea locurilor înguste, 
îmbunătățirea tehnologiilor, atrage
rea în circuitul economic a noi ma
terii prime și materiale, valorifica
rea superioară a resurselor, ridicarea 
calității produselor.

în concordanță cu cerințele mo
dernizării producției și sporirii efi
cienței acesteia, guvernul va lua 
toate măsurile necesare pentru ca 
ministerele, centralele și întreprin
derile, întregul personal muncitor să 
acționeze permanent in scopul per
fecționării tehnologiilor de fabricație, 
a proiectării și reproiectării produ
selor, pe seama cărora am prevăzut 
să asigurăm accelerarea creșterii pro
ductivității muncii și accentuarea re
ducerii consumurilor de materii pri
me, combustibili, energie.

Va trebui, totodată, să organt Util 
temeinic, in cadrul unui sistem u- 
nitar. colectarea, sortarea și introdu
cerea în circuitul economic a tutu
ror materialelor rezultate din proce
sele de producție și consum, să fa
cem ca acest obiectiv să devină, în 
toate unitățile economice și sociale, 
o preocupare de masă, să creăm O 
adevărată industrie de valorificare a 
materialelor refolosibile.

Guvernul va urmări, totodată, di
mensionarea strictă a personalului 
neproductiv și aplicarea neabătută a 
principiilor socialiste ale retribuției 
după muncă. Indicațiile cu profundă 
semnificație date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind întărirea co
interesării materiale, generalizarea 
aplicării acordului global, perfecțio
narea formelor de retribuire in ra
port cu producția realizată constituie 
sarcini de mare răspundere pe care 
guvernul, fiecare minister și fiecare 
întreprindere vor trebui să le reali
zeze cu fermitate.

Avem, stimați tovarăși deputați, un 
program clar de activitate pentru ac
tualul cincinal. Construcția planului 
este echilibrată și corespunde cu po
tențialul existent și resursele pe câte 
le putem aloca în acest scop, în
dreaptă eforturile întregului nostru 
popor în direcțiile ce asigură pro
gresul multilateral al societății ro
mânești. Guvernul va manifesta e- 
xigență sporită in urmărirea și con
trolul realizării sarcinilor din planul 
național unic, va acționa pentru pre
venirea apariției unor dereglări, pen
tru soluționarea operativă a proble
melor ce se vor ridica pe parcursul 
execuției planului.

Munca plină de entuziasm a eroi
cei noastre clase muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, strins uniți in ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral. ne dă certitudinea că dispu
nem de ceea ce este esențial pentru 
consolidarea succeselor de oină a- 
cum și îndeplinirea integrală a' sar
cinilor pe care ni le-am propus.

Cu toată convingerea că, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
prin activitatea creatoare a întregii 
națiuni, prevederile planului cincinal 
vor fi realizate, vă rog să învestiți 
cu putere de lege proiectul Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a României în pe
rioada 1981—1985.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Coranortul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
prezentat de tovarășul IO AN TOTU, secretar 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 

și Sociale
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Președinte al Republicii Socialiste 

România,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși 

deputați,
Vă rog să-ml permiteți ca, din 

Însărcinarea Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, să prezint Ma
rii Adunări Naționale coraportul re
feritor la proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România De 
perioada 1981—1985.

Proiectul planului cincinal, supus 
dezbaterii și aprobării, a fost elabo
rat și definitivat pe baza orientărilor 
și sarcinilor stabilite în Programul 
partidului, în Directivele și progra
mele adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., el avînd ca obiectiv 
strategic transformarea României din 
țară în curs de dezvoltare în țară 
mediu dezvoltată. Acest important 
document al dezvoltării economico- 
sociale a patriei noastre a fost — 
după cum este știut — supus unei 
ample dezbateri în unități econo
mice și sociale, iar apoi aprobat 
de cel de-al II-lea Congres al con
siliilor oarhenilor muncii, de plena
ra Comitetului Central al partidului, 
' Sum și de plenara Consiliului Na- 
ț„ -R al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, fiind astfel expre
sia voinței unanime a tuturor cate
goriilor sociale. Conținutul planu
lui cincinal reflectă concepția revolu
ționară, novatoare, de largă perspec
tivă a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, preocuparea sa fermă pen
tru accentuarea laturilor calitative 
ale dezvoltării activității economice 
în toate domeniile, pentru trecerea 
de la dezvoltarea extensivă la cea 
intensivă, pentru creșterea contribu
ției științei și tehnicii la moderni
zarea economiei naționale și menți
nerea dinamismului economiei ro
mânești, în contextul conjuncturii 
economice internaționale actuale și a 
evoluției acesteia în viitor.

Prevederile actualului proiect al 
planului cincinal au la bază elabo
rarea și analiza succesivă, sub con
ducerea și cu participarea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
mai multor variante de plan, a peste 
200 de programe speciale — pe pro
duse, ramuri și subramuri. Totodată, 
prezentul proiect de plan cincinal 
este rezultatul conlucrării laborioase 
a întreprinderilor, centralelor, minis
terelor, a organelor de sinteză — sub 
îndrumarea și cu sprijinul direct al 
Consiliului de Miniștri. Profundul 
democratism, care caracterizează în
treaga activitate de elaborare a pla
nului, este ilustrat de dezbaterea 
prevederilor sale de oamenii muncii 
din toate unitățile economice, de 
aprobarea prezentului proiect de 
plan, în unanimitate, de către foru
mul suprem al democrației muncito
rești din țara noastră — Congresul 
al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

In ce privește conținutul șl dimen
siunile proiectului de plan pentru 
perioada 1981—1985, Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
supune atenției Marii Adunări Na
ționale următoarele aspecte calitative 
deosebite :

Pe prim plan se impune a se men
ționa prioritatea acordată dezvoltă
rii mai accentuate a bazei de materii 
prime, a resurselor energetice inter
ne, precum și dezvoltării puternice a 
agriculturii, aceste sectoare consti
tuind — așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
Congresul al doilea al consiliilor oa
menilor muncii — „factorul hotărîtor 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a țării noastre, pentru ridicarea ni
velului de trai material și spiritual al 
poporului".

Ținînd seama de importanța deo
sebită a respectării prevederilor din 
plan referitoare la asigurarea bazei 
de materii prime și de combustibili. 
Consiliul Suprem al Dezvoltării E-

Raportul comisiilor permanente ale Marii 
prezentat de deputatul GHEORGHE DUMITRACHE

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Examinarea de către comisiile per

manente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale a proiectului Pla
nului unic de dezvoltare economico- 
socială a României în perioada 1981— 
1985 s-a desfășurat sub semnul pu
ternicului ecou pe care l-a avut Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor șl finan
țe, ale cărui lucrări se înscriu în is
toria patriei noastre ca una dintre 
cele mai elocvente expresii ale demo
crației muncitorești, larg promovată 
de conducerea partidului și statului 
nostru în toate sectoarele vieții eco
nomice și sociale.

Caracterul profund științific, realist 
și de o inestimabilă valoare teoretică 
și practică al excepționalei expuneri 
la acest congres a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, strălucită analiză a căi
lor de dezvoltare, prezente și viitoa
re ale țării noastre, sînt expresia 
gîndirii sale novatoare, originale, re
voluționare privind înflorirea și mo
dernizarea economiei naționale, ridi
carea calității vieții poporului. Înfăp
tuirea Programului partidului de fău
rire a socialismului și comunismului 
in România.

Din examinarea proiectului de 
plan cincinal, comisiile constată că el 
a fost elaborat în deplină concordan
ță cu orientările și sarcinile prevă
zute de Congresul al XII-lea al parti
dului, care a stabilit obiectivele fun
damentale ale etapei actuale, spre 
realizarea cărora sînt îndreptate 
energiile și eforturile întregului po
por, în vederea menținerii dinamis
mului economiei românești.

Comisiile constată că, prin obiecti

conomice și Sociale consideră că toți 
factorii de răspundere, ministerele, 
centralele, întreprinderile, trebuie să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
perfecționarea continuă a tehnologii
lor, găsirea celor mai eficiente so
luții în vederea reducerii consumu
rilor, creșterii gradului de valorifi
care a resurselor materiale, desfășu
rării în flux continuu a aprovizio
nării tehnico-materiale.

Caracteristicile dezvoltării econo
mice, prevăzută pentru actualul cin
cinal. sînt creșterea rolului factori
lor intensivi, în condițiile continuă
rii pe o treaptă superioară a indus
trializării țării, dezvoltarea în ritm 
înalt a ramurilor de vîrf ale indus
triei. accentuarea procesului de res
tructurare a acestei ramuri, valorifi
carea superioară a materiilor prime, 
precum și realizarea de produse com
petitive pe piața internațională. Tot
odată, pentru îndeplinirea obiective
lor stabilite de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român pri
vind creșterea nivelului de trai, pla
nul cincinal prevede dezvoltarea in
dustriei ușoare, în ritmuri corespun
zătoare. creșterea rapidă a produc
ției de bunuri de consum de folo
sință îndelungată, a industriei ali
mentare și, mai ales, îmbunătățirea 
substanțială a structurii sortimenta
le și ridicarea calității bunurilor de 
consum, la nivelul realizărilor obți
nute în țările dezvoltate. Prevederi
le de plan asigură satisfacerea ne
voilor crescînde ale populației cu 
bunuri de consum în strînsă corela
ție cu sporirea veniturilor populației.

Consiliul Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale consideră că pre
vederile din proiectul de plan cin
cinal privind agricultura corespund 
atît posibilităților și rezervelor exis
tente în această ramură de bază a 
economiei naționale, cit și nevoilor 
crescînde ale populației de produse 
agricole. Prin conținutul său, planul 
asigură accentuarea procesului de 
modernizare și de creștere intensivă 
a producției, valorificarea deplină a 
întregii suprafețe agricole, dezvol
tarea și folosirea judicioasă a bazei 
tehnico-materiale și a forței de mun
că, sporirea continuă a producției ve
getale și animale, ridicarea la un 
nivel superior a eficienței economi
ce. componente esențiale ale noii re
voluții agrare, magistral concepută de 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Consiliul Suprem apreciază că prin 
proiectul de plan cincinal pe perioa
da 1981—1985 sînt create condiții 
pentru dezvoltarea susținută și a ce
lorlalte ramuri ale economiei, pen
tru modernizarea bazei tehnico-ma
teriale a acestora, în scopul sporirii 
contribuției lor la creșterea produc
ției materiale și a venitului național.

Corespunzător hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului, pro
iectul de plan cincinal, asigură, tot
odată, continuarea procesului de dez
voltare echilibrată a potențialului e- 
conomic al tuturor zonelor țării, ast
fel Incit, în anul 1985, în toate ju
dețele să se obțină un volum de ac
tivitate economică de cel puțin 70 000 
lei pe locuitor. In prețuri actualiza
te. în raport cu această dezvoltare, 
in 1985 vor interveni schimbări im
portante în utilizarea forței de mun
că. în fiecare județ populația ocupată 
fiind de peste 400 persoane la 1 000 de 
locuitori.

La fundamentarea prevederilor din 
proiectul de plan cincinal pe anii 
1981—1985 s-au luat în considerare 
creșterea substanțială a rolului pro
gresului tehnic, cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice pentru valo
rificarea unor noi resurse de materii 
prime și materiale, a resurselor se
cundare, reducerea consumurilor ma
teriale, de combustibil și energie, ac
celerarea sporirii productivității mun
cii în toate sectoarele producției ma
teriale, precum și creșterea nivelului 
calitativ al producției și competitivi
tății produselor românești pe piața 
internațională. în proiectul de plan 
cincinal sînt incluse sarcini concre
te pe ramuri și subramuri, pe mi
nistere și institute de cercetări pri
vind asimilarea de mașini, utilaje și 

vele lor realiste, prevederile de plan 
răspund cefințelor fundamentale, 
așa cum au fost formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ale fazei 
de trecere a României din rîndul ță
rilor în curs de dezvoltare în rîndul 
țărilor cu dezvoltare medie, oglindesc 
deplin mutațiile ce trebuie să inter- * 
vină de la dezvoltarea extensivă Ia 
cea intensivă.

Comisiile lși exprimă deplinul 
acord cu strategia dezvoltării prevă
zute pentru următoarea etapă, carac
terizată prin viziunea de amplă 
perspectivă, bazată pe o concepție 
temeinic integratoare, în cadrul căreia 
legitățile generale ale construcției so
cialiste sînt aplicate in mod creator 
în raport de condițiile concrete ale 
țării noastre. Comisiile apreciază că 
prin amplificarea proceselor de 
restructurare a producției industriale, 
prin accentuarea In producție a cri
teriilor de tehnicitate și calitate su
perioară, în vederea obținerii de pro
duse competitive pe plan mondial, 
bazate pe consumuri energetice cit 
mai reduse și pe valorificarea la 
maximum a materiilor prime, se asi
gură modernizarea tuturor ramurilor 
economiei naționale, extinderea rela
țiilor comerciale externe și de coope
rare cu alte state, satisfacerea In con
diții superioare a nevoilor de consum 
ale populației.

în cadrul examinării prevederilor 
de plan a fost evidențiat faptul că in 
dezvoltarea industriei s-a ținut sea
ma de intensificarea factorilor cali
tativi, îndeosebi de creșterea produc
tivității muncii, folosirea mai eficien
tă a fondurilor fixe, a materiilor pri
me și a energiei.

Prefacerile revoluționare din agri
cultură, preconizate de Congresul al 
XII-lea al partidului, tși găsesc re
flectarea corespunzătoare in planul 

aparate noi șl reproiectate, diversifi
carea și modernizarea echipamente
lor energetice, a mașinilor-unelte, 
echipamentelor electronice și altele. 
Consiliul Suprem își exprimă con
vingerea că, printr-o mai bună or
ganizare și orientare a activității de 
cercetare, prin creșterea receptivită
ții și interesului unităților economi
ce în care urmează să fie aplicate a- 
ceste rezultate, va avea loc o scurta
re a ciclurilor de cercetare-proiec- 
tare și se vor îndeplini integral sar
cinile de asimilare și dezvoltare teh
nologică cuprinse în plan.

în domeniul investițiilor, creșterile 
prevăzute vizează, în primul rînd, 
punerea în funcțiune a obiectivelor în 
curs de execuție, dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice, pre
lucrarea și valorificarea resurselor 
refolosibile, modernizarea bazei teh
nico-materiale existente.

Reflectînd concepția novatoare a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la noui mecanism eco- 
nomico-financiar, proiectul pianu
lui cincinal supus dezbaterii se 
caracterizează prin situarea creș
terii eficienței economice ca obiec
tiv major al întregii activități 
economice, in funcție de care s-au 
stabilit și indicatorii de bază ai în
tregului plan. în acest context, pre
zintă o deosebită importanță faptul 
că în decursul perioadei 1981—1985, 
factorul principal al creșterii econo
mice — respectiv productivitatea 
muncii — va spori cu peste 40 la 
sută în industrie, cu 50 la sută în a- 
gricultură, cu 30 la sută în construc- 
ții-montaj. Totodată, va avea loc 
creșterea gradului de valorificare a 
materiilor prime și materialelor, pe 
ansamblul industriei cu 30 la sută, 
reducerea costurilor totale și a chel
tuielilor materiale.

Prevederile' planului cincinal pen
tru comerțul exterior vizează lărgirea 
și diversificarea în continuare a 
schimburilor economice externe, in
tensificarea cooperării economice și 
tehnico-științifice internaționale. Pla
nul este astfel conceput incit să a- 
sigure echilibrul balanței comerciale 
și de plăți externe, precum și resti
tuirea creditelor scadente în această 
perioadă. Caracteristic pentru evolu
ția comerțului exterior în cincinalul 
actual este creșterea acestuia într-un 
ritm mediu anual de 11,9 la sută, su
perior celui prevăzut pentru produ
sul social și venitul național și cu 
mult mai mare decît cel prevăzut în 
Directivele Congresului al XII-lea al 
partidului. în acest cadru, un loc ho
tărîtor ocupă exportul, care va crește 
într-un ritm mediu anual de 15,7 la 
sută, în volumul total al acestuia 
ponderea principală urmînd să o. de
țină mărfurile prelucrate — în prin
cipal mașinile, utilajele și produsele 
chimice. Este deosebit de important 
faptul că din sporul de export pe 
1985, față de 1981, circa 27 la sută 
urmează să se realizeze pe seama 
îmbunătățirii structurii și creșterii 
gradului de valorificare a produse
lor. Totodată, va crește aportul co
operării la realizarea exportului de 
la circa 15 la sută in 1980 la peste 
30 la sută in anul 1985.

Consiliul Suprem consideră că pre
vederile privind ridicarea nivelului 
de trai material și cultural cuprinse 
în planul cincinal 1981—1985 cores
pund orientărilor Programului-direc- 
tivă special elaborat și adoptat de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român pentru ridicarea 
calității vieții întregului popor. Prin 
plan sînt asigurate fondurile necesa
re pentru creșterea veniturilor popu
lației, dezvoltarea în continuare a 
bazei materiale a învățămîntului. 
ocrotirii sănătății, culturii și îmbună
tățirii condițiilor de locuit.

Ținînd seama de toate aceste as
pecte calitative deosebite și conside
rând că proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe 
perioada 1981—1985 asigură înfăptui
rea obiectivului fundamental stabi
lit de Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român cu privire la 
transformarea României socialiste in- 
tr-o țară cu nivel economic mediu, 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale recomandă Marii 
Adunări Naționale adoptarea acestui 
proiect de plan.

Adunări Naționale
V

cincinal, prin prevederile referitoare 
la modernizarea și dezvoltarea in
tensivă a agriculturii și industriei 
alimentare, creșterea substanțială a 
producției vegetale și animale in ve
derea satisfacerii cerințelor de con
sum ale populației și a altor necesi
tăți ale economiei naționale.

Expresie a unei gîndiri îndrăznețe, 
cu adevărat revoluționare, prevederi
le de plan, care stabilesc ritmuri ra
pide de introducere a cuceririlor ști
inței și tehnicii la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, im
pun accelerarea cercetării in realiza
rea obiectivelor prioritare, integra
rea organică a științei cu producția 
și învățămîntul în vederea asigură
rii dezvoltării impetuoase a econo
miei naționale.

Prin prevederile sale, planul 
creează cadrul necesar pentru am
plasarea echilibrată a forțelor de 
producție pe teritoriu, potrivit stra
tegiei elaborate de partid cu privire 
la dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei în profil teritorial și ținînd 
seama de necesitatea valorificării su
perioare a resurselor materiale și de 
muncă din fiecare zonă, precum și 
a apropierii nivelurilor producției 
globale pe locuitor ale diferitelor ju
dețe.

în domeniul investițiilor, după cum 
s-a subliniat în comisii, se urmăreș
te folosirea cu maximă eficiență și 
răspundere a fondurilor destinate 
dezvoltării, stabilirea noilor obiecti
ve in funcție cfe necesitățile reale ale 
economiei și vieții sociale, promova
rea unor soluții tehnice și economi
ce care să conducă la obținerea unor 
rezultate maxime la fiecare leu in
vestit.

Comisiile permanente subliniază 
importanța prevederilor de plan In 
domeniul comerțului exterior și a- 
preciază cu satisfacție preocuparea 
pentru participarea activă și eficien
tă a României la diviziunea interna
țională a muncii, pentru accentuarea 
coopșrării în domeniul producției, 

științei și tehnologiei, precum și pen
tru creșterea mai rapidă a exportu
lui, în condițiile dezvoltării de an
samblu a schimburilor comerciale.

Fundamentînd căile de asigurare a 
eficienței economice, prevederii^ de 
plan vizează creșterea mai accentua
tă a productivității muncii sociale, 
astfel încît pe această cale să se ob
țină partea covîrșitoare din sporul 
venitului național, gospodărirea cu

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare în perioada 1981-1985

Mult stimate tovarășe președinte 
al Republicii Socialiste România,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale este chemată să dezbată și 
să adopte programul de dezvoltare a 
patriei noastre in acest cincinal, de 
realizare a obiectivului strategic 
stabilit de Congresul al XII-lea al 
partidului — trecerea României din 
stadiul de țară în curs de dezvoltare 
la stadiul de țară mediu dezvoltată.

Pe baza mandatului dat de guvern, 
îmi revine sarcina de a vă prezenta 
proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe perioada 
1981—1985, plan întocmit pe baza 
indicațiilor tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, pentru a se 
concretiza distinct sarcinile și mij
loacele tehnico-materiale și finan
ciare puse la dispoziția agriculturii și 
industriei alimentare, care se în
cadrează organic în planul națio
nal unic de dezvoltare economico? 
socială a țării.

Trebuie subliniat in mod deosebit 
că Planul de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe perioada 
1981—1985 are la bază Programul 
Partidului Comunist Român, obiec
tivele și sarcinile stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului, pre
vederile programelor adoptate în do
meniile de bază ale agriculturii și in
dustriei alimentare de cel de-al 
II-lea Congres al țărănimii, precum 
și concluziile reieșite din lucrările 
celui de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii.

întreaga activitate de elaborare și 
fundamentare a planului cincinal al 
agriculturii și industriei alimentare 
s-a desfășurat sub conducerea și cu 
sprijinul direct al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele republicii, care a 
dat indicații deosebit de prețioase cu 
privire la nivelurile, ritmurile și di
recțiile principale ale dezvoltării a- 
griculturii și industriei alimentare în 
etapa actuală, pentru a corespunde 
cît mai bine posibilităților și mijloa
celor tehnico-materiale asigurate 
agriculturii și nevoilor economiei.

Prin prevederile sale, proiectul de 
plan acordă o atenție deosebită dez
voltării intensive și modernizării a- 
griculturii. Această ramură de bază 
a economiei naționale va fi dotată, 
în acest cincinal, cu 86 000 tractoare, 
reînnoind astfel circa 50 la sută din 
baza energetică a acesteia ; progra
mul de mecanizare va asigura, pînă 
la sfirșitul anilor 1983—1984, meca
nizarea complexă a lucrărilor agri
cole, Se va amenaja pentru irigații, 
in continuare, o suprafață de 600 000 
ha, se vor executa lucrări de dese
cări pe o suprafață de 940 000 ha 
și lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 950 000 ha, se va realiza 
în întregime programul de moderni
zare și dezvoltare a plantațiilor viti- 
pomicole, se va continua programul 
de modernizare și dezvoltare a fer
melor zootehnice.

Agricultura urmează să primească 
In această perioadă circa 11,6 mili
oane tone îngrășăminte chimice, pre
cum și produse chimice de comba
tere.

Pentru realizarea amplului pro
gram de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare se alocă un vo
lum sporit de\ investiții — aproape

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați tova
răși deputați,

Analizind proiectul pentru adopta
rea Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare in 
perioada 1981—1985, comisiile perma
nente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale constată că pre
vederile Iui se înscriu pe linia preo
cupării conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivului prioritar 
stabilit de Congresul al XII-lea al 
partidului privind edificarea unei 
agriculturi moderne, de mare efi
ciență și înalt randament.

Profunda revoluție ce se înfăp
tuiește în noua etapă în agricultura 
țării noastre pornește de la necesita
tea de prim ordin, determinată de 
însăși substanța construcției socie
tății socialiste, de a se asigura dez
voltarea pe un plan superior a agri
culturii, creșterea rolului acesteia în 
cadrul economiei naționale, astfel 
încît să dobîndească noi dimensiuni 
în ansamblul producției și să-și am
plifice aportul la crearea venitului 
național.

Comisiile constată cu deosebită sa
tisfacție că, prin elaborarea in mod 
distinct a unui plan de dezvoltare 
pe o perioadă de cinci ani, se mar
chează momentul unei reconsiderări 
de vastă perspectivă a activității a- 
gricole, care primește noi valențe și 
atribute, menite să o transforme in
tr-o adevărată industrie a pămintu- 
lui, ceea ce implică imperativul in
tensificării procesului de moderniza
re și de creștere a producției în acest 
domeniu.

Din examinarea prevederilor de 
plan privind dezvoltarea agriculturii 
și industriei alimentare s-a consta
tat că ele au la bază hotărîrile celui 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., ho
tărîrile celui de-al II-lea Congres al 
consiliilor de conducere a unităților 
agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi, al consiliilor oamenilor muncii 
din industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor privind in
tensificarea procesului de moderni
zare a producției agricole și de dez

inalt spirit de răspundere a avuției 
naționale, in condițiile aplicării fer
me și consecvente a noului mecanism 
economico-financiar, bazat pe auto- 
conducere muncitorească, autogestiu- 
ne, autofinanțare.

Pornind de la scopul suprem al în
tregii politici a partidului și statului 
nostru, de creștere continuă, sistema
tică, a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, potrivit înalte

prezentată de tovarășul ANGELO MICULESCU, 
viceprim-ministru al guvernului, ministrul 

agriculturii și industriei alimentare
180 miliarde lei — în condițiile în 
care aplicarea măsurilor de tipizare 
permite reducerea costurilor pe baza 
îmbunătățirii soluțiilor constructive 
și folosirii pe scarâ mai largă a ma
terialelor ușoare, realizate pe plan 
local.

Concomitent cu folosirea judicioa
să a mijloacelor materiale și finan
ciare alocate de stat, modernizarea 
și dezvoltarea capacităților de pro
ducție din agricultură necesită o 
largă mobilizare și participare activă 
a oamenilor muncii de la sate la e- 
xecutarea lucrărilor de îmbunătățire 
a pajiștilor, înființarea plantațiilor, 
combaterea excesului de umiditate, 
a eroziunii solului și alunecărilor de 
terenuri, redarea în circuitul agricol 
de noi suprafețe.

La elaborarea proiectului de plan, 
noile lucrări de investiții au fost în
scrise după o temeinică analiză, care 
a urmărit folosirea in întregime a 
capacităților existente, acordîndu-se 
prioritate modernizării și reutilării 
celor in funcțiune. In sectorul pro
ducției de ulei, zahăr, conserve, pro
duse de panificație, bere, băuturi ră
coritoare, în proiectul de plan se pre
vede realizarea de capacități mici, 
modulate, amplasate în apropierea 
resurselor de materii prime, contri
buind astfel la realizarea caracterului 
agroindustrial al consiliilor unice.

Ținînd seama de rolul deosebit de 
important al agriculturii în dezvolta
rea patriei noastre, proiectul de 
plan cincinal pentru agricultură — 
în deplină concordanță cu mijloa
cele materiale și financiare alocate 
— stabilește sarcinile de creștere a 
producției vegetale și animale, obli
gațiile ce revin sectorului de stat și 
cooperatist, precum și gospodăriilor 
populației în asigurarea fondului 
central de produse agricole, in vede
rea creșterii în ritm mai susținut a 
contribuției agriculturii la dezvolta
rea economico-socială a patriei noas
tre socialiste.

în producția vegetală, accentul se 
va pune pe obținerea unor recolte 
superioare șl stabile, acordîndu-se. în 
continuare, prioritate producției de 
cereale, care va trebui să ajungă la
28,5 milioane tone. Pentru plantele 
tehnice, propunerile vizează sporirea 
producției de sfeclă de zahăr, soia, 
floarea-soarelui, precum și de in și 
cinepă. Legumicultura se prevede să 
se dezvolte pe cale intensivă, urmă- 
rindu-se sporirea simțitoare a pro
ducției la hectar și realizarea tutu
ror sortimentelor necesare unei bune 
aprovizionări a populației pe tot 
parcursul anului. în viticultură și 
pomicultură s-a prevăzut ridicarea 
potențialului productiv al plantațiilor 
existente, prin modernizarea acestora 
și crearea de noi plantații intensive.

Pentru toți cei ce lucrează în agri
cultură este deosebit de important 
faptul că producțiile prevăzute tre
buie să fie obținute practic numai 
prin sporirea producțiilor medii la 
hectar, pe calea intensificării perma
nente a acesteia. Ca urmare, va 
trebui să acționăm energic și deosebit 
de ferm pentru folosirea deplină a 
fondului funciar, a tuturor mijloace
lor din dotare, respectînd tehnolo

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
prezentat de deputatul ION CATRINESCU

voltare a unei agriculturi de Înaltă 
productivitate și rentabilitate, in mă
sură să asigure aprovizionarea din 
belșug a populației cu produse a*gro- 
alimentare și baza de materii prime 
necesare dezvoltării industriei.

Dînd expresie necesității asigurării 
unei noi calități și în activitatea eco
nomică din agricultură, prevederile 
de plan au în vedere obținerea unor 
randamente ridicate, care să permită 
sporirea substanțială a disponibilită
ților alimentare ale țării. în mod co
respunzător sînt înscrise prevederi 
referitoare la organizarea exemplară 
a producției și a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei în aplicarea 
tehnologiilor in toate unitățile agrico
le de stat și cooperatiste, în așa fel 
încît toată suprafața agricolă să fie 
cultivată și să dea un inalt randament.

Comisiile își exprimă convingerea 
că prevederile privind dotarea cu 
tractoare și mașini agricole perfec
ționate, creșterea livrărilor de îngră
șăminte și pesticide, extinderea sis
temelor de irigații și a altor amena
jări funciare, dezvoltarea complexe
lor zootehnice asigură condiții ma
teriale pentru realizarea producției 
vegetale și animale proiectate. De 
asemenea, comisiile relevă că reali
zarea unei profunde revoluții agrare 
își găsește materializarea in prevede
rile de plan nu numai sub aspectul

(Urmare din pag. I)
în continuare, deputatul loan Totu, 

secretar al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, a ex
pus coraportul consiliului privind 
proiectul de Lege pentru adoptarea 
Planului național unic de dezvolta
re economico-socială a României în 
perioada 1981—1985.

Deputatul Gheorghe Dumitrache, 
vicepreședinte al Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico-fi- 
nanciară, a dat citire apoi rapor
tului comisiilor permanente ale Ma- 

lor cerințe ale societății noastre, 
proiectul de plan concretizează căi și 
mijloace pentru înfăptuirea deplina 
a acestui obiectiv.

Exprimîndu-și convingerea că ac
tualul cincinal va marca intrarea 
României intr-o nouă fază, superioa
ră, a dezvoltării sale, în care vor 
avea loc afirmarea cu putere a revo
luției tehnico-științifice contempora
ne în toate domeniile de activitate, 

giile stabilite, aplicînd cu rigurozitate 
normele cu privire la asigurarea 
densității plantelor, efectuarea tu
turor lucrărilor în epoca optimă și de 
bună calitate, îmbunătățirea continuă 
a tehnologiilor de întreținere și re
coltare.

în acest cincinal va trebui să se 
acorde o atenție mai mare creșterii 
producției animaliere, a cărei pon
dere, în totalul producției agricole, 
va trebui să ajungă, în 1985, la circa 
47 la sută. Asigurarea furajelor tre
buie să devină problema centrală a 
zootehniei, alături de modernizarea 
adăposturilor, asigurarea apei, îmbu
nătățirea selecției, reproducției și a- 
sistenței sanitar-veterinare. Ordinea, 
disciplina și creșterea răspunderii 
celor ce lucrează in sectorul anima
lier trebuie să caracterizeze activi
tatea în acest domeniu.

Prin proiectul de plan, o atenție 
deosebită se acordă și creșterii pro
ducției agricole la gospodăriile popu
lației, măririi efectivelor și dezvoltă
rii producției animalelor, proprietate 
a acestora. în care scop se va da a- 
cestora un sprijin mai susținut în a- 
sigurarea semințelor, mașinilor a- 
gricole, reproducătorilor, asistentei 
veterinare, asigurarea furajelor etc. 
împreună cu cooperația de consum, 
vom acționa pentru livrarea de pui 
și purcei, pentru dezvoltarea efecti
velor și creșterea producției contrac
tate. Se va extinde cooperarea dintre 
unitățile agricole socialiste șl produ
cătorii individuali pentru creșterea 
participării acestora la realizarea 
producției animaliere, atribuind aces
tora animale pentru munca la do
miciliu, folosind forța de muncă dis
ponibilă, spațiile disponibile și unele 
resurse gospodărești de furaje.

în conformitate cu programul sta
bilit de partid privind ridicarea ni
velului de trai al populației, produc
ția netă în industria alimeritară va 
spori într-un ritm mediu anual de
8,7 la sută în condițiile obținerii unui 
indice de valorificare superioară a 
materiilor prime agricole de peste 28 
la sută ; vom folosi mai complet ca
pacitățile de producție existente, ur
mărind dezvoltarea și reutilarea aces
tora. Concomitent, vom acționa pen
tru sporirea aportului cercetării la 
îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor agroalimentare, pentru a 
asigura populației țării noastre o ali
mentație completă și echilibrată ra
țional.

Proiectul de plan prevede dezvol
tarea cu precădere a subramurilor 
alimentare producătoare de alimente 
de bază (carne, lapte, pește, zahăr și 
altele), ridicarea eficientei acestor 
activități, prin creșterea randamen
telor de extracție la floarea-soarelui, 
soia, sfeclă de zahăr și altele. De 
asemenea, se va urmări realizarea de 
produse bogate în proteine, vitami
ne, săruri minerale, precum și a ce
lor dietetice, in concordanță cu ce
rințele tuturor categoriilor de consu
matori.

Ținînd seama de rolul deosebit pe 
care îl are, în acest cincinal, cerce
tarea științifică, proiectul de plan 
stabilește sarcini deosebit de impor

realizărll unui salt calitativ în înzes
trarea mecanică, biologică și chimică 
a unităților socialiste, ci și în fun
damentarea unor relații de producție 
perfecționate, atît in ce privește dez
voltarea și modernizarea forțelor de 
producție, cît și folosirea rațională a 
pâmîntului, a întregului potențial 
tehnic, material și uman.

în acest scop, prin plan s-au pre
văzut sarcini prioritare cercetării 
științifice în Înfăptuirea noii revolu
ții agrare, care să asigure sporirea 
randamentelor la hectar și pe cap 
de animal, fără să implice un con
sum energetic proporțional sporit.

Comisiile consideră că desfășurarea 
revoluției agrare, în condițiile apli
cării noului mecanism economico- 
financiar, bazat pe autoconducere și 
autogestiune. este strins legată de 
cerința obținerii unei înalte eficiențe 
economice, chemată să asigure re
sursele necesare autofinanțării, dez
voltării propriei activități, progresu
lui agr;culturii și al statului nostru.

Opțiunile pentru făurirea unei 
agriculturi moderne, de înalt randa
ment ridică la rangul de prioritate 
dezvoltarea puternică și moderniza
rea zootehniei, astfel încît producția 
acestui important sector să ajungă 
la circa jumătate din totalul produc
ției agricole. Comisiile apreciază că 
sarcinile propuse în ce privește așe- 

Prima zi a lucrărilor
rii Adunări Naționale, care au avi
zat favorabil proiectul de lege.

Trecîndu-se la următorul punct al 
ordinii de zi. tovarășul Angelo Mi- 
culescu. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, a expus proiectul de 
Lege pentru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare în perioada 1981—1985.

Președintele Comisiei pentru agri
cultură, silvicultură și gospodărirea 
apelor, deputatul Ion Catrinescu. a 
prezentat apoi raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care au avi
zat proiectul de lege. 

accelerarea trecerii la o nouă calitate 
în întreaga viață economico-socială, 
ridicarea pe o treaptă mult mai înal
tă a gradului de bunăstare și civili
zație a întregului popor, întărirea 
independenței și suveranității patriei 
socialiste, comisiile permanente au 
avizat favorabil, în unanimitate, pro
iectul de lege și propun Marii Adu
nări Naționale să-1 adopte in forma 
în care a fost prezentat.

tante acestui domeniu hotărîtor pen
tru realizarea producțiilor agricole, 
prevăzind promovarea în producție 
de soiuri și hibrizi noi de plante, 
rase, linii și hibrizi de animale de 
mare productivitate, tehnologii per
fecționate în toate domeniile activi
tății din agricultură și industria ali
mentară. Se vor intensifica cercetă
rile pentru folosirea resurselor ener
getice neconvenționale. care au mari 
posibilități de utilizare în fermele 
agricole și îndeosebi în cele zooteh
nice, utilizarea energiei solare și a 
vîntului, biogazului și valorificarea 
energetică a altor deșeuri din agri
cultură și industria alimentară.

înfăptuirea revoluției agrare, tre
cerea fermă la o nouă calitate im
pun inițierea și aplicarea unor ac
țiuni pentru creșterea eficienței eco
nomice a activității agricole, ceea ce 
necesită, în afara sporirii producției 
agricole, luarea măsurilor de reali
zare a acesteia cu cheltuieli cît mal 
mici. Va trebui să acționăm susținut 
pentru obținerea acesteia în condi
țiile unei înalte productivități a 
muncii și cu cheltuieli materiale cît 
mai reduse pe unitatea de produs, 
pentru a putea obține o sporire a 
rentabilității fiecărei unități în parte.

Trebuie să acționăm cu fermitate 
pentru aplicarea principiilor noului 
mecanism economico-financiar, să 
asigurăm toate condițiile ca activita
tea de producție și economică din 
unitățile noastre să se desfășoare 
efectiv pe baza principiilor autocon- 
ducerii, autogestiunii și autofinan
țării.

Va trebui să generalizăm aplicarea 
sistemului de organizare a produc
ției și a muncii și retribuirii în acord 
global, pentru a asigura cea mai ac
tivă legătură între munca fiecărui 
lucrător din agricultură și cointere
sarea directă a acestuia.

Pe baza prevederilor sale, proiec
tul Planului de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare în pe
rioada 1981—1985 confirmă linia 
justă a politicii partidului nostru 
pentru crearea tuturor condițiilor 
care să asigure progresul continuu al 
agriculturii, ramură prioritară a eco
nomiei naționale, dezvoltarea în ritm 
susținut a industriei alimentare și 
ridicarea pe această bază a bună
stării întregului poporr
’AȘâ‘ cuftî ă‘ "subliniat tovarășul 

Nicblăe Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., îndeplinirea planu
lui cincinal începe cu realizarea 
exemplară a sarcinilor pe acest an. 
Aceasta impune să acordăm toată 
atenția mobilizării locuitorilor sate
lor noastre la recoltarea fără pier
deri a culturilor de vară, realizarea 
programelor de însămînțare a celei 
de-a doua culturi, continuarea în 
ritm susținut a celorlalte lucrări a- 
gricole. luarea unor măsuri de In
tensificare a activității pe șantierele 
de investiții în vederea dării în func
țiune Ia termen a tuturor capacități
lor de producție prevăzute in 1981.

Cu convingerea fermă că, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii din agricultură și in
dustria alimentară vor depune toate 
eforturile pentru realizarea obiecti
velor stabilite de planul cincinal, vă 
rog să învestiți, prin votul dumnea
voastră, cu putere de lege proiectul 
Planului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe perioada 
1981—1985.

zarea acestui sector pe baze eficien
te trebuie să aibă ca obiectiv accen
tuarea îmbunătățirii activității de 
selecție și reproducție, măririi randa
mentului fiecărui animal, asigurării 
unei baze furajere îndestulătoare și 
rațional utilizate.

Comisiile sînt încredințate că, prin 
valorificarea superioară a produse
lor agricole vegetale și animale, mo
dernizarea actualelor capacități de 
producție, folosirea intensivă a spa
țiilor existente, aplicarea prevederi
lor referitoare la crearea de noi uni
tăți mici, industria alimentară va fi 
în măsură să contribuie tot mai 
mult la ridicarea nivelului de trai al 
populației, în conformitate cu pro
gramul stabilit de partid.

în cadrul dezbaterilor, în comisii 
au fost făcute propuneri de îmbună
tățire a unor prevederi, care au fost 
luate în considerare la definitivarea 
proiectului.

Convinse că transpunerea In viață 
a orientărilor și măsurilor stabilite 
prin proiectul de lege va duce la 
înfăptuirea noii revoluții agrare, 
menite să asigure pentru întregul 
cincinal obținerea unor progrese 
marcante, corespunzătoare obiective
lor prevăzute și rolului însemnat al 
agriculturii in înfăptuirea progresu
lui general al economiei noastre so
cialiste, comisiile permanente au avi
zat favorabil, în unanimitate, proiec
tul de lege și propun Marii Adunări 
Naționale să-l adopte în forma în 
care este prezentat.

în ședința de după-amiază a 
început dezbaterea generală asupra 
celor două proiecte de legi.

Au luat cuvîntul deputății : 
Gheorghe Pană, Corneliu Velincov, 
Emilian Dobrescu. Iuliana Bacinschi, 
loan Avram, Alecu Popa, Gheorghe 
Potocean, Melenti Tuduce, Ștefan 
Korodi. Marin Nedelcu, Elena Savu, 
Traian Gârba, Floarea Moise, Teodor 
Roman. Neculai Agachi, Vasilica 
Vlad. Richard Winter, Virginia Ge- 
mescu. Ion Teoreanu, Valeriu Dumi- 
trică. Ferdinand Nagy, Vasile Bu
lucea.

Lucrările sesiunii continuă.
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Din cuvintul participanților la dezbateri
în cuvintul său, deputatul 

Gheorghe Pană *spus: Dezb3' 
terea proiectului Planului cincinal 
1981—1985 și a celorlalte documente 
înscrise pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale 
reprezintă un moment cu profunde 
semnificații pentru întreaga noastră 
activitate, consacrată transpunerii in 
viață a istoricelor hotărîri stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. Prin prevederile sale, planul, e- 
laborat cu contribuția directă și sub 
indrumarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asigură înfăptui
rea neabătută a mărețelor obiective 
de înflorire a patriei, mobilizînd pu
ternic energiile creatoare ale întregu
lui popor pentru realizarea unei cali
tăți noi, superioare, în toate dome
niile de activitate.

în spiritul exigenței și orientărilor 
revoluționare cuprinse în ampla și 
excepționala expunere prezentată de 
secretarul general al partidului la re
centul Congres al consiliilor oameni
lor muncii, organele și organizațiile 
de partid, colectivele de muncă din 
Capitală sint angajate cu toate for
țele in îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și angajamentelor 
asumate pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Informăm Marea Adunare Națio
nală că, pe ansamblul industriei mu
nicipiului București, sarcinile la prin
cipalii indicatori pe primul semestru 
au fost îndeplinite înainte de termen, 
realizînd peste plan o producție- 
marfă de 1,2 miliarde lei și o pro
ducție netă de 600 milioane lei, con
cretizate în însemnate sporuri la o 
serie de produse necesare economiei 
naționale. în această perioadă s-au 
obținut importante economii de me
tal, energie și combustibil, s-au in
trodus în fabricație un număr însem
nat de produse noi și tehnologii mo
derne, reușind,' totodată, să punem 
în funcțiune înainte de termen 12 ca
pacități de producție.

Acumulările cantitative și calitati
ve din cincinalul precedent, rezulta
tele cu care încheiem primul semes
tru al actualului cincinal ne permit 
să apreciem că avem toate condi
țiile pentru a trece cu hotărîre la ri
dicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități economice; 
pe baza creșterii substanțiale a efi
cienței, a aplicării ferme a cerințe
lor noului mecanism economico-fi- 
nanciar, a întăririi autoconducerii 
muncitorești și a autogestiunii. în 
condițiile specifice economiei Capita
lei, acest salt calitativ presupune re
alizarea unei însemnate creșteri a 
producției, fără nici o sporire supli
mentară de forță de muncă, asigura
rea dezvoltării pe cale intensivă a 
tuturor ramurilor industriei, orienta
rea prioritară a eforturilor pentru ob
ținerea unor ritmuri înalte de creș
tere a productivității muncii. înnoi
rea și modernizarea produselor și 
tehnologiilor, reducerea accentuată a 
tuturor normelor de consum.

Vorbitorul s-a referit apoi la ac- 
Țhlhile politieo-orgaTrtzâtorice și teh
nice inițiate în unitățile ■ -Capitalei 
.pentru promovarea .pe scară largă a 
progresului tehnic, pentru reproiec- 
tarea unor produse, in vederea re
ducerii greutății lor brute șl a 
consumurilor specifice de materiale 
deficitare, pentru înlăturarea cit mai 
grabnic a neajunsurilor care mai 
persistă In activitatea întreprinderi
lor bucureștene, astfel incit pină la 
sfîrșitul trimestrului III să fie re
cuperate restanțele, depășindu-se 
planul la principalii indicatori.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Asemenea Întregii țări, în perioada 
1981—1985. potrivit prevederilor pla
nului dezbătut In Marea Adunare 
Națională, Capitala va cunoaște o 
puternică dezvoltare. Vor fi larg pro
movate unele ramuri purtătoare de 
progres tehnic, cum sint : electroni
ca și microelectronica, mecanica 
fină, aviația, utilaje pentru centrale 
nucleare. în același timp se vor lua 
în continuare măsuri care să elimi
ne treptat, începînd chiar din anul 
1981, realizarea unor produse cu teh
nicitate scăzută, învechite, mari 
consumatoare de metal, de combus
tibil și energie.

în vederea realizării sarcinilor ce 
ne revin, vom situa în centrul preo
cupărilor organelor și organizațiilor 
de partid ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției materiale, 
afirmarea cu și mai mare intensitate 
a revoluției tehnico-științifice, intro
ducerea pe scară largă a progresului 
tehnic, organizarea pe baze științifi
ce a producției și a muncii. In acest 
sens, vom acționa mai hotărit, în 
fiecare unitate, pentru gospodărirea 
rațională șl utilizarea intensivă a 
fondurilor fixe productive, punînd 
un accent deosebit pe mecanizarea și 
automatizarea proceselor tehnologi
ce, extinderea lucrului la mai multe 
mașini in toate locurile unde este 
posibil, ridicarea necontenită a gra
dului de calificare a muncitorilor și 
cadrelor tehnice, introducerea unui 
regim sever de economisire in toate 
domeniile.

în ceea ce privește agricultura, 
pentru dezvoltarea căreia planul cin
cinal prevede obiective mobilizatoare, 
acordăm o atenție deosebită folosirii 
raționale a întregului fond funciar, 
valorificării Intensive a condițiilor 
existente pentru extinderea legumi
cultorii și îmbunătățirea activității 
în zootehnie, în vederea creșterii 
aportului acestora la aprovizionarea 
populației municipiului București cu 
legume proaspete, lapte și carne.

De asemenea, acționăm pentru 
înfăptuirea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvolta
rea serviciilor și a industriei mici, 
pentru a satisface lntr-o măsură 
sporită nevoile oamenilor muncii din 
Capitală.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că oamenii muncii din Capitală, în 
frunte cu comuniștii, sint angajați 
in prezent cu toate forțele pentru 
traducerea neabătută tn viață a sar
cinilor ce le revin in acest an și pe 
întregul cincinal, aducindu-și astfel 
o contribuție tot mai mare la înflo
rirea continuă a patriei, la ridicarea 
României pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației, la creșterea bună
stării și fericirii poporului romăn.

în cuvintul său, deputatul Cor- 
neliu Velincov 3 spus: Proicctul 
de lege privind planul de dezvoltare 
economlco-socială in perioada 1981— 

1985 a Republicii Socialiste Româ
nia, prin care se asigură creșterea 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării noastre, 
parcurge ultima treaptă din făgașul 
democratic de stabilire cincinală a 
evoluției producției materiale din țara 
noastră. Expunerea făcută de dum
neavoastră, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. în forumul su
prem al democrației muncitorești — 
document de excepțională valoare 
științifică și practică — oferă solu
țiile și metodele ce trebuie adoptate 
pentru aplicarea cu succes a strate
giei trecerii României din stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la stadiul 
de țară mediu dezvoltată.

Trăsăturile profund revoluționare 
ale acestui proiect de plan cincinal 
pun in valoare cu multă pregnanță 
dinamica accentuată a prevederilor 
pentru județul Călărași — al cărui 
ctitor sinteți dumneavoastră — asi- 
gurîndu-se astfel un cadru normativ 
pentru înflorirea acestor meleaguri. 
Combinatului siderurgic din Călă
rași, pe care istoria îl asociază nu
melui dumneavoastră și căruia, ince- 
pînd cu acest cincinal, i se acordă 
un rol prioritar la nivelul economiei 
naționale, proiectul de plan îi în
credințează sarcini importante in 
creșterea producției de cocs metalur
gic, fontă de afinare, oțel și 
laminate.

Arătînd în continuare că marele 
combinat siderurgic din Călărași, 
intrat partial în funcțiune în preajma 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. își dezvoltă capa
citățile, fiind puse succesiv în func
țiune secțiile de elaborare și de tur
nare continuă a oțelului în blumuri 
și de laminare în profile mijlocii și 
existind condițiile necesare ca în 
acest an să se finalizeze investițiile 
din această etapă, vorbitorul a spus : 
în fața acestor împliniri, siderurgiș- 
tii călărășeni sint hotărîți să depună 
toate eforturile pentru a asigura o 
activitate de prestigiu, începînd chiar 
din această etapă, pentru a demonstra 
astfel capacitatea românească de 
proiectare, uzinare, execuție și pro
ducție a utilajelor tehnologice de 
bază. Investițiile din acest cincinal, 
pentru Combinatul siderurgic Călă
rași, dimensionate în funcție de ne
cesitățile economiei naționale. sint 
localizate în principal pe primul flux 
siderurgic integrat, care cuprinde 
agregate siderurgice de mare perfor
manță și complexitate pentru pro
ducția de cocs metalurgic, aglome
rat feros, fontă de afinare. otel tur
nat continuu și laminate finite, care 
urmează să se realizeze începînd din 
acest cincinal.

Pe baza acestor investiții, în 
ultimul an al cincinalului, combina
tul va produce peste un milion tone 
oțel pentru acoperirea nevoilor eco
nomiei naționale.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Sîntem întru totul de acord cu po
litica externă a partidului și statului 
nostru, consacrată cauzei păcii, inde
pendenței și libertății popoarelor, 
destinderii și securității în lume. 

. Prestigiul de care se bucură astăzi 
România socialistă se datorează con
tribuției hotărîtoare aduse de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
personalității dumneavoastră proemi
nente, inițiativelor dumneavoastră de 
largă audiență, acțiunilor de mare 
răsunet pe toate meridianele, pro
movate în jurul nobilelor idei ale 
dezvoltării' prieteniei și apropierii 
dintre țări și popoare, apărării vieții 
pașnice a omenirii.

Mă declar întru totul de acord cu 
prevederile proiectelor de lege supuse 
dezbaterii și voi vota pentru adopta
rea lor. '

Referindu-se la documentele supuse 
dezbaterii, deputatul Emilian Do- 
breSCU 3 sublinia^ in cuvintul său 
că, atît in proporțiile sale macroeco
nomice, cit și în prevederile speci
fice pe ramuri, noul cincinal mate
rializează concepția și stilul de mun
că ale secretarului general al parti
dului : intransigenta neclintită în 
promovarea obiectivelor stabilite, a- 
bordarea revoluționară a noilor sar
cini și reconsiderarea, fără ezitare, a 
unor teze și concepte perimate, in
geniozitatea deosebită in rezolvarea 
celor mai complicate probleme, ca
pacitatea de a niobiliza și canaliza 
într-o unică direcție potențialul eco
nomiei, eforturile clasei muncitoare, 
ale întregului popor.

Particularitatea istorică a noului 
plan provine, în primul rînd. din im
perativul realizării unei reproducții 
de tip intensiv, care să asigure intra
rea României în rîndul statelor me
diu dezvoltate. în al doilea rînd, 
angajarea tot mai profundă a econo
miei noastre în circuitul internațio
nal are loc în condițiile manifestării 
unor puternici factori destabilizatori, 
criza energetică și economico-finan- 
ciară avînd un caracter structural și 
de durată. Proiectul planului își 
propune să răspundă concomitent 
problemelor contradictorii generate 
de acest complex de cerințe și îm
prejurări — și trebuie menționat că 
opțiunile și soluțiile adoptate sînt în 
concordantă deplină cu hotărîrile 
programatice și Directivele Congre
sului al XII-lea al partidului. 1 în 
acest context, relevind orientarea 
spre mobilizarea mai intensă a re
zervelor proprii de materii prime și 
energie, pe baza dezvoltării indus
triei extractive, agriculturii, silvicul
turii și exploatării lemnului, a orga
nizării la scară industrială a reciclă
rii materialelor refolosibile, vorbito
rul a arătat că pină la finele cincina
lului România urmează să-și acopere 
din resurse interne 82 la sută din 
energia primară consumată. 90—98 la 
sută din necesarul la cărbuni, cocs 
metalurgic, laminate și țevi. 80—90 
la sută la plumb și zinc, practic in
tegral la aluminiu, circa 80 la sută 
la fibre și fire textile.

Originalitatea noului cincinal. a 
spus vorbitorul, constă și în faptul 
că, situînd în rindul priorităților 
fundamentale dezvoltarea sectorului 
primar, planul prevede intensificarea 
procesului de restructurare a indus
triei prelucrătoare, precum și o con
siderabilă extindere a sectorului ter
țiar. In condițiile limitării șl chiar 
scăderii unor producții energo și ma- 
terialo-intensive, subramurile de vîrf 
— îndeosebi metalurgia aliajelor spe
ciale și produselor de prelucrare 
avansată, electronica, mecanica de 

precizie, mașinile-unelte, chimia de 
sinteză fină și de mic tonaj — vor 
cunoaște ritmuri de 2—3 ori mai mari 
decît media pe ansamblul industriei. 
Creșterea accelerată a industriei 
mici, artizanatului și serviciilor va 
contribui la satisfacerea mai bună a 
unor cerințe ale populației și econo
miei. la folosirea mai rațională a 
forței de muncă.

Corespunzător acestor orientări, 
programul de investiții — conceput 
pe baza unei rate a acumulării de 
circa 29 la sută — prevede ca peste 
două cincimi din fondurile alocate 
sferei productive să fie repartizate 
sectorului primar. în industria prelu
crătoare, accentul se pune pe termi
narea obiectivelor începute șl dotarea 
cu utilaje perfecționate, ponderea 
volumului de construcții-montaj în 
total urmînd să nu depășească 27 la 
sută, fată de 35 la sută în cincinalul 
precedent. De asemenea, raportul 
dintre valoarea rămasă de realizat 
la lucrările angajate și capacitatea 
anuală de execuție se diminuează 
continuu, corespunzător prevederilor 
legii investițiilor, reducîndu-se sub
stanțial imobilizările de mijloace ma
teriale și financiare.

Subliniind că potențialul actual al 
economiei noastre permite obținerea 
de sporuri absolute la venitul națio
nal pe locuitor, care asigură compri
marea distanței economice care ne 
desparte de statele avansate, vorbito
rul a arătat că analiza factorială a 
creșterii economice proiectate pen
tru actualul cincinal demonstrează că 
aportul factorilor intensivi — îndeo
sebi productivitatea muncii sociale și 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale — va fi preponderent. 
Este incontestabil că așezarea mai 
consecventă a sistemului prețurilor 
de producție și de livrare pe prin
cipii economice, pornind de la chel
tuielile socialmente necesare, inclusiv 
prețurile mondiale ala resurselor 
energetice, va întări și mai mult 
preocuparea tuturor unităților pentru 
utilizarea cu înalt randament a fon
durilor încredințate.

Referindu-se apoi la problema echi
librării balanței de plăți externe, 
vorbitorul a arătat că, în conformi
tate cu lin.iile directoare ale politicii 
partidului, această cerință urmează 
a se înfăptui nu prin restringerea 
schimburilor, care inevitabil ar afecta 
și dezvoltarea țării noastre, ci prin 
amplificarea acestora, în condiții de 
egalitate și avantaj reciproc. Planul 
prevede extinderea în continuare a 
relațiilor cu țările membre ale 
C.A.E.R., în cadrul căruia există, 
după convingerea noastră, impor
tante rezerve de dezvoltare a coope
rării și specializării, în scopul satis
facerii mai bune a necesităților re
ciproce de materii prime, energie, 
materiale speciale, mașini și utilaje 
moderne, bunuri de consum. Se pre
vede. de asemenea, lărgirea și diver
sificarea colaborării economice cu 
toate celelalte țări socialiste. Tocmai 

' în soluționarea unor probleme strin
gente ce se pun astăzi în fața eco
nomiilor noastre își pot manifesta 
eu o forță sporită superioritatea ra
porturile internaționale de tip noii. 
In același timp, planul cincinal are 
în vedere adîncirea colaborării cu 
țările in curs de dezvoltare, cu sta
tele capitaliste dezvoltate, precum și 
cu o serie de organisme economico- 
financiare internaționale.

în ultima parte a cuvîntului său, 
/vorbitorul s-a ocupat de problema 
/ îmbunătățirii planificării și conduce

rii. în acest cadru, vorbitorul a arătat 
că lucrătorii din domeniul planifică
rii vor trage toate învățămintele din 
orientările formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
acționînd pentru studierea aprofun
dată și luarea mai deplină în consi
derare a cerințelor legilor economice, 
inclusiv ale legii valorii, pentru 
analiza implicațiilor interdependen
ței crescînde dintre economia noas
tră și economia mondială, corelarea 
corespunzătoare a dezvoltării și con
sumului cu sursele energetice și de 
materii prime posibil de asigurat. 
De asemenea, pornindu-se de la cri- 
ticile aspre, dar întru totul îndreptă
țite, exprimate in forumul clasei 
muncitoare, vor fi combătute cu hotă
rîre manifestările de birocratism și su
perficialitate, fenomenele de încor
setare a inițiativei unităților de bază, 
tendințele de a echilibra formal, prin 
subterfugii scriptice, balanțele ma
teriale și valorice, ca și atitudinile 
unor cadre economice care, la întoc
mirea planului, nu evaluează cu ri
gurozitate oosibilitățile unităților res
pective, iar în execuție nu-și res
pectă nici propriile propuneri. Subli
niind necesitatea îndeplinirii planu
lui, vorbitorul a spus : Dacă în faza 
elaborării planului, democrația eco
nomică implică o amplă confruntare 
de ipoteze și soluții alternative, cu 
participarea specialiștilor, a maselor 
largi de oameni ai muncii, după 
aprobarea lui, în virtutea exigente
lor aceleiași democrații, principalul 
devine stimularea inițiativei crea
toare a tuturor colectivelor în vede
rea execuției exemplare a sarcinilor 
stabilite.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Doresc să-mi exprim acordul cu 
proiectul de lege prezentat, avînd 
convingerea că înfăptuirea planului 
pe perioada 1981—1985 va asigura o 
nouă și puternică dezvoltare a forței 
economice a țării, îmbunătățirea în 
continuare a nivelului de trai al în
tregului popor, transpunerea neabătu
tă in viață a programului partidului.

Am participat, ca reprezentant al 
Consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de confecții Focșani, 
la cel de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii — a spus 
deputata |u|jana Bacinschi - șl 
sînt încă sub puternica impresie a 
magistralei expuneri prezentate de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la deschiderea Înaltului 
forum al clasei muncitoare.

După ce a arătat că ritmurile de 
creștere economico-socială a patriei 
noastre, prevăzute pentru acest cin
cinal, asigură dezvoltarea multilate
rală a tuturor sectoarelor de activi
tate, vorbitoarea a spus : în fermi
tatea transpunerii tn viață a acestui 
țel suprem al politicii partidului 
nostru constatăm încă o dată cu 
înaltă mîndrie comunistă prezența 
grijii pe care iubitul nostru secretar 
general, președintele țării, o poartă 

cu deosebită căldură națiunii noastre 
socialiste, fiecărui fiu al patriei. 
Asemenea întregii țări, județul Vran- 
cea va cunoaște o nouă și puternică 
dezvoltare. Producția industrială va 
crește intr-un ritm mediu anual de 
15,2 la sută și va ajunge în 1985 la 
peste 16 miliarde lei, valoarea pro
ducției agricole va depăși 5.2 mili
arde lei ; în alte ramuri se va rea
liza un volum de activitate de 6,5 
miliarde lei, ceea ce permite ca 
volumul de activitate economică, 
în medie pe un locuitor, să a- 
jungă în 1985 la aproape 72 mii lei. 
Aceste sporuri se vor obține, în prin
cipal, pe seama creșterii productivi
tății muncii, precum și prin alocarea 
a aproape 9 miliarde lei investiții, 
care vor asigura realizarea unor noi 
capacități de producție, moderniza
rea celor existente, extinderea meca
nizării și automatizării, perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație, diver
sificarea și înnoirea producției.

Vorbitoarea a reliefat că în actualul 
cincinal industria ușoară a țării va 
spori cu peste 53 la sută, aceasta 
fiind o expresie a preocupării pen
tru creșterea continuă a bunurilor de 
consum, necesare atît satisfacerii ce
rințelor țării, cit și pentru export, 
întreprinderea de confecții din Foc
șani — unitate care în 1982 va îm
plini două decenii de activitate — 
situată in prezent pe locul trei în 
întrecerea socialistă intre unitățile 
Centralei industriei confecțiilor, își 
va spori continuu producția, pe ace
leași spații, pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

îri cincinalul trecut — a spus ea — 
circa 70 la sută din producția totală 
realizată în întreprinderea noastră a 
fost expediată la export, iar în ac
tualul cincinal, producția pentru ex
port urmează să crească .cu 30 la 
sută. Noi apreciem că putem să rea
lizăm și chiar să depășim această 
sarcină, consolidînd astfel prestigiul 
cîștigat, ca o expresie concretă a a- 
deziunii unanime a colectivului nos
tru la politica externă de prietenie, 
colaborare și pace promovată cu 
consecventă de statul nostru, de pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în încheiere, îmi exprim deplina 
adeziune față de obiectivele prevă
zute în proiectul planului cincinal și 
vă asigur că vom face totul pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin, aducindu-ne astfel contri
buția la înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

în cuvintul său, deputatul |oqp 
Avram 3 spus ' Actuala sesiune a 
forului legislativ suprem al țării, 
chemată să dezbată și să dea formă 
și forță juridică prevederilor cinci
nalului. 1981—1985, la capătul căruia 
România urmează să pășească, potri
vit hotăririlor programatice ale Con
gresului al XII-lea, în rîndul țărilor 
cu dezvoltare economică medie, do- 
bindește o semnificație politică deo
sebită. Atingerea lui presupune, așa 
cum a evidențiat, recent, din nou, 

^tovarășul Nicolae Ceaușescu, orien
tarea generală a dezvoltării spre la
turile ei intensive, ceea ce implică 
creșterea intr-un ritm susținut a pro
ducției construcțiilor de mașini, con
comitent cu accelerarea modernizării 
structurilor ei.

Referindu-se la dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini, vorbi
torul a arătat că ritmuri mai înalte 
vor înregistra subramurile purtătoa
re de progres tehnic, care asigură 
mai buna valorificare a resurselor de 
materii prime și materiale : electro
nica. electrotehnica, mașinile-unelte, 
mecanica fină, optica, aeronautica și 
alte sectoare de înaltă tehnicitate, 
cum sînt cele de microprocesoare și 
automatică.

în corelație cu strategia economică 
a partidului nostru, contribuția ra
murii la asigurarea independenței 
energetice a țării va consta în creș
terea producției și diversificarea uti
lajelor pentru industria minieră și 
petrolieră, pentru hidro și termo
centrale, în realizarea de echipamen
te pentru centrale nuclearo-electrice.

în ce privește cealaltă ’ prioritate 
economică stabilită de această strate
gie. vom livra agriculturii și indus
triei alimentare, așa cum rezultă șl 
din proiectul de lege, utilaje de înal
tă productivitate, permițînd aplica
rea unor tehnologii agricole eficien
te, prelucrarea superioară a produ
selor agricole și animaliere, utilaje 
a căror valoare va însuma pe cin
cinal aproape 90 miliarde lei.

în domeniul echipamentelor com
plexe este de menționat realizarea 
unor utilaje metalurgice care vor a- 
sigura un grad mare de finisare a 
metalului, utilaje chimice exploata
bile la temperaturi și presiuni mari, 
în medii agresive, acordîndu-se o 
atenție deosebită ridicării gradului 
de automatizare a proceselor tehno
logice.

în ceea ce privește mijloacele de 
transport, vom diversifica gama au
tovehiculelor grele de 25—100 tone 
destinate traficului de mărfuri in
tern și internațional, cit și marilor 
șantiere ale economiei, de nave teh
nice maritime și fluviale.

Producția bunurilor de larg con
sum, care va crește mai rapid decît 
pină acum — de 2,5 ori — va cu
prinde o gamă tot mai diversă de a- 
parate electrocasnice. aparate foto, 
radiocasetofoane, televizoare în cu
lori, autoturisme. Ea va fi însoțită de 
lărgirea considerabilă a serviciilor.

în vederea asigurării unei creșteri 
de o calitate și eficiență ca cele pre
văzute în plan, vom promova în fie
care unitate tehnologiile noi. genera- 
lizîndu-le pe cele de mare produc
tivitate, urmărind, totodată, reali
zarea în concepție proprie a marii 
majorități a utilajelor și echipamen
telor pe care le vom fabrica. Este 
principala cale prin care ne propu
nem să sporim valoarea obținută din 
aceeași unitate de metal cu aproape 
o treime.

Ca urmare a unei asemenea dez
voltări, industria românească con
structoare de mașini, la a cărei pu
ternică dezvoltare contribuie hotărî- 
tor secretarul general al partidului, 
va acoperi in proporție de peste 80 la 
sută necesarul de echipamente al 
economie), asigurlnd, totodată, și în
semnate disponibilități pentru ex
port.

Pentru a realiza în bune condiții 
toate aceste obiective, va trebui să 
Înlăturăm fără intîrziere o serie de 
lipsuri serioase — puse în evidență 

și de dezbaterile recentului forum 
național al democrației muncitorești 
— privind îndeplinirea planului pro
ducției fizice, asigurarea unei cali
tăți corespunzătoare a produselor, a 
ritmicității aprovizionării tehnico- 
materiale și cooperării interuzinale, 
a scurtării ciclurilor de asimilare și 
modernizare a producției, a ridicării 
rapide a nivelului general al califi
cării profesionale.

Totodată, în aplicarea mai eficien
tă a noului mecanism economico-fi- 
nancia.r vom promova — așa cum pe 
bună dreptate s-a arătat și în expu
nerea pe marginea legii — cu mai 
multă hotărîre reducerea consumu
rilor de producție prin diminuarea 
substanțială a consumurilor de me
tal și energie, ridicarea productivi
tății muncii, prin mecanizarea ope
rațiunilor tehnologice cu volum încă 
mare de muncă, utilizarea intensivă 
a fondurilor fixe.

în cuvintul său, deputatul AjgCU
Popa 3 spus : PersPectivele largi in 
evoluția prezentă și viitoare a patriei 
noastre, concretizate în proiectul 
Planului de dezvoltare economlco- 
socială în cincinalul 1981—1985 poar
tă amprenta personalității, gîndirii 
științifice, spiritului revoluționar și 
dragostei de patrie a celui care con
duce destinele partidului și poporu
lui nostru pe calea socialismului și 
comunismului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele republicii.

Continuarea în ritm susținut a pro
cesului dezvoltării și modernizării 
economiei naționale, trecerea la o 
nouă calitate. în1 toate domeniile ac
tivității economico-sociale, valorifi
carea intensivă, complexă a resurse
lor materiale, în condițiile unei 
maxime eficiențe economice, consti
tuie caracteristica de bază a proiec
tului de plan, supus dezbaterii și 
aprobării sesiunii noastre, asigurîn- 
du-se astfel realizarea obiectivului 
strategic de trecere a României de la 
stadiul de țară în curs de dezvoltare 
la stadiul de țară mediu dezvoltată.

Vorbitorul a informat sesiunea că 
județul Prahova va beneficia în ac
tualul cincinal de fonduri de inves
tiții în valoare de 35,6 miliarde lei, 
care, împreună cu acțiunile ce se vor 
întreprinde pe linia ridicării nivelu
lui tehnic și- calitativ, a potențialului 
existent, vor asigura condițiile de 
sporire a volumului total al activității 
economice cu 32,9 la sută, a produc
ției globale industriale cu 30,6 la 
sută, precum și a volumului activi
tății în agricultură cu 115 la sută, 
față de realizările anului 1980.

Producția Combinatului petrochi
mic Brazi — a spus el în continuare
— unitate cu pondere ridicată în vo
lumul producției materiale a județu
lui, va cunoaște o însemnată creștere. 
Față de realizările anului 1980, vo
lumul producției va spori în anul 
1985 cu 48.8 1# sută, producția netă 
cu 71 la sută. In anul 1985 se va pro
duce de 4 ori mai multă polietilenă,

- de 4;3 ori mai mult fenol și acetonă, 
de 4.2 Oti mai mult oxid, de etilena 
și gllcol, de 1.3 ori mai mult cocs, de 
petrol; iar producția chimică de mic 
tonaj va crește de 2,6 ori, realizîn- 
du-se o gamă variată de produse cu 
largă întrebuințare în diverse ramuri 
ale economiei naționale, înlocuitori 
ai produselor din import. Capacitatea 
de producție de cauciuc sintetic va 
crește de 2,5 ori, urmînd a se realiza 
noi sortimente, cum sînt : cauciuc 
polibutadienic și triblocpolimeri.

Deosebit de important — a preci
zat vorbitorul — este faptul că în
treaga dezvoltare prevăzută se va 
realiza pe baza cercetării și concep
ției proprii, elaborată de Institutul 
Central de Chimie, cu sprijinul și 
contribuția directă a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, proeminentă personalitate 
științifică, savant de reputație mon
dială.

Asigur forul suprem al puterii de 
stat a Republicii noastre că lucră
torii din Combinatul petrochimic 
Brazi, toți oamenii muncii prahoveni 
își vor aduce în viitor o contribuție 
sporită la creșterea continuă a pu
terii economice a patriei și a calității 
vieții oamenilor muncii, pentru înăl
țarea națiunii noastre pe culmile lu
minoase ale civilizației comuniste.

Deputatul Gheorghe Poto- 
Cean 3 spus *ntre altele: Așa cum 
ne-a fost prezentat, proiectul planu
lui de dezvoltare economico-socială 
în perioada 1981—1985 este în depli
nă concordantă cu sarcinile funda
mentale stabilite de Directivele Con
gresului al XII-lea al partidului, cu 
exigentele noi formulate in magis
trala expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor mun
cit La sfirșitul perioadei, județul 
Caraș-Severin urmează să se situeze 
între primele județe ale tării în ra-®» 
port cu volumul producției pe lo
cuitor. ponderea principală revenind 
industriei, ramură ce va realiza o 
producție de peste 76 000 lei pe lo
cuitor.

Ca miner, sint interesat în mod 
deosebit de coordonatele stabilite 
pentru dezvoltarea unuia din sec
toarele importante ale economiei, și 
anume industria extractivă. în ex
punerea sa la recentul forum al de
mocrației și autoconducerii muncito
rești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
accentuat cu putere necesitatea de a 
pune pe primul plan asigurarea ba
zei de materii prime și resurse e- 
nergetice a țării. Aș dori să infor
mez că industria extractivă a Caraș- 
Severinului se va dezvolta într-un 
ritm mediu anual de circa 29 la 
sută. Măsurile luate asigură creș
terea de 3 ori a producției totale de 
cărbune, exploatarea în carieră a șis
turilor bituminoase într-un volum de 
16 milioane tone în 1985. O atenție 
deosebită se acordă, identificării și 
omologării a noi rezerve de mine
reuri feroase și neferoase, precum și 
de alte substanțe utile.

Sîntem conștienți că îndeplinirea 
acestor sarcini solicită eforturi mari, 
o serioasă angajare a geologilor și 
minerilor, deplina noastră răspun
dere pentru finalizarea la termene
le stabilite, și chiar în devans, a o- 
biectivelor prevăzute. Vă încredin
țăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
minerii Caraș-Severinului vor face 
totul pentru a da în exploatare ză
cămintele de cărbune de la Lupac, 

Caransebeș, Bigăr, a celor din zona 
Văii Almajului, șisturile bituminoa
se de la Anina și Doman, rezervele 
de minereuri cuprifere sărace de la 
Moldova Nouă, ca și pentru a lărgi 
perimetrele actualelor exploatări din 
cadrul întreprinderii miniere Bocșa, 
în care lucrez.

După ce a arătat că minerii acor
dă o atenție deosebită valorificării 
haldelor de minereu sărac în con
ținut, acumulate, de-a lungul dece
niilor de exploatare, valorificării su
perioare a nisipurilor cuarțoase din 
zona Doclin, care, în felul acesta, vor 
putea fi utilizate pentru fabricarea 
sticlei și a unor materiale hidroizo- 
lante. vorbitorul a cerut un sprijin 
mai susținut, mai operativ din partea 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei pentru ca tot ce și-au pro
pus să fie bine dus pină la capăt, 
fără a întîmpina greutăți și stagnări 
inutile.

împreună cu toți minerii din Ca
raș-Severin. îmi îndrept, de la a- 
ceastă înaltă tribună, gîndurile și 
sentimentele de mulțumire și profun
dă gratitudine spre conducerea de 
partid și de stat, spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru prevede
rile cuprinse în planul cincinal în 
domeniul calității vieții, pentru o-, 
biectivele de creștere continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului. Putem aprecia că cin
cinalul actual va fi un cincinal al 
calității nu numai în activitatea pro
ductivă. ci și în sectoarele sociale. 
Răspunsul nostru, al minerilor, față 
de grija permanentă acordată îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
viată, îl constituie hotărîrea colecti
vului întreprinderii miniere din Boc
șa de a realiza integral sarcinile 
producției fizice pe acest an și pe 
întregul cincinal. Așa cum ne în
deamnă secretarul general al parti
dului, președintele țării. în acest cin
cinal. pentru realizarea obiectivelor, 
va trebui să luăm toate măsurile 
pentru întărirea disciplinei tehnolo
gice și a muncii, pentru întronarea 
la fiecare loc de muncă a unui cli
mat de ordine și răspundere, pen
tru bunul mers al producției.

După ce a arătat că rezultatele 
bune obținute în dezvoltarea econo
mică a județului Ialomița, ca și a 
întregii țări, în cincinalul recent în
cheiat, confirmă încă o dată justețea 
și realismul politicii științifice a par
tidului și statului nostru șl constituie 
caracteristici fundamentale și pentru 
planul cincinal 1981—1985, deputatul 
Melenti Tuduce 3 spus: Magis‘ 
trala expunere prezentată de secreta
rul general al partidului la cel mai 
larg și reprezentativ forum al clasei 
muncitoare dă orientări programatice 
întregului popor, ne luminează acti
vitatea viitoare pentru a pune in 
valoare, în condițiile actuale, noi căi 
și metode prin care să valorificăm in 
mod superior potențialul material și 
uman, pentru creșterea bunăstării 
generale, pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă a calității vieții tuturor mem
brilor societății.

Ca unul care tml desfășor activi
tatea în agricultură, ramură princi
pală a producției materiale, apreciez 
că prevederile noului plan cincinal, 
supuse astăzi dezbaterii, sint pe de
plin realizabile.

Muncitorii, tehnicienii șl inginerii 
din cadrul întreprinderii agricole de 
stat Ograda, unde îmi desfășor acti
vitatea, raportează conducerii parti
dului și statului, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, transpunind 
consecvent in practică indicațiile ce 
ni le-ați dat cu prilejul numeroase
lor vizite de lucru efectuate în jude
țul Ialomița, estimăm să obținem în 
acest an realizarea și depășirea pla
nului la toți indicatorii, atît în pro
ducția animalieră, cit și în producția 
vegetală. Astfel, la orz am încheiat 
recoltatul cu o producție medie de 
4 500 kg/ha pe 2 200 ha, la grîu esti
măm o producție de cel puțin 4 000 
kg/ha pe cele 2 800 ha; iar la cultu
rile prășitoare sînt asigurate condi
țiile depășirii indicatorilor de plan, 
puțind obține cele mai mari produc
ții din istoria unității noastre. Re
zultate bune am obținut și vom ob
ține și în sectorul zootehnic, unde am 
îndeplinit și depășit sarcinile de plan 
și angajamentele asumate.

Arătînd apoi că în unitatea in care 
lucrează nu s-a făcut totul pentru 
valorificarea deplină a întregului po
tențial uman și material de care dis
pune. vorbitorul a spus : însușindu-și 
îndemnurile și indicațiile dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse în expu
nerea la cel de-al doilea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, colec
tivul întreprinderii noastre acțio
nează pentru aplicarea unor măsuri 
economico-financiare care să canali
zeze eforturile specialiștilor, ale tu
turor celor ce lucrăm in această uni
tate pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, folosirea țit mai econo
mică a mijloacelor mecanice, îngră
șămintelor chimice și a apei de irigat, 
asigurînd o folosire corespunzătoare 
a forței de muncă, prin mai buna 
organizare și retribuire a muncii, pe 
baza acordului global, de la nivelul 
formației de lucru pină la nivelul 
conducerii, >

în încheiere — a spus vorbitorul — 
ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a transpune în viață 
sarcinile de mare răspundere ce ne 
revin din proiectul planului cincinal 
1981—1985, pe care îl votez cu toată 
convingerea, conștient fiind că în
făptuirea lui va contribui mai mult 
la ridicarea țării noastre pe noi culmi 
ale progresului și civilizației.

în cuvintul său, deputatul Ș(efan 
Korodi a spus : Planul unic de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe perioada 1981—1985, oare asigură 
ridicarea patriei noastre pe noi trep
te de progres și civilizație, creșterea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, supus dezbaterii marelui sfat al 
țării, ne întărește convingerea și sa
tisfacția că ideile novatoare, de ine
stimabilă valoare teoretică și practi
că fundamentate și dezvoltate în 
ooera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind interacțiunea dialectică din
tre muncă și bunăstare, dintre spo
rirea avuției naționale și ridicarea, 
pe această bază, a calității vieții în

tregului popor, vor guverna si in ac
tualul cincinal procesul dezvoltării 
noastre economice și sociale, afir
marea răspunderii clasei muncitoa
re, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, față de 
destinele tării, pentru asigurarea in
dependenței și suveranității ei na
ționale.

Cifrele din proiectul planului de 
stat pe această perioadă privind 
creșterea producției fizice, producti
vității muncii, eficienței activității 
economice, a veniturilor populației 
corespund pe deplin posibilităților 
economiei naționale, capacității, e- 
nergiei și inițiativei creatoare a oa
menilor muncii.

Considerînd drept obiective funda
mentale ale activității lor sarcinile 
desprinse din documentele Congresu
lui Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, din magistrala expu
nere a secretarului general al parti
dului la Congresul consiliilor oame
nilor muncii — a spus vorbitorul — 
sindicatele, organizația profesională 
de masă a clasei muncitoare, care 
cuprind în rîndurile lor peste 7 mi
lioane de membri, oameni ai muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte . naționalități — acționează în 
mijlocul maselor muncitoare, împre
ună cu ele și pentru ele. pentru re
zolvarea tuturor problemelor de mun
că și de viață din întreprinderi și 
instituții, soluționarea cerințelor în
dreptățite. in deplină concordantă cu 
legile țării.

Sintem conștienți, totodată, că tre
buie să întărim continuu capac’ "Ja 
politico-organizatorică a organe, f și 
organizațiilor sindicale, de la toate 
nivelurile, pentru sporirea forței 
educative a întrecerii socialiste, in 
vederea realizării exemplare a pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal, să organizăm, așa cum ne-o 
cere secretarul general al partidului, 
o mai largă activitate politică, cul- 
tural-educativă și sportivă, să ne 
preocupăm cu mai multă fermitate, 
în raporturile de conlucrare directă 
cu organele de conducere colectivă, 
de soluționarea problemelor sociale 
care privesc condițiile de muncă, în
tărirea sănătății și capacității de 
muncă a personalului muncitor, or
ganizarea timpului liber, odihnei și 
tratamentului balnear, veghind toto
dată la aplicarea fermă a principi
ilor eticii și echității socialiste, la 
respectarea legilor țării. Avem in 
această privință un program con
cret de acțiune în prevederile pro
iectului actualului plan cincinal în 
care continuă să se afirme puternic 
caracterul umanist al politicii parti
dului și statului nostru prin majo
rarea în continuare a retribuțiilor re
ale cu 16 .1a sută, a pensiilor de toate 
categoriile, alocației de stat pentru 
copii, prin dezvoltarea învățămîntu- 
lui, culturii, a construcțiilor de.lo
cuințe cu 900 000 apartamente, creșe, 
grădinițe, prin trecerea la săptămi- 
na de lucru de 46 de ore și pregăti
rea etapei săptămînii de 44 de ore, 
cheltuielile pentru finanțarea activi
tăților social-culturale crescînd pină 
In anul 1985 cu circa 21 la sută.

Ca obiectiv imediat — a spus în 
încheiere vorbitorul — ne preocupă, 
in climatul deosebit de fertil al afir
mării la noi cote calitative a auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii economico-financiare, buna 
pregătire și desfășurare a adunări
lor generale ale oamenilor muncii 
din iulie-august a.c.. creșterea rolu
lui și răspunderii sindicatelor în a- 
ceste foruri de conducere a activi
tății economice și sociale din între
prinderi pentru a deveni puternice 
tribune de dezbatere și decizie mun
citorească, intransigente față de lip
suri, generatoare ale noului în or
ganizarea producției și a muncii, in 
creșterea eficientei economice.

Alături de celelalte colective de oa
meni ai muncii din țara noastră — a 
spus deputatul Marin Nedelcu “ 
și întreprinderea „23 August" a reu
șit să încheie cincinalul 1976—1980 cu 
rezultate bune. întreprinderea și-a 
triplat producția de motoare, a depă
șit de 1,5 ori producția de utilaje 
complexe de înaltă tehnicitate, de 3,5 
ori exportul și a realizat un ritm 
mediu anual de creștere a producti
vității muncii de 12,6 la sută.

In anul 1981, primul an âl ace- rt 
cincinal, întreprinderii îl revin ar- 
cini deosebite pentru realizarea că
rora colectivul nostru, sub cpjlduce- 
rea organelor de partid, este mobili
zat cu Întreaga sa capacitate. Vom 
transpune neabătut în fapt măsurile 
și obiectivele din hotărirea-program 
adoptată de adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii din februarie 
anul curent, hotărîre care a fost ela
borată în lumina prețioaselor indi
cații și orientări date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră, tovarășe președinte al repu
blicii, în cadrul cincinalului vom 
tripla producția industrială la între
prinderea „23 August", păstrînd apro
ximativ actualul număr de oameni 
ai muncii, vom realiza programul 
special de motoare rapide în gama și 
volumul prevăzute în cadrul planului 
național unic.

Folosind cu eficiență pîrghiile nou
lui mecanism economico-financiar, 
adaptate la specificul activității fie
cărei fabrici, vom crea condițiile fa
vorabile adîncirii democrației mun
citorești la fiecare loc de muncă, în- 
tărindu-se astfel autogestiunea și au
tocontrolul muncitoresc în secțiile și 
atelierele de concepție șl de produc
ție din întreprindere.

O sarcină de înaltă răspundere 
muncitorească o considerăm a fi în
deplinirea exemplară a indicațiilor 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, referitoa
re la creșterea susținută a ponderii 
produselor cu grad mare de prelu
crare și tehnicitate, aducîndu-ne ast
fel contribuția la îmbunătățirea, pe 
ansamblu, a structurii exporturilor, 
la afirmarea tehnologiilor și produ
selor ce încorporează prioritar inte
ligență tehnică proprie.

Conștienți de importanța deosebită 
a îndeplinirii tuturor sarcinilor vizînd 
creșterea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, facem apel la un spri
jin constant din partea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini în
(Continuare în pag. a V-a)
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soluționarea tuturor problemelor cu 
care se confruntă încă întreprinderea 
noastră, astfel incit să realizăm in 
cele mai bune condiții planul acestui 
an și prevederile întregului cincinal.

în încheiere, doresc să asigur că 
în întreprinderea „23 August" există 
un climat de muncă puternic și să
nătos, că nu vom precupeți nici un 
efort in vederea realizării ritmurilor 
înalte de creșțere cantitativă și cali
tativă a producției noastre iii actua
lul cincinal.

Aprobînd întru- totul documentele 
supuse dezbaterii, deputata £|ena 
Sovu ?i'a exprimat convingerea că 
prin ritmurile și nivelurile stabilite 
prin prevederile lor proiectul pla
nului cincinal și proiectul planului 
de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare vor asigura mersul 
neabătut înainte al patriei noastre, 
bunăstarea celor ce muncesc.

Arătînd apoi că în cadrul progre
sului general al patriei județul 
Giurgiu va cunoaște un. ritm intens 
de dezvoltare, vorbitoarea a spus : 
Intrarea în funcțiune a obiectivelor 
ce se construiesc pe platforma indus
trială din municipiul Giurgiu, în
deosebi a celor din cadrul Combi
natului chimic și întreprinderii pen
tru construcții de mașini și utilaje 
grele, folosirea mai judicioasă a ca
pacităților de producție, creșterea 
productivității muncii în unitățile 
e; Snte creează condiții ca în anul 
lf'S. z * realizăm un volum de acti
vitate economică totală de 28 mili
arde lei, cu 74 la sută mai mult decit 
în 1980. revenind 78 212 lei pe locui
tor, înscriindu-ne astfel în sarcina 
prevăzută în proiectul de plan. Pro
ducția globală industrială urmează să 
sporească de la 11 538 lei pe locuitor, 
cit era in ultimul an al cincinalului 
trecut, la 42 221 lei in 1985, iar volu
mul de activitate în agricultură, pe 
locuitor, va crește de la 14 313 lei la 
18 793 lei.

Nu mai puțin importante sînt pre
vederile privind ridicarea nivelului 
de trai. în actualul cincinal, oamenii 
muncii din județ vor beneficia de 
8 500 apartamente, populația ocupată 
la 1 000 locuitori va crește de la 381 
la 402 persoane,, iar desfacerile de 
mărfuri cu amănuntul, prin comer
țul socialist, vor spori de la 1,9 
miliarde lei la peste 2,4 miliarde lei.

în continuare, vorbitoarea a arătat 
că in primele cinci luni prevederile 
planului la producția marfă indus
trială pe ansamblul județului au fost 
îndeplinite integral, în ce privește in
vestițiile sarcinile s-au realizat in 
proporție de 103,6 la sută, iar chel
tuielile materiale totale planificate 
au fost diminuate cu 5,5 milioane lei.

Relevînd apoi bunele rezultate ob
ținute de colectivul de muncă al în
treprinderii textile „Dunăreană", in 
care își desfășoară activitatea, alături 
de 5 000 de oameni ai muncii, vor
bitoarea a arătat că in acest an pre
vederile planului producției indus
triale și cele ale producției nete au 
fost depășite, a sporit productivitatea 
muncii, iar cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție, marfă au fpst 
reduse. Ca urmare a propunerilor și 
inițiativelor colectivului de muncă, 
în întreprinderi se aplică cu rezul
tate bune acțiunea celor „3 R“ — re
cuperare, recondiționate, refolosire. 
Această valoroasă inițiativă a avut 
ca efect reducerea in anul 1980 a 
cheltuielilor materiale cu peste 4,9 
milioane lei, realizarea unei economii 
de 1,8 milioane lei pe seama recon- 
diționării pieselor de schimb și recu
perarea a 3 tone cositor, cu o valoa
re de peste 250 000 lei ; în același 
timp, importul de piese de schimb 
a fost redus cu 118 000 dolari.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să exprim angajamentul total 
al celor ce trăiesc și muncesc în ju
dețul Giurgiu că vom folosi întreaga 
noastră pricepere și putere de muncă 
pentru a transpune in viață preve
derile legii planului cincinal, pe care 
o votez din adîncul inimii, fiind 
convinși că aceste realizări se vor 
reflecta în creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui nostru popor, că reprezintă o 
chezășie sigură pentru îndeplinirea 
fiăgețelor obiective stabilite de Con
ge. Iul al XII-lea al partidului.

Exprimîndu-mi deplinul acord cu 
proiectul planului cincinal — a spus 
deputatul Țrajan Gârba — vreau 
să arăt că județul Suceava are toate 
condițiile să-și îndeplinească în mod 
exemplar obligațiile sporite ce-i re
vin, deoarece el are asigurată o bază 
puternică de pornire, creată de ceea 
ce s-a realizat în cincinalul anterior.

în ultimii cinci ani, au fost obți
nute rezultate notabile prin acțiunea 
responsabilă, angajantă, a organelor 
și organizațiilor de partid, a comuniș
tilor și celorlalți oameni ai muncii. 
Eforturile creatoare ale oamenilor 
muncii suceveni au fost răsplătite de 
conducerea de partid și de stat, de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu înalte distinc
ții. Aceasta constituie un titlu de 
mîndrie pentru toți cei ce lucrează 
în economia județului Suceava, dar 
și un prilej de profundă angajare 
muncitorească.

In actualul cincinal, ca să exempli
fic, volumul total de activitate eco
nomică este prevăzut să ajungă la 
peste 71 mii lei pe locuitor, produc
ția industrială va crește intr-un ritm 
mediu anual de 9,7 la sută și cea 
agricolă — cu 5,2 la sută.

Dezvoltarea economico-socială a 
județului nostru este susținută de un 
vast program de investiții, care însu
mează în cincinal aproape 20 miliar
de lei, materializat in construirea și 
dezvoltarea a peste 50 obiective din 
industrie și agricultură.

în scopul înfăptuirii exemplare a 
programului de dezvoltare a județu
lui, comitetul executiv al consiliului 
popular județean, consiliile oameni
lor muncii din unitățile economice au 
întreprins incă din anul trecut unele 
acțiuni politico-organizatorice și teh- 
nico-economice concrete pentru pre
gătirea temeinică a producției, valo
rificarea superioară a potențialului 
material și uman de care dispunem, 
pentru creșterea calității și eficienței 
întregii activități.

în unitățile economice și la nivelul 
județului au fost fundamentate pro

grame speciale pentru întregul cin
cinal privind creșterea productivității 
muncii, cercetarea științifică, dezvol
tarea tehnologică, introducerea pro
gresului tehnic, reducerea consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, combustibil și altele, me
nite să pună în valoare la un nivel 
superior toate resursele existente în 
economia județului.

întocmai cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, s-au întreprins ample acțiuni 
de sprijin în unități pentru soluțio
narea problemelor legate de asigura
rea bazei materiale, contractarea pro- 
ducției-marfă la intern și export, asi
gurarea aprovizionării cu materii pri
me și materiale, nominalizarea pro
ducției și altele, toate acestea conju
gate cu analiza de lucru desfășurată 
în comun cu conducerile centralelor 
și ministerelor.

Amplificîndu-și eforturile pentru 
valorificarea eficientă a potențialului 
material și uman din economia jude
țului, oamenii muncii suceveni se 
prezintă astăzi cu planul pe 5 luni 
îndeplinit la indicatorii economico-fi- 
nanciari.

Dacă in activitatea industrială am 
reușit să obținem unele bune rezul
tate, trebuie insă să recunoaștem că 
mai avem încă o serie de neîmpliniri 
în realizarea sarcinilor la export și 
investiții.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că neajunsurile din aceste domenii 
au fost analizate, stabilindu-se, in fie
care unitate, măsuri menite să contri
buie la creșterea nivelului calitativ 
al produselor, la îmbunătățirea acti
vității de investiții.

A fost exprimat angajamentul tu
turor celor ce trăiesc și muncesc in 
județul Suceava de a depune toate 
eforturile pentru realizarea obiecti
velor cincinalului 1981—1985.

Apreciez in mod deosebit faptul că, 
la indicația tovarășului secretar ge
neral, se prevede un program de dez
voltare a agriculturii, care reliefează 
atenția prioritară ce se acordă aces
tei ramuri de bază a economiei ro
mânești, asigurind realizarea sarci
nilor trasate de Congresul al XII-lea 
al partidului privind obținerea unei 
producții vegetale și animaliere ne
cesare atît satisfacerii cerințelor in
terne de consum rațional, cit și ex
portului — a spus deputata FloarSO 
Moise.

De aceea, vă rog să-mi permiteți 
să dau glas simțâmintelor lucrători
lor din agricultura circumscripției 
electorale pe care o reprezint, ale tu
turor celor ce lucrează pe ogoarele 
județului Olt. adresind caldele noa.s- 
tre mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul direct 
acordat oamenilor muncii din agri
cultură, angajindu-ne, totodată, să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a traduce in viață sarcinile ce ne re
vin.

Așa cum este prevăzut In Planul 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială în perioada 1981—1985, 
și in județul Olt caracteristica esen
țială a actualului cincinal o consti
tuie in agricultură continuarea rit
murilor susținute de creștere a pro
ducțiilor vegetale și animaliere, me
canizarea completă a lucrărilor agri
cole, accentuarea laturilor calitative, 
prin sporirea eficienței economice și 
aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar. Rezultatele ob
ținute în județul nostru pe primul 
semestru al acestui an confirmă fap
tul. că prevederile planului cincinal, 
ale programului național pentru 
dezvoltarea agriculturii pot fi reali
zate și depășite.

Referindu-se la preocupările consi
liului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Radmirești, unde își 
desfășoară activitatea, vorbitoarea a 
arătat că anul acesta, la orz s-au ob
ținut peste, cinci tone la hectar, iar 
la grîu se estimează o producție de 
peste 4 500 kg.

în cele cinci cooperative agricole de 
producție și în ferma I.A.S. au fost 
organizate loturi demonstrative de pe 
care să se obțină producții record.

în acest an se va încheia acțiunea 
de modernizare a sectoarelor zooteh
nice. in paralel cu folosirea intensivă 
și eficientă a terenului destinat ba
zei furajere, cu acțiunea de selecție 
a animalelor și profilare a producției 
zootehnice.

Pentru a asigura dezvoltarea aces
tui sector, apreciez că este necesar ca 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, ’ Academia de științe 
agricole si silvice, institutele și uni
tățile de cercetare științifică să 
impulsioneze acțiunea de ameliorare 
și crearea de noi rase de animale cu 
potențial productiv mai ridicat ; ela
borarea de no* tehnologii pentru va
lorificarea superioară a bazei fura
jere, inclusiv utilizarea de noi resur
se, reducerea consumului specific de 
furaje, sporirea accelerată a pro
ducției pe pășunile și fînețele natu
rale.

în încheiere, îmi exprim convin
gerea că obiectivele prevăzute în 
planul cincinal 1981—1985 vor contri
bui la dezvoltarea multilaterală a sa
telor și orașelor patriei noastre, la 
creșterea bunăstării oamenilor.

Planul pentru actualul cincinal — 
a spus deputatul Țeodor Roman 
— va însemna și pentru județul Te
leorman noi trepte de progres și 
bunăstare. în 1985 se va realiza un 
volum de activitate economică de
39,5 miliarde lei, revenind pe locui
tor 74 mii lei. Prevederile sînt pe 
deplin realizabile, deoarece dispunem 
in prezent de fonduri fixe în valoa
re de peste 40 miliarde lei. iar in 
1985 valoarea acestora va fi de 50 
miliarde lei, fonduri care bine folo
site pot asigura sporurile anuale de 
producție planificată.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
prețioase date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, în expunerea la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, desfășurăm o activitate susți
nută pentru folosirea intensivă a ba
zei tehnico-materiale, pentru intro
ducerea in circuitul economic a re
zervelor existente in fiecare unitate, 
pentru ca sporul producției să fie 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncit

O altă rezervă de sporire a pro
ducției industriale, căreia îi acordăm 
toată atenția, o constituie creșterea 
indicglui de utilizare a mașinilor, 
care a ajuns Ia aproape 87 la sută, 
iar la unele instalații specifice la 
95—100 la sută. Calculele demonstrea
ză că dacă mărim cu numai 1 la sută 
acest indice putem să obținem anual 
pe județ un spor de producție-marfă 
de cel puțin 160 milioane lei.

în continuare vorbitorul a infor
mat că, pe primul semestru al aces
tui an, 59 de unități au realizat și 
depășit sarcinile de plan, că în județ 
se acționează pentru îndeplinirea 
programului de investiții care în 
actualul cincinal totalizează a- 
proape 13 miliarde lei, fonduri cu 
care vor fi puse in funcțiune 140 
obiective și capacități productive 
industriale și agrozootehnice, 12 500 
apartamente, noi spații pentru învă- 
țămint, cultură și sănătate.

în agricultură, pe baza prevederi
lor actualului cincinal, județul Te
leorman trebuie să producă 1,6 mi
lioane tone cereale, 331 000 tone le
gume, 1 milion tone plante tehnice, 
aproape 2 milioane hectolitri lapte, 
113 mii tone carne. împreună cu 
Ministerul Agriculturii și Consiliul 
Național al Apelor vom intensifica 
lucrările de Regularizare a cursuri
lor rîurilor și'“vom ridica potențialul 
productiv al celor peste 10 000 hecta
re din lunci. Avem amenajate pen
tru irigații 150 000 hectare și vom 
ajunge în 1985 la peste 230 000 hec
tare, ceea ce ne obligă să folosim la 
întreaga capacitate sistemele de 
irigat.

în județul nostru există . posibili
tăți ca și in domeniul creșterii ani
malelor să realizăm prevederile pla
nului. în care scop ne-am intensifi
cat eforturile pentru producerea de 
furaje la nivelul necesarului.

întrucît ne aflăm în plină campa
nie. vă informăm că s-a încheiat 
recoltatul orzului, a început seceri
șul griului, care anunță o recoltă 
bună, acționăm cu toate forțele pen
tru a realiza și depăși producțiile 
planificate.

Conștienți de răspunderile mari 
ce ne revin, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
muncim cu toată dăruirea și pasiu
nea, așa cum ne-o cere partidul, 
dumneavoastră personal

în cuvîntul său, deputatul NeCU- 
a spus : Proiectele sulai Agachi

puse dezbaterii relevă prin elemen
te concrete preocuparea conducerii 
partidului de ridicare pe o treaptă 
superioară a activității economice 
de creștere a rentabilității, a pro
ductivității muncii, de valorificare 
superioară a materiilor prime, de 
creștere a eficienței in toate dome
niile de activitate.

Referindu-se apoi la industria me
talurgică, vorbitorul a arătat că, 
prin sarcinile ce-i revin pînă în 1985. 
această ramură importantă a indus
triei se regăsește total in orientările 
generale ale economiei. priB crește
rea capacităților de producție, dar 
mai ales prin obiectivele pe care și 
le propune pentru ridicarea eficien
ței economice.

In cadrul programelor de dezvol
tare economică a țării, a spus el, 
metalurgia a beneficiat, în ultimii 15 
ani, de fonduri importante pentru 
dezvoltare și modernizare, de spri
jin permanent din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ca urmare, an de an au 
crescut capacitățile de producție, 
iar cu precădere, in ultimul cincinal, 
s-a lărgit substanțial capacitatea teh
nică și tehnologică a unităților 
noastre.

în anul trecut, pe lingă faptul că 
metalurgia țării a produs circa. 600 kg 
oțel pentru fiecare locuitor, a rezol
vat asimilarea unor noi sortimente și 
mărci de oțeluri cu caracteristici su
perioare pentru sectorul construcții
lor de mașini, pentru industria ex
tractivă a petrolului, pentru indus
tria chimică, crescînd, astfel, la 94 
la sută gradul de asigurare cu me
tal a țării din producție proprie.

Prin prevederile proiectului de 
plan pe care-1 dezbatem astăzi, a 
spus în continuare vorbitorul, meta
lurgiei îi sînt i acordate în acest cin
cinal fonduri de circa 87 miliarde lei 
pentru dezvoltare și modernizare.

Acționînd pentru înfăptuirea celor 
20 de programe prioritare aprobate, 
preconizăm creșterea în continuare a 
capacităților de producție, echilibra
rea noilor platforme puse în func
țiune, dar mai ales, prevedem noi 
acțiuni, măsuri concrete care să asi
gure creșterea în continuare a ca
pacităților pentru obținerea unor 
sortimente valoroase, cu înalt grad 
de prelucrare. Ne propunem ca în 
următorii 2 ani să asigurăm din pro
ducție proprie sau din schimburi 
echilibrate valoric, integral, necesi
tățile economiei cu metal.

Prin natura proceselor tehnologice, 
puternic energointensive, atît meta
lurgia feroasă, cit și cea neferoasă 
reprezintă un mare consumator de 
energie și combustibil ; ca urmare, 
prin proiectele planului se prevăd 
sarcini importante de reducere a 
acestor consumuri specifice. Consi
derăm că in acest domeniu avem 
rezerve mari, că în unele uzine, la 
unele produse, consumurile noastre 
depășesc cu mult realizările înregis
trate pe plan mondial.

Creșterea indicelui de valorificare 
a metalului la nivelul de 85 la sută 
minim, cit se prevede prin plan, re
prezintă, împreună cu reducerea 
consumurilor materiale, o sarcină de 
prim ordin. Reducerea consumurilor 
specifice, a cheltuielilor materiale, 
in general, a tuturor costurilor de 
producție la nivelul sarcinilor fizice 
din 1985 însumează un efort de peste 
4 miliarde lei.

Realizarea acestor sarcini com
plexe ne obligă să acționăm în. con
tinuare cu fermitate.

Realizările noastre de ansamblu 
pe primele 5 luni ale acestui an con
firmă concordanța dintre plan și ca
pacități, confirmă hotărîrea colecti
velor noastre de a asigura realiza
rea ritmică a prevederilor. în ace
lași timp, din activitatea desfășurată 
in acest an se desprinde necesitatea 
de a acționa mai ferm asupra reali
zării producției fizice la toate sorti
mentele, de a urmări cu mal multă 
atenție consumurile specifice la care 
înregistrăm încă depășiri.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
va vota cu încredere proiectele su
puse dezbaterii, întrucît ele au fost 
întocmite în concordanță totală cu 
necesitățile țării.

La rindul său, deputata Va$j|ica 
Vlad a spus : Apreciez ca deosebit 
de importante obiectivele și orien
tările proiectului planului cincinal 
1981—1985 — elaborat cu aportul ho- 
tărîtor al secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— prin care se asigură continuarea 
dezvoltării armonioase a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul, per
fecționarea relațiilor sociale și ridi
carea necontenită a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

Și județul Tulcea, asemenea în
tregii țări, va cunoaște în cincinalul 
actual o puternică dezvoltare eco
nomico-socială, prin folosirea inten
sivă a capacităților de producție exis
tente și pe seama realizării noilor 
obiective ce se vor construi în aceas
tă perioadă, asigurindu-se obținerea, 
în anul 1985, a unui volum total de 
activitate economică pe locuitor de
93.6 mii lei, din care 52,7 mii lei 
producție industrială. De asemenea, 
în agricultură va continua șă se dez
volte baza tehnico-materială, ceea ce 
va permite obținerea unor producții 
agricole superioare.

Informez sesiunea că pe semestrul 
1 al anului 1981 economia județului 
nostru a continuat să se dezvolte 
într-un ritm susținut, producția 
marfă realizată fiind mai mare cu 
aproape 23 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, dîndu-se 
economiei naționale importante can
tități de carne, lapte, pește, conserve 
din legume și fructe și alte produse.

în spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului la 
recentul Congres al consiliilor oame
nilor muncii, vom acționa cu toată 
răspunderea pentru realizarea ritmică 
și integrală a producției fizice, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ ăl 
produselor, realizarea iivrărilor la 
export, aplicarea cu toată consecven
ța a principiilor noului mecanism 
economico-financiar, consolidarea a- 
utoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice.

Subliniind că prevederile proiectu
lui de Lege privind adoptarea planu
lui pe perioada 1981—1985 sînt in 
deplină concordanță cu documentele 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, cu obiectivele înscrise în Pro
gramul P.C.R.. ceea ce asigură dez
voltarea în ritm susținut a economiei 
țării, creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor mun
cii, deputatul Rjchard Winter a 
spus : Doresc să subliniez și cu acest 
prilej aportul hotărîtor al secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea 
și elaborarea planului. Analizele re
petate făcute cu conducerile ministe
relor, in care s-au dezbătut și con
turat programele de dezvoltare ale 
diferitelor ramuri, au constituit ja
loanele pe baza cărora, sub îndru
marea nemijlocită a secretarului 
general al partidului, au fost elabo
rate căile și măsurile de valorificare 
superioară a resurselor, astfel incit 
să se asigure echilibrul material al 
planului, reducerea permanentă a 
normelor de consum, creșterea cu 
aproape 30 la sută a gradului de va
lorificare a materiilor prime de bază 
și îinbunătățirea tuturor indicilor de 
utilizare a materialelor, în condițiile 
extinderii și adincirii în continuare 
a tipizării materialelor și produselor.

Arătînd apoi că se apelează încă 
la importuri mari la unele materii 
prime, vorbitorul a relevat că o 
sarcină principală ce revine ministe
relor, centralelor, întreprinderilor, 
unităților de cercetare și proiectare 
este îmbunătățirea în continuare a 
normelor de consum stabilite, care 
trebuie considerate maxime, urmă
rind in toate unitățile introducerea, 
extinderea și perfecționarea tehnolo
giilor care asigură consumuri de 
materiale și energetice minime. O 
atenție deosebită va trebui acordată 
reducerii mai accentuate a consumu
rilor energetice, domeniu în care 
există încă rezerve nevalorificate. în 
ceea ce privește resursele refolosi- 
bile, la care în noul cincinal se pre
vede un spor de peste 60 la sută al 
recuperărilor și valorificărilor, este 
necesar ca ministerele, centralele, 
întreprinderile să asigure toate con
dițiile de realizare a obiectivelor de 
prelucrare și valorificare, încă in 
pfimii ani ai cincinalului, astfel incit 
să se poată realiza obiectivul major 
stabilit, de a acoperi in toate sectoa
rele cel puțin 50 la sută din necesa
rul de materii prime, materiale, Ptese 
și subansamble prin recuperare, re
folosire și recondiționare. în același 
timp, va trebui acționat mai hotărit 
pentru realizarea ritmică a sarcinilor 
de recuperare, pentru perfecționarea 
activității rețelei de colectare și pen
tru a nu elibera materiale noi decit 
pe măsura predării și valorificării re
surselor refolosibile. O problemă 
fundamentală a noului cincinal o 
constituie creșterea eficienței fondu
rilor fixe, obținerea sporurilor de 
producție în primul rînd prin mai 
buna încărcare a capacităților, unde 
in prezent sint incă rezerve impor
tante.

Ținind seama de numeroasele cri
tici la adresa aprovizionării tehnico- 
materiale făcute la recentul Congres 
al consiliilor oamenilor muncii — a 
spus in continuare vorbitorul — 
doresc să vă informez că, după apro
barea planului, vom proceda la fun
damentarea și concretizarea, pe 
furnizori și consumatori, a tuturor 
balanțelor, in cadrul echilibrului de 
plan aprobat, spre a se trece la în
cheierea contractelor pe cincinal și pe 
anul 1982. în acest tel, fiecare uni
tate poate să-și prevadă din timp 
capacitățile necesare, eliminarea 
locurilor înguste, asimilarea unor 
materiale si produse noi, măsurile 
tehnico-organizatorice care să con
ducă la îndeplinirea in bune condiții 
a planului la toate sortimentele ne
cesare economiei. Sintem conștienți 
că. la rindul nostru, trebuie să ac
ționăm mult mai exigent și mai ope
rativ pentru întărirea disciplinei de 
plan șl contractuale, pentru aplica
rea fermă a prevederilor Ișgii și re
zolvarea preventivă a problemelor ce 

apar pe parcursul derulării aprovi
zionării.

în încheiere, doresc să-mi exprim 
acordul deplin cu proiectele de lege 
supuse dezbaterii și să asigur Marea 
Adunare Națională că vom milita cu 
o neabătută hotărîre pentru a ne 
aduce contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor mărețe stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
a sarcinilor rezultate din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii.

Doresc să-mi exprim deplina ade
ziune la documentele de interes ma
jor pentru viitorul României și care 
jalonează cu claritate obiectivele și 
orientările fundamentale ale planului 
cincinal 1981—1985, plan al calității și 
al eficienței întregii activități econo- 
mico-sociale, a spus deputata Vir
ginia Gemescu.

Orientările fundamentale ale pla
nului cincinal 1981—1985 — pe an
samblul economiei naționale — se re
găsesc și’ în ritmurile de dezvoltare 
ale județului Dolj și ele țin seama 
de intensificarea eforturilor tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii 
pentru folosirea cu maximă eficiență 
a dotării tehnice, a folosirii cu grijă 
și responsabilitate muncitorească a 
resurselor materiale. Volumul inves
tițiilor de peste 32 miliarde lei pre
văzute in cincinal va asigura termi
narea și punerea in funcțiune a obi
ectivelor in curs de execuție, dez
voltarea și modernizarea capacități
lor existente și a celor noi, și. pe 
această bază, creșterea numărului 
locurilor de muncă cu peste 30 000. 
Prin folosirea intensivă a capacități
lor de producție existente și a celor 
ce se vor crea la nivelul anului 1985, 
valoarea producției-marfă industrială 
ă județului se va dubla, ritmul ei 
mediu anual de creștere fiind de
14,7 Ia sută, iar al producției nete 
de 15.2 la sută, ritmuri superioare 
celor prevăzute pe economie.

La nivelul anului 1985 în județul 
nostru se va realiza un volum total 
de activitate economică de peste 
75 miliarde lei, ceea ce va reprezenta 
96 mii lei pe locuitor.

O trăsătură definitorie a acestui 
cincinal, a menționat vorbitoarea, o 
constituie progresul tehnic, pe baza 
căruia va crește gradul de înnoire a 
producției în industriile electroteh
nică, de mașini-unelte grele, automo
bile și tractoare, chimie, confecții și 
altele, ceea ce va asigura o produc
ție de calitate, competitivă pentru 
satisfacerea necesarului intern și în 
mod deosebit pentru export.

Punind un accent mai mare pe 
creșterea eficienței economice — ca
racteristică dominantă a actualului 
cincinal — prin măsurile ce le vom 
întreprinde pentru aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, gos
podărirea judicioasă a fondurilor 
materiale și bănești, întărirea disci
plinei economice și financiare, vom 
realiza în 1985 o reducere a cheltu
ielilor totale la 1 000 lei producție- 

. marfă cu 8 la sută față de anul 1980.
Așa cum ne-ați indicat dumnea

voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vom acționa cu răspundere în direc
ția modernizării producției, ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerii accentuate a con
sumurilor, Întăririi ordinii și disci
plinei — creînd premisele necesare 
desfășurării întregii activități în con
diții sporite de eficiență.

în cadrul proiectului planului 
național unic — a spus, în cuvîntul 
său, deputatul jon Țeoreanu — 
obiectivele referitoare la cercetarea 
științifică, dezvoltarea tehnologică 
și introducerea progresului tehnic 
— elaborate sub îndrumarea per
manentă a secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și sub conduce
rea directă și de înaltă competență 
a tovarășei academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu — au fost concepute 
in indisolubilă legătură cu obiecti
vele de dezvoltare ale economiei 
naționale, pe baza programelor di
rectivă aprobate pentru acest dome
niu de cel de-al XII-lea Congres 
al partidului nostru.

Proiectul de plan, în forma in care 
este supus dezbaterii Marii Adunări 
Naționale, cuprinde peste 3 000 de 
obiective de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere 
a progresului tehnic, de interes națio
nal, din care aproximativ 80 la sută în 
sfera producției materiale. Pentru 
2 600 din obiectivele de interes na
țional se prevede ca rezultatele să 
se aplice în producție încă în cursul 
cincinalului. S-au depus și se de
pun, in continuare, eforturi în ve
derea grăbirii ritmului de înnoire a 
producției, pentru asimilarea noilor 
produse încă în primii 2—3 ani ai 
cincinalului. Produsele noi și moder
nizate prevăzute în program vor 
contribui în mod hotărîtor Ia reali
zarea gradelor de înnoire și moder
nizare a producției, ele reprezen- 
tind 45 la sută din producția-marfă 
a industriei republicane prelucră
toare.

Ponderea cea mai mare a obiecti
velor prevăzute in sfera producției 
materiale revine sarcinilor care vi
zează reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, combus
tibili și energie, precum și dezvol
tării și valorificării superioare a 
bazei de materii prime.

Planul conține obiective Impor
tante privind valorificarea mate
rialelor recuperabile și refolosibile. 
Corespunzător programelor speciale 
întocmite in acest domeniu, ma
terialele recuperate trebuie să asi
gure 40—50 la sută și chiar mai 
mult din necesarul de materii prime.

Peste 27 la sută din obiectivele 
de cercetare, dezvoltare tehnologică 
și de introducere a progresului teh» 
nic privesc îmbunătățirea calității 
produselor și creșterea productivi
tății muncii, în principal pe baza 
aplicării unor noi sisteme de meca
nizare și automatizare a producției. 
Sint cuprinse, de asemenea, nu
meroase obiective pentru valorifi
carea unor noi surse de energie, 
pentru creșterea și perfecționarea 
producției agricole, dezvoltarea trans
porturilor și telecomunicațiilor, pro
tecția mediului Înconjurător și îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
sănătate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
și sarcinilor din domeniul progre
sului tehnic la nivelul de calitate și 
exigență al perioadei actuale, va fi 
necesară depășirea neajunsurilor și 
lichidarea deficiențelor care s-au 
manifestat in trecut, asigurindu-se 
utilizarea deplină a potențialului de 
care dispunem la fiecare loc de 
muncă, colaborarea și conlucrarea 
strinsă, pe bază de programe adec
vate, dintre unitățile de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică și 
dintre acestea și unitățile econo
mice beneficiare ale cercetării, îm
bunătățirea pe toate treptele orga
nizatorice a activității de coordonare 
și conducere a lucrărilor, a activi
tății științifice și tehnice în an
samblu.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea progre
sului tehnic din țara noastră se 
bucură de întregul sprijin al con
ducerii de partid și de stat. Dispu
nem de un puternic detașament de 
specialiști, de o bază materială 
modernă, de un cadru organizatoric 
adecvat ; într-un cuvînt, dispunem 
de tot ceea ce este necesar pentru 
a realiza sarcinile puse în fața 
noastră de conducerea partidului, 
îndreptățind încrederea sa, a între
gului popor.

Asigurăm Marea Adunare Națio
nală, pe dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
țara noastră care activează in do
meniul cercetării și proiectării, an
gajați plenar în efortul complex 
de realizare a sarcinilor majore ale 
științei și tehnologiei românești, 
nti-și yor precupeți priceperea și 
efortul pentru transpunerea în viață 
a obiectivelor cuprinse in Planul 
național unic de dezvoltare econ >- 
mică și socială a țării, în mărețul 
program al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Asemenea tuturor cetățenilor pa
triei — a spus deputatul Valeriu 
Dumitrică — am luat cuno$tintâ 
cu deosebită satisfacție de prevede
rile planului de dezvoltare economi
co-socială pentru perioada 1981—1985, 
căruia Marea Adunare Națională ur
mează să-i confere putere de lege. 
Este un act normativ de o excepțio
nală însemnătate, care asigură dez
voltarea armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
perfecționarea relațiilor sociale, ridi
carea continuă a gradului de civiliza
ție, a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. Demn de sub
liniat este faptul că in acest cincinal, 
pe baza dezvoltării tuturor sectoare
lor de activitate, se va asigura reali
zarea obiectivului strategic de trecere 
a României din stadiul de țară în 
curs de dezvoltare la stadiul de țară 
mediu dezvoltată.

îmi desfășor activitatea în agricul
tura județului Argeș, județ care, în 
cincinalul trecut, pentru bunele re
zultate obținute în creșterea produc
țiilor vegetale și animale, in sporirea 
potențialului productiv al pămintului, 
al cantităților de produse livrate la 
fondul de stat, s-a situat de trei ori 
consecutiv pe locul I, decernindu-i-se, 
in acest an, titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste".

în concordanță cu cerințele și exi
gențele noii revoluții agrare, sintem 
hotărîți să trecem cu fermitate la fo
losirea mai judicioasă a pămintului, 
la aplicarea întregului complex de 
lucrări agrotehnice și la un înalt ni
vel calitativ, la folosirea cu eficiență 
maximă a mijloacelor mecanice din 
dotare. Ca în toate domeniile de ac
tivitate — a spus în continuare vor
bitorul — și în agricultură va 
trebui să trecem Ia aplicarea preve
derilor noului mecanism economico- 
financiar, la întocmirea balanțelor de 
venituri și cheltuieli, la autogospodă- 
rire și autofinanțare, t>e baza unei 
mai judicioase organizări a muncii.

După ce a prezentat pe larg modul 
în care au fost pregătite și se des
fășoară campaniile agricole, vorbi
torul a spus : Planul pentru cinci
nalul 1981—1985 conține prevederi 
mobilizatoare, pe deplin realizabile, 
care țin cont de posibilitățile, resur
sele și rezervele materiale și umane 
ale țării, asigurind progresul neîn
trerupt al națiunii noastre socialiste, 
înfăptuirea neabătută în viață a 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului.

în cuvîntul meu, a spus deputatul 
Ferdinand Nagy, aș dori mai 
intîi să subliniez importanța covlr- 
șitoare a proiectului de lege cu pri
vire la planul de dezvoltare eco
nomico-socială în perioada anilor 
1981—1985, elaborat sub directa con
ducere a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru evoluția societății 
românești în prezent și în largă per
spectivă. Realizarea obiectivelor pla
nului asigură dezvoltarea armonioa
să a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării și, implicit, perfecțio
narea relațiilor sociale, creșterea bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Dezbaterea și susținerea proiectu
lui de lege se realizează in atmos
fera vibrantă și entuziastă produsă 
în conștiința întregii națiuni de ex
punerea de o excepțională valoare 
principială și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la Congre
sul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii, fundamentindu-se cu o rigu
rozitate științifică sarcinile majore 
ale poporului in înfăptuirea preve
derilor cincinalului. Prin congresele 
întregii țărănimi, al reprezentanților 
muncitorimii române și prin celelalte 
forme de conducere democratică s-a 
realizat o largă consultare a oame
nilor muncii din toate sectoarele de 
activitate și in acest fel proiectul pla
nului Înglobează contribuția și înțe
lepciunea tuturor fiilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, hotărîrea 
lor de a-1 transpune în fapte, fiind 
conștienți că sînt beneficiari nemij- 
lociti ai transformărilor ce vor avea 
loc.

Din prevederile proiectului de lege 
doresc să evidențiez în mod deosebit 
îmbunătățirile ce se aduc în repar
tizarea teritorială a forțelor de pro
ducție, răspunzîndu-se astfel cerințe

lor dezvoltării multilaterale a patriei 
noastre socialiste și asigurindu-se 
condiții de viață și de muncă egale 
pentru toți fiii țării, în toate colțu
rile ei.

Asigurind o structură echilibrată 
ramurilor economice, în județul nos
tru — Covasna — s-au creat condițiile 
unor dezvoltări susținute conforme 
principiilor care stau la baza proiec
tului de plan. Astfel, în 1985 se va 
realiza un volum total de activitate 
economică, pe locuitor, de aproape 
102 mii lei. cu circa 29 la sută mai 
mult ca in anul 1980, peste 65 mii lei 
producție industrială, 14 mii Iei vo
lum de activitate în agricultură. Spo
rul producției va fi susținut de un 
amplu program de investiții, al cărui 
volum va fi de peste 8,2 miliarde lei.

In același timp, producția agricolă 
și aportul acesteia la crearea fondu
lui centralizat al statului vor crește 
deosebit de puternic. Astfel, contri
buția județului la fondul de stat se 
va dubla la grîu, se va tripla la le
gume, vom livra de două ori mai 
mult lapte de vacă, cartofi și carne.

în această perioadă se vor construi 
7 500 de apartamente, problema lo
cuințelor fiind astfel rezolvată în ju
dețul nostru.

In Vederea îndeplinirii sarcinilor 
prevăzute in proiectul de plan vom 
acționa pentru creșterea intensivă a 
capacităților de producție, lărgirea 
mai accentuată a bazei de materii 
prime, a resurselor energetice.

Declarîndu-mă de acord cu proiec
tul de lege, mă angajez, în numele 
oamenilor muncii din județ, români 
și maghiari, să acționăm într-o de
plină unitate pentru îndeplinirea pre
vederilor cincinalului.

Planul cincinal 1981—1985, supus 
dezbaterii Marii Adunări Naționale 
spre legiferare, a spus deputatul 
Vasile Bulucea, ^ustrează ideile 
și orientările cuprinse în magistrala 
expunere prezentată de secretarul 
general al partidului și președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recentului Congres al 
consiliilor oamenilor muncii asigură 
Înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. Se realizează ast
fel dezvoltarea pe o treaptă supe
rioară a importantelor succese re
purtate pînă în prezent de poporul 
român, sub conducerea Înțeleaptă a 
partidului.

După ce a înfățișat rezultatele ob
ținute în cincinalul 1976—1980 și pe 
primele șase luni din acest an de 
ramura transporturilor și telecomu
nicațiilor în îndeplinirea sarcinilor 
cantitative șl calitative, în dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale. vorbitorul a spus : Re
zultatele de ansamblu subliniază că, 
organizîndu-ne mai bine și mobili- 
zindu-ne mai efectiv energiile și ca
pacitățile de care dispunem, putem 
realiza în bune condiții sarcinile 
acestui an și pe întregul cincinal 
1981—1985. Așa curii a reieșit și din 
dezbaterile Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, apreciem aceste 
sarcini ca bine fundamentate, îri 
concordanță cu posibilitățile și ce
rințele economiei naționale. în com
parație cu realizările anului 1980, 
volumul mărfurilor transportate ur
mează astfel să crească in cincinalul 
1981—1985 cu 1,9 la sută,, iar cel al 
prestațiilor de poștă și telecomuni
cații. către populație, cu peste 35 la 
sută ; valoarea producției de export 
realizată de ministerul nostru va 
crește de peste șase ori față de anul 
1980. Totodată, aportul flotei româ
nești la derularea traficului de co
merț exterior al țării va crește la 70 
la sută la finele cincinalului. Investi
țiile stabilite, in care se înscriu 
construcția canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, a unor noi linii ferate, 
dublări și electrificări feroviare, au
tomatizări In procesul de transport 
și telecomunicații, urmăresc reduce
rea distanțelor de transport și îm
bunătățirea indicatorilor de calitate.

în acest cincinal, al calității și efi
cienței. vom acționa cu și mai multă 
fermitate in spiritul indicațiilor și 
sarcinilor trasate de secretarul gene
ral al partidului la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, ridieîndu-ne activitatea la 
nivelul actualelor exigențe. S-au sta
bilit în acest sens programe de mă
suri concrete, care se referă la în
tărirea ordinii și disciplinei, a sigu
ranței circulației feroviare, auto și 
de navigație, precum și la Îmbună
tățirea regularității circulației trenu
rilor, autobuzelor și navelor.

Una dintre direcțiile principale In 
care vom acționa este utilizarea in
tensivă a capacităților de transport 
și a instalațiilor.

Ținind seama că la nivelul anului 
1985 consumurile specifice de com
bustibil și energie vor trebui redu
se, în comparație cu cele realizate în 
anul 1980, prin planul actualului cin
cinal se prevede o mai judicioasă re
partizare a sarcinilor pe sisteme de 
transport, dîndu-se prioritate trans
porturilor fluviale și feroviare, care 
vor cunoaște o creștere de 2.4 ori și 
respectiv de 13 la sută, în timp ce 
transporturile auto, cu un consum 
specific de combustibil mare, au fost 
limitate la strictul necesar. Progra
mele elaborate prevăd folosirea la 
capacitate a mijloacelor de transport, 
reducerea curselor goale, optimiza
rea regimurilor energetice ale mij
loacelor, extinderea utilizării remor
cilor auto. In același timp, acționăm 
consecvent pentru reducerea consu
murilor specifice de materiale și ex
tinderea tehnologiilor moderne de re
cuperare și recondiționare a pieselor 
și a subansamblelor. pentru reduce
rea cheltuielilor materiale, aplicind 
ferm principiile autoconducerii și 
autogestiunii.

In încheiere, doresc să-mi exprim 
acordul deplin cu prevederile proiec
tului de lege privind dezvoltarea 
economică și socială a României în 
anii 1981—1985 și susțin adoptarea 
lui. în același timp. încredințez fo
rul legislativ suprem al țării, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general al partidului, că 
oamenii muncii din transporturi șl 
telecomunicații «tnt hotărîți să-și 
dăruiască toată energia și capacita
tea îndeplinirii eu cinste a sarcini
lor încredințate în acest cincinal, 
sporindu-și contribuția la propășirea 
patriei spre cele mai Înalte culmi ale 
civilizației socialiste șl comuniste.
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Colegii de la gazeta „Clopo
tul'" din Botoșani ne-au pus la 
dispoziție un mare număr de 
scrisori sosite in ultimele zile 
pe adresa redacției. Semnatari : 
botoșănenii care au răspuns 
apelului de a munci pe marile 
șantiere ale țării. Dincolo de 
stilul fiecăreia, de particularita
tea faptelor relatate, toate scri
sorile vestesc roadele hărniciei 
lor. Două spicuiri din multe 
altele : „Am primit steagul de 
brigadă fruntașă", scriu elevii- 
brigadieri ai Liceului industrial 
nr 2, aflați pe șantierul Canal 
Dunăre—Marea Neagră. Și : 
„Sînt zile cind facem și cite două 
norme" — transmit muncitorii 
aflați la acțiunea „Sulf-Călimani 
’81".

Mereu mai mare . șî tot mai 
închegată este familia muncito
rească a țării !

I
Dăscălița

I
I
I
I
I
I

Festivitate emoționantă la 
Școala generală nr. 32 din Plo
iești. Două dăscălițe care timp 
de 30 de ani au slujit la cate
dră — învățătoarea Aurelia 
Stanciu și profesoara de limbă 
română Doina Ivănuș — au 
ajuns anii de pensie. Colegii lor, 
reuniți intr-o sală de clasă, 
le-au felicitat călduros pentru 
munca pe care au depus-o, pen
tru efortul lor deosebit în edu
cația atitor generații de copii. 
S-au recitat versuri, s-au evocat 
amintiri, s-a cîntat în cor „Mulți 
ani trăiască !“, s-au inminat da
ruri și buchete de flori dăscăli
țelor comuniste. Cele două săr
bătorite, cu ochii umezi, mul
țumind corpului didactic, foști
lor elevi care au ținut să parti
cipe la acest moment, și-au ex
primat în încheiere 
dorință : „Vrem ca 
unde locuim să ne 
munca !“

o singură 
in cartierul 

continuăm

I
I

pe volan"

I
I
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Este genericul sub care, în 
fiecare an, are loc concursul 
conducătorilor auto. La startul 
întrecerii iau parte cei mai buni 
in meserie și fără abateri de la 
normele de ‘Circulație. Faza pe 
țară a concursului s-a desfășu
rat la Galați și a adus o mare 
bucurie lui Gheorghe Stoica de 
la Autobaza din Baia Sprie. El 
s-a dovedit cel mai bun la ca
tegoria peste 30 de ani, ciștigind 
locul intii. Un loc cu atit mai 
merituos cu cit Gheorghe Stoica 
este — cum glumeau cei din jur 
și din... juriu — „recidivist". 
Adică și-a repetat isprava de 
anul trecut. Și încă ceva : el este 
unul din cei trei frați Stoica din. 
localitatea Rozavlea, județul Ma
ramureș. Toți trei — șoferi, unul 
mai priceput decit altul.

Clnd veți întilni pe drumurile 
țării autoremorcherul de 60 tone 
31-MM-1048, să știți că-l conduce 
ciștigătorul concursului „stăpln 
pe volan".

Cu și fără muzică
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Ajuns In comuna Cojasca, ju
dețul Dîmbovița, Constantin Iile 
din București a dat de veste 
celor intilniți in cale că vrea să 
angajeze un acordeonist pentru 
o sindrofie de zile mari. „Dar 
vreau un acordeonist a-ntiia, cu 
un acordeon nou și bun. Plătesc 
bine". A găsit acordeonistul dorit 
și a plecat cu el la București. 
Aici l-a dus la un magazin. 
Acolo, profitînd de aglomerație. 
I.C. l-a „pierdut" pe acordeonist. 
Dar nu și acordeonul, pentru că, 
făcind-o pe., galantonul, l.C. se 
oferise să-l ducă el.

La fel a procedat I.C. și cu un 
alt acordeonist rămas tot fără 
acordeon. Arestat de lucrătorii 
sectorului 4 ai Miliției Capitalei, 
escrocul va da seamă pentru 
faptele sale. După atita „pasiu
ne" pentru acordeoane, nu se 
putea să nu se lase cu muzică-

I Șapte d intr-o

| neglijenta
Pe o suprafață de pășuneI
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a 
cooperativei agricole din locali
tatea Șopteriu, județul Bistrița- 
Năsăud, au fost împrăștiate în
grășăminte chimice. Lucrare 
necesară, făcută cu rost. Pină la 
un punct. Pentru că, după im- 
prăștierea îngrășămintelor, ni
meni n-a mai controlat dacă 
acestea au fost absorbite sau nu 
în sol. tn schimb, vitele au fost 
lăsate să pască tarlaua cu pri
cina. Și astfel, nu mai puțin de 
șapte dintre ele n-au mai supra
viețuit. Pagubă mare. Pagubă 
care trebuie achitată din punga 
celor neglijenți.

Care răzbunare
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Deși i s-a atras atenția să 
stingă țigara, intrucit se afla 
intr-un compartiment de nefu
mători, Tiberiu Martocean din 
comuna Apa (Satu Mare) nici 
n-a vrut să audă, sfidindu-i pe 
cei din jur. Conductorul trenu
lui 4316 Baia Mare — Satu Mare 
l-a sancționat contravențional. 
Dar imediat lui T. M. i-a incolțit 
gind de răzbunare, vrînd să-l 
facă și el pe conductorul trenu
lui bun de plată. S-a dus în alt 
colț al vagonului și a spart un 
geam. Dar, depistat, tot el a fost 
obligat să suporte și plata pagu
bei. Plus o amendă pentru com
portare huliganică.

Rubrica realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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IDEI DE IMPORTANTĂ PRACTICĂ DEOSEBITĂ DESPRINSE 

DIN EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 

Calitatea producției - ireproșabilă!
Planul la export - depășit!

O sarcină majoră, subliniată de se
cretarul generai al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul consiliilor oamenilor muncii: 
întreprinderile producătoare trebuie 
să acorde o atenție deosebită trans
punerii in viață a măsurilor stabilite 
pentru dezvoltarea, la nivelul cali
tativ corespunzător, a producției de 
export.

Și un mod concret de a răspunde 
acestei sarcini — la cunoscuta între
prindere „Vulcan“-București.

...Intr-un sector — cel al fabricării 
utilajului petrolier — în care pătrun
derea pe piața externă nu se poate 
face decit cu produse de cea mai 
înaltă calitate, competitive, cu ca
racteristici tehnico-funcționale ex
cepționale, Întreprinderea „Vulcan" 
a realizat o performanță care i-a 
impresionat chiar și pe specialiștii 
unor firme din străinătate cu re
nume și îndelungată experiență. Co
lectivul cunoscutei întreprinderi bucu- 
reștene produce unități de pompaj 
de circa 20 de ani. Dispune, deci, de 
o bogată experiență în acest dome
niu. în ultimii ani, insă, exigentele 
pieței externe au crescut foarte mult, 
căutîndu-se și cumpărîndu-se numai 
utilaje cu performanțe deosebite. 
Practic, la ora actuală, la licitațiile 
internaționale se vînd numai unități 
de pompaj A.P.I., adică utilaje care 
au obținut dreptul de aplicare a mo
nogramei Institutului american de 
petrol, un adevărat certificat care 
atestă calitatea produselor respective 
și pe care l-au dobîndit numai cîteva 
firme în întreaga lume.

Dacă vom adăuga la toate acestea 
că, după cinci luni, la întreprinderea 
„Vulcan" planul la export pe devize 
libere a fost depășit cu 48,7 la sută, 
ceea ce reprezintă cîteva milioane 
de dolari, unitățile de pompaj deți- 
nînd principala pondere la acest ca
pitol, am spune și așa destul de mult 
despre performanta colectivului de 
muncitori și specialiști de aici.

La întreprinderea „Vulcan", înde
plinirea și depășirea planului la ex
port nu sint întîmplătoare, conjunc
ture, ele se înscriu intr-un cadru 
bine organizat, au fost pregătite te
meinic, în timp, ca înălțarea unei 
case cu temelie trainică. Să reținem, 
in acest sens, numai cîteva din pre
vederile hotărîrii-program adoptate 
de adunarea generală de la începu
tul acestui an : „Adunarea generală 
obligă consiliul oamenilor muncii să 
acorde o atenție sporită introducerii 
ciț mai rapide în producție a noilor 
euceriri ale științei și tehnologiei 
prin valorificarea deplină a capaci
tății de creație tehnică a colectivu
lui".

Cum s-a acționat pentru transpu
nerea in practică a acestei preve
deri ? Să ne întoarcem puțin In timp. 
Prin luna martie a anului trecut s-a 
pus problema trecerii la producția de 
unități de pompaj la nivelul pre
scripțiilor din standardele A.P.I. Ce
rințele partenerilor externi erau Insă 
foarte urgente, noile unități de pom
paj trebuiau proiectate, omologate, 
asimilate în fabricație și introduse
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Construim cu oamenii, pentru oameni
I
I
I
I

I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)
cietății pe care îl vedem înfăptuit cu 
consecvență revoluționară.

Militînd pentru o lume nouă, parti
dul nostru militează și pentru un om 
nou, pentru asigurarea drepturilor 
fundamentale ale omului : dreptul la 
o existență demnă, la o viață elibe
rată de exploatare, dreptul la muncă, 
la o viață pașnică, dreptul la dez
voltarea și înflorirea personalității 
sale. Socialismul își demonstrează 
superioritatea asupra oricărei orin- 
duiri in primul rind prin aceea că el 
poate înfățișa cea mai înaltă formă 
a democrației ; în România socialis
tă, participarea clasei muncitoare, a 
întregului popor la conducerea socie
tății. cu o înaltă responsabilitate și 
cu spirit revoluționar, este o realita
te incontestabilă. Cadrul organizato
ric creat : consiliile oamenilor mun
cii, adunările generale, congresele 
muncitorilor, țăranilor, ale educației 
și invățămintului, ale educației po
litice și culturii socialiste, consiliile 
naționale ale oamenilor muncii, ce
lelalte organisme în care clasa mun
citoare are o prezență hotărîtoare 
asigură exercitarea tuturor drepturi
lor pe care oamenii muncii le au în 
tripla lor calitate de producători, 
proprietari și beneficiari. Depinde 
acum de fiecare membru al acestor 
organisme, de fiecare muncitor, de 
toți oamenii muncii ca excelentul 
mecanism democratic creat să func
ționeze din plin, la nivelul exigen
țelor formulate in marele forum

I (Urmare din pag. I) 
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scriitorul care încearcă să desco
pere, să dezvăluie sensul mai 
profund al unor fenomene contem
porane, chestiunea depășește limi
tele abordării strict teoretice. A 
existat dintotdeauna, se impune cu 
atit mai mult astăzi și evident se 
va generaliza mîine categoria mun
citorului intelectual. Nu în sensul 
că și intelectualul, intr-o accepție 
largă, e și el, firește, un muncitor, 
ci în cel mai direct, că muncitorul 
contemporan e adesea un intelectual 
veritabil. Un intelectual nu numai 
pentru că a parcurs, în condițiile 
create de statul socialist, treptele* 
unui amplu și diversificat învăță- 
mint mediu, că posedă cunoștințe 
tehnice solide (iar între cultura teh
nică și cea umanistă nu e deloc 
o prăpastie de netrecut, dimpotrivă) 
ci, pur și simplu, pentru că în mo
dul de a privi lumea și lucrurile, 
mașina la care lucrează, produsul 
muncii sale s-a interferat factorul 
spiritual, viziunea lui a devenit mai 
complexă și mai filozofică. Diploma 
pe care o posezi îți acordă în cel 
mai bun caz statutul de specialist

in producția de serie Intr-un interval 
de timp extrem de scurt. Poate să 
pară de necrezut, dar în luna octom
brie — la nici un an de la începerea 
proiectării — au fost produse pri
mele tipuri de unități de pompaj. 
Cum s-a realizat această perfor
manță ?

— In primul rlnd am căutat să va
lorificăm propria experiență, cunoș
tințele pe care le aveam in materie 
de unități de pompaj, ne spune to
varășul Ion Crețu, șeful atelierului 
de proiectare. De fapt, ca specialiști, 
intuisem mai dinainte că trebuie 
făcută o cotitură in acest domeniu. 
Și ca atare, am început din proprie 
inițiativă să facem unele pregătiri, 
chiar și în asigurarea bazei materia
le a producției. Colectivul care a 
proiectat noile unități de pompaj

Din experiența 
și preocupările colectivului 

de la întreprinderea 
„Vulcan“-București

este foarte tînăr, dar bine pregătit și 
ambițios. Termenul fiind însă ex
trem de scurt a trebuit să adoptăm 
un sistem de lucru nou, mai deose
bit. Astfel, am căutat să realizăm o 
tipizare a soluțiilor constructive și 
sistematizarea metodologiei de calcul, 
în felul acesta, prin extindere, am 
proiectat diferite tipuri de unități de 
pompaj. Totodată, am urmărit ca 
încă din faza de elaborare a proiec
telor să asigurăm o calitate superi
oară, competitivă a produselor, pen
tru a nu mai fi nevoiți să facem 
modificări după realizarea prototipu
rilor. Nu aveam timp de modificări. 
Practic, noi cei din proiectarea pro
duselor și a tehnologiilor, cei din 
producție sau din sectorul de apro
vizionare am lucrat ca o adevărată 
echipă.

Fără Îndoială, termenul de asimi
lare a noilor unități de pompaj este 
excepțional. Dar in perspectivă în 
lumina exigențelor formulate la Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
trebuie să ne obișnuim cu astfel de 
ritmuri de lucru. O impun nu numai 
cerințele pieței externe. Muncitorii 
și specialiștii de Ia „Vulcan" au în
țeles această cerință cu un ceas mai 
devreme și este cu atit mai bine. 
Iar pentru materializarea ei au fost 
luate o serie de măsuri speciale. 
Astfel, In hotărirea-program se pre
vede ca ținînd seama de importanța 
asimilării de noi produse și tehno
logii să se amenajeze, printre altele, 
o serie de standuri de probă. De ce ? 
Omologarea în schelele de producție 
a unei noi unități de pompaj dura 
5—6 luni de zile. Foarte mult ! Tre
buia găsită o modalitate de simulare, 
de verificare mai rapidă a produse- 

muncitoresc, prin mobilizarea forțe
lor întregului popor ; este nevoie 
deci să se acționeze în spirit revo
luționar, este nevoie de munca sus
ținută, de zi cu zi, a fiecăruia pen
tru a asigura traducerea neîntirziată 
în viață a programelor concrete, a 
hotărîrilor adoptate.

Toate acestea le creează oamenilor 
muncii sentimentul libertății și al 
demnității, sentimentul cel mai de 
preț pentru un om, acela că este 
stăpînui propriului șău destin, că 
participă cu toată ființa sa la guver
narea propriei sale vieți intr-o so
cietate a oamenilor liberi, construc
tori devotați ai celei mai umane 
orînduiri din istoria omenirii ; sen
timentul că trăiește într-o societate 
a cărei valoare supremă este omul.

Iată ideea însuflețitoare a celor ce 
muncesc ; ei știu bine că nu „supor
tă istoria", ci „fac istoria", că de ei, 
de munca lor, de spiritul lor revolu
ționar depinde binele, depinde în
florirea patriei. Pentru noi toți,, aces
te zile care urmează memorabilului 
Congres al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii sint zile de angajare 
plenară pentru înfăptuirea îrisufle- 
țitoarelor chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor ce
lui mai larg forum al clasei noastre 
muncitoare.

Construim cu oamenii, pentru oa
meni ! Este adevărul pe care-1 de
monstrează in fiecare zi viața eco
nomică și social-politică a României 
socialiste.

MUNCITORIMEA
intr-o profesiune dată. Statutul de 
cetățean cu acces la idee și care 
se integrează într-o istorie a spi
ritului uman, căutînd rădăcini și 
referindu-se participativ la viitor, 
operînd confruntări și aflîndu-se 
într-un continuu dialog cu el însuși 
și cu lumea din jurul său, nu-i 
acordă însă nici un fel de diplomă. 
Un asemenea tip uman vizitat de 
spirit sau care vede idei, după 
expresia consacrată a unui clasic 
scriitor român, poate fi intîlnit însă 
tot mai frecvent printre producăto
rii nemijlociți ai bunurilor mate
riale. Cu atit mai bine, s-ar putea 
spune 1 Desigur, dar nu fără a 
aminti că mai dăinuie încă și se
chelele unei viziuni în care simpli
tatea se confundă cu simplismul și 
atitudinea francă, deschisă cu com
portamentul rudimentar. Căci, indi
ferent de profesie, sint și oameni, 
personaje, aculturale, primare în 
reacții, instinctuale și opace la com- 
bustiunea gîndirii.

Insă muncitorul la care ne gln- 
dim, muncitorul reprezentativ pen
tru cei ce făuresc bunurile materia
le, pentru clasa cea mai înaintată a 
societății noastre este o ființă cu 

lor. Și s-a găsit. In prezent, între
prinderea dispune de patru standuri 
de probă pentru omologare în andu- 
ranță a unităților de pompaj. Rezul
tatul ? Timpul de omologare s-a re
dus la 45 de zile.

Și tot în hotărîrea-program stă 
Înscris : „Compartimentul mecano- 
energetic va lua măsuri pentru repa
rarea și testarea, pină la 30 iunie 
1981, a tuturor mașinilor-unelte de 
performanță care sint utilizate la 
producția de unități de pompaj". 
Termenul s-a dovedit mult prea 
lejer. Sarcina a fost îndeplinită de 
mult. „Am mutat și montat peste 100 
de utilaje, ne spune tovarășul Hudea 
Tânase, șeful serviciului mecano- 
energetic. In paralel, am făcut și ve
rificarea mașinilor. Dacă anul trecut 
mai discutam de sutimi de milime
tru, acum precizia mașinilor de dan
turat în V se măsoară numai , in 
micponi".

Revenim la hotărîrea-program, 
care prevede : „Se va îmbunătăți 
organizarea tehnologică la turnătoria 
de fontă pentru asigurarea in pro
porție de cel puțin 90 la sută din 
producția internă a pieselor turnate 
pentru unitățile de pompaj". în pri
mele cinci luni ale anului, toate pie
sele turnate s-au asigurat din pro
ducție proprie. Inginerul Vasile Con
stantin, șeful secției turnătorie, nu 
este totuși mulțumit. De ce ? „Tur
nătoria este încă unul din locurile 
înguste pe fluxul tehnologic, ne spu
ne interlocutorul. Dacă realizam mai 
multe piese turnate ar fi putut să 
crească și producția de unități de 
pompaj. Acesta este obiectivul nos
tru pentru perioada următoare. Sin- 
tem in faza de încercări pentru omo
logarea turnării în forme vidate a 
unui nou reper, deosebit de complex, 
cu 11 miezuri, numit manivelă. Dacă 
reușim, rezolvăm multe probleme. 
Și in mod sigur vom reuși".

Am discutat îndelung cu tovarășul 
Petre Fluture, directorul întreprin
derii, despre felul cum se acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor subli
niate la Congresul consiliilor oame
nilor muncii, despre măsurile luate 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului la export în condiții calitative 
excepționale. Cea mai concludentă 
dovadă a performanțelor obținute 
este faptul că întreprinderea are 
contracte-cadru pentru unitățile de 
pompaj pină în 1985. Directorul în
treprinderii nu era totuși mulțumit. 
Evident, analiza fiecare fază a pro
cesului de producție cu răspunderea 
omului care știe că o poziție cîști- 
gată pe piața externă trebuie și men
ținută. Așa este normal, la ora ac
tuală, o preocupare principală este 
creșterea capacității de producție a 
unității pentru a satisface toate cere
rile partenerilor externi. Dealtfel, 
în hotărîrea-program, adunarea ge
nerală atrage atenția consiliului oa
menilor muncii asupra importanței 
pe care o are realizarea noii inves
tiții prevăzute pentru creșterea ca
pacității de producție la unitățile de 
pompaj. Or, demararea lucrărilor 
acestei investiții înțîrzie. Să nu lă
săm să se piardă un bun cîștigat. 
Așa cum ne cere conducerea parti
dului, să facem totul pentru sporirea 
producției de export, cu atit mai 
mult la produsele de calitate superi
oară, eficiente, solicitate.

Ion TEODOR

Tragerea 
exceptionaid 

Loto
La sfîrșitul acestei săptămîni. 

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o nouă trage
re excepțională Loțo, după aceeași 
formulă deosebit de avantajoasă, de 
care beneficiază un număr tot mai 
mare de participant! : în cadrul a 
cinci extrageri în două faze, cu un 
total de 42 de numere, se vor a- 
trîbui ciștiguri în autoturisme („Da
cia 1 300“ și „Skoda 120 L“), bani 
(sume variabile și fixe) și excursii 
peste hotare (in U.R.S.S. sau R.P. 
Bulgaria). Biletele de 15 lei va
rianta participă la toate extrage
rile. O formă de joc foarte avan
tajoasă, utilizată cu succes de tot 
mai multi participant, o constituie 
variantele combinate și combinații
le „cap de pod", pe care se pot 
obține suite de ciștiguri la mai 
multe categorii. Biletele pot fi 
procurate pină sîmbătă 4 iulie in
clusiv.

calități morale și intelectuale ex
cepționale. A fi receptiv la această 
ipostază a sa nu înseamnă, cred, a 
înfrumuseța și lustrui realitatea. în 
ultimă instanță, literatura română e 
un cumul de cărți, o sinteză, și pen
tru ca această sinteză să respire 
deplină autenticitate în mod firesc 
și necesar ea va acoperi însă zo
nele principale, răspunzînd solicită
rilor de esență ale realului.

între muncitorul intelectual și in
telectualul muncitor, intre muncito
rul om al ideilor și intelectualul om 
al muncii există un raport de echi
valență, de intimă completare careul 
onorează pe amîndoi deopotrivă. Nil 
aceasta e oare și semnificația for
mulei de oameni ai muncii, lansată 
in documentele de partid și care, 
exprimind o realitate complexă, 
sugerează tocmai unitatea, pe te
meiul muncii, în aceeași mare fami
lie a tuturor cetățenilor activi în 
cetate ? Și nu trebuie să vedem 
aici și un reflex al democratizării 
de substanță, al procesului de omo
genizare spirituală a societății 
noastre ?

Muncitorul de astăzi nu mal e, 
firește, muncitorul de la sfîrșitul

La C.A.P. „Calea belșugului" - Brastavăț, județul Olt, „Gloriile" descarcă belșug de grîu din buncăre direct în remorci
Foto : A. Papadiuc

RITM INTENS LA SECERIȘ!
IALOMIȚA :

învățăminte pentru 
campania de recoltare 

a griului
Odată cu încheierea secerișului ce

lor 29 200 ha de orz, lucrătorii ogoa
relor din județul Ialomița au intrat 
în febra ultimelor pregătiri și revi
zuiri a utilajelor ce vor participa la 
recoltarea griului de pe cele aproape 
74 000 ha. Marți dimineața, in întîl- 
nirea operativă a comandamentului 
județean pentru agricultură în care 
s-a analizat modul cum s-a desfășu
rat recoltatul orzului, cîntărindu-se 
valoarea rezultatelor obținute, (a se 
citi producția ajunsă tn hambare), au 
fost stabilite măsurile menite să în
lăture deficientele de orice fel, defi
ciențe ce duc la întîrzierea campa
niei, în special la însămînțarea cul
turilor duble.

Dacă unele consilii unice agroin
dustriale cum sint cele din Grivița, 
Andrășești, Cocora, Scînteia, Balaciu, 
Fierbinți, Cosîmbești și Ciulnița au 
recoltat orzul, in trei zile, au fost 
unități ca cele din consiliile Horia 
și Urziceni unde s-a lucrat 5 zile cu 
toate că au avut create aceleași con
diții. Mai mult chiar, în aceste con
silii suprafețele însămînțate cu cul
turi duble sint mult mai mici și a- 
ceasta datorită unei slabe organizări 
a muncii în flux. Pornind de la a- 
ceste defecțiuni semnalate, împuter- 
niciții biroului județean, întreg apara
tul de partid și de stat, specialiștii 
direcției generale a agriculturii, oda
tă ajunși în consiliile și unitățile 
unde au răspunderi concrete au tre
cut împreună cu inginerii-șefi și șefii 
de fermă la stabilirea solelor cu un

CONSTANȚA;

Semănatul celei de-a doua culturi - sub nivelul mediei pe țară!

SÎNT MULTE REZERVE PENTRU 
GRĂBIREA LUCRĂRILOR!

Am pornit vineri dimineața intr-un 
raid prin mai multe consilii agro
industriale din județul Constanța, 
după o discuție cu inginerul Ion 
Bușu, directorul Trustului I.A.S. 
Constanța. Poate părea nepotrivit 
ca un dialog despre seceriș cu unul 
din factorii de răspundere din agri
cultura constănțeană să înceapă cu 
furajele și producția de lapte. Dar 
o explicație există. în primul rind, 
faptul că pe ansamblul județului la 
27 iunie erau Însămînțate cu cul
turi succesive doar 9 000 hectare, 
adică mai puțin de un sfert din su
prafața de orz recoltată, iar la 29 
iunie, după terminarea secerișului, 
14 190 ha — 31 la sută, față de 44 la 
sută cit reprezintă media pe țară. 
Principala cauză a rămînerii în 
urmă a semănatului o constituie 
întîrzierea eliberării terenului. Con
silii considerate printre cele mai 
avansate, ca Ostrov, Băneasa, 23 
August, Castelu, aveau la 26 iunie 
eliberate între 50—60 la sută din su
prafețele recoltate. Ce să spunem 
însă de consiliile Mircea Vodă, care, 
din 1 268 hectare de orz recoltate, 
avea eliberate numai 410 hectare ; 
Pantelimon, din 2 390 hectare — 550 ; 
Hirșova — din 1 987 hectare — 664.

Intre cauzele acestei situații, tova
rășul Gheorghe Anghel, director ge
neral adjunct al direcției agricole, a 
specificat modificările aduse prese
lor de balotat paie (trecerea de la 
două benzi innodătoare la una, de 
la sirmă la sfoară) și lipsa tractoa
relor.

Ce arată situația din teren ? In 
ziua in care I.A.S. Cobadin a înche
iat secerișul celor 1 000 ha orz, su- 

secolului trecut, el nu mai e nici 
muncitorul de la începuturile revo
luției noastre socialiste. Deținînd 
rolul conducător în transformările 
care s-au săvîrșit, în evoluția socie
tății noastre, el a evoluat odată cu 
societatea noastră. în procesul de 
omogenizare a societății s-a produs 
și se produce o apropiere continuă 
intre clasa muncitoare și țărănime, 
între muncitori și intelectuali. Ho
tarele de pe vremuri, care despăr
țeau net și rigid între ele clasele 
și categoriile sociale, tind să lase 
locul, prin înseși schimbările struc
turale care au dat naștere noii so
cietăți, unor raporturi de o tot mal 
strînsă și organică întrepătrundere 
intre grupurile sociale. A surprinde 
pe viu această mișcare prin situa
ții și tipologii expresive reprezintă 
in momentul de față o sarcină difi
cilă și esențială pentru literatura 
noastră. Clasa muncitoare în mers, 
țărănimea în mers, intelectualitatea 
in mers, într-un mers care adună la 
un loc drumurile cîndva separate și 
le revarsă în aceeași unică și largă 
magistrală, iată un tablou social 
dinamic care presupune un dina
mism adecvat al literaturii. 

grad de coacere avansat, iar corn- 
binerii și mecanicii de ateliere re
vizuiesc combinele în așa fel încît 
nici un spic să nu se piardă. O aten
ție deosebită se acordă și etanșeizării 
mijloacelor de transport.

In cel mult două zile secerișul 
griului se va declanșa cu toate for
țele în unitățile agricole ialomițene 
și, conform posibilităților oferite de 
parcul de mașini, el se va încheia 
în cel mult 9 zile bune de lucru. 
(Mihai Vișoiu).

În Argeș s-a încheiat 
recoltarea orzului...

ARGEȘ. Depășind zi de zi viteza 
planificată, mecanizatorii din jude
țul Argeș au raportat că au încheiat 
recoltarea orzului de pe cele 17 600 
hectare și au eliberat de paie cea 
mai mare parte a miriștilor în ve
derea efectuării de arături pentru 
culturile duble planificate. începînd 
de astăzi, o bună parte din combine 
au trecut la recoltarea griului în con
siliile din sudul județului — Slobo
zia, Miroși și Izvoru. (Gh. Cîrstea)

...în Alba, Sălaj și Mureș 
a început cu toate forțele

ALBA. Primele unități care au 
Început secerișul sint cooperativele 
agricole de producție din consiliile 
unice agroindustriale Sebeș, Teiuș, 
Aiud și Unirea. Pe ansamblul jude
țului în prima zi de lucru s-au re
coltat 1 315 ha din cele peste 15 000 ha 
aflate in cultură. Luni dimineața, re
coltatul orzului a fost extins cu forțe 
sporite în peste 40 cooperative agri
cole și în toate întreprinderile agri

prefața eliberată era de numai 280 
hectare, iar cea semănată de 143 
hectare. „Am obținut producții mari, 
peste 5 000 kg de orz la hectar — 
ne-a spus Ion Oancă. directorul uni
tății. Ca să nu rămînă nici un bob 
în cîmp, am fost nevoiți să scoatem 
tractoarele de la eliberat ca 6ă 
transportăm orzul". Orientare co
rectă : intii a fost pusă la adăpost 
producția principală.

— Cum ați procedat In conti
nuare ?

— Ne-am împotmolit la eliberat. 
Nu vreau să pasez răspunderea. Pre
sele sînt bune, dar cred că învăță- 
mîntul agrozootehnic trebuia să fi 
stăruit din timp asupra noilor me
canisme ale acestor mașini.

Trebuie arătat însă că aici lucru
rile n-au fost lăsate așa. S-au luat 
măsuri hotărîte de repunere în func
țiune a preselor defecte, de întări
rea asistentei tehnice și intensifica
rea însămînțărilor.

Ni s-au dat exemple de secții unde 
a existat preocupare pentru instrui
rea mecanizatorilor — Negrești și 
Viișoara. La această din urmă uni
tate s-a lucrat cu adevărat în flux. 
Cu două ore înainte, tovarășul Ale
xandru Năstase, directorul S.M.A., 
dirijase combinele la I.A.S. pe ulti
mele suprafețe de orz. Din cele 170 
hectare de orz ale C.A.P. Viișoara, 
pină la prînz erau eliberate 100 de 
hectare, existind condiții ca seara lu
crarea să fie încheiată. Un lucru bun 
care trebuie menționat aici : de mai 
mulți ani răspunde de formația de 
prese mecanicul de secție Adnan 
Emurla, de la care notăm o propu
nere adresată furnizorilor de piese 
de schimb: „Pină le vor pune la 
punct, șă livreze mal multe innodă
toare de sfoară de rezervă".

Ne așteptam ca în unitățile care 
au încheiat secerișul, toate mașinile 
să fie concentrate la celelalte lucrări. 
Oprim la C.A.P. Medgidia. Că la o 
cooperativă agricolă la ora 4 după- 
amiază nu e nici țipenie e semn 
bun. Oamenii sînt. probabil, la tre
burile lor. Un tractor parcat la um
bră în fața sediului a arătat că lu
crurile nu stau chiar așa.

Un prieten de drumeție : 
Radioreceptorul portabil

In aceste zile, In toate magazinele comerțului de stat se află în vînzare 
mai multe tipuri de radioreceDtoare portabile. Tată cîteva dintre acestea :

Denumirea Game de unde Lei
CORA 5 1 345
PESCĂRUȘ 2 450
ALFA 2 500
COSMOS 5 (funcționează și la rețea) 3 740
JUPITER 2 (funcționează și la rețea) 4 845
MADRIGAL 2 (funcționează și Ia rețea) 4 1270
GLORIA 3 (funcționează și la rețea) 4 1 400

Toate aceste radioreceptoare sînt ușoare și comode la purtat. Alimen
tarea este economică și se face de la baterie sau rețea. Aparatele se ca
racterizează prin selectivitate, audiție clară și plăcută.

Important de reținut : radioreceptoarele portabile se vînd șl cu plata 
tn 18 rate lunare, cu un avans de numai 20 la sută.

cole de stat. S-a secerat toată ziua 
fără răgaz in zona Mureșului și Tîr- 
navelor, pe Podișul Secașelor. Orga
nizarea muncii în flux permite ca în 
aceeași zi tractoarele să intre în 
brazdă în vederea însămînțării cultu
rilor duble. Startul bun al secerișu
lui, creșterea ritmului de la o zi la 
alta sint evidențiate de rezultatele 
obținute : în două zile orzul a fost 
strîns de pe 20 la sută din suprafață. 
(Ștefan Dinică) . .

SALAJ. De trei zile se rece rează 
orzul și în județul Sălaj. Pină în 
prezent sînt recoltate 4 250 ha. dar 
ritmul sporește cu fiecare zi, fiecare 
unitate agricolă străduindu-se să în
cheie lucrarea in următoarele 3—4 
zile bune de lucru. Și aceasta este 
posibil deoarece măsurile întreprinse 
de comandamentul județean au dus 
la o puternică mobilizare de forțe. 
Pe măsură ce combinele înaintează 
în lan țăranii cooperatori ajutați de 
alți oameni ai muncii de la sate și 
elevi adună și încarcă paiele care sînt 
transportate imediat cu cite 50—60 
atelaje în fiecare comună făcînd 
astfel loc tractoarelor să întoarcă 
brazda pentru culturile duble. (Ion 
Mureșan).

MUREȘ. Orzul a fost recoltat pe 
aproape 6 o00 hectare din cele 23 050 
hectare destinate acestei culturi. Cele 
mai avansate sînt unitățile din ca
drul consiliilor agroindustriale Ier- 
nut, Luduș, Band, în sprijinul cărora 
au fost trimise 150 combine din 
unitățile agricole din nordul ju
dețului.

Se lucrează cu 941 combine organi
zate în 159 formații, astfel încît pină 
miercuri unitățile mari cultivatoare 
din Cîmpia Transilvaniei pot încheia 
această lucrare, urmînd ca spre fi
nele săptămînii în curs să termine 
secerișul orzului pe întreaga supra
față cultivată. (Gh. Giurgiu).

— Putea fi Insămlnțată pînă acum 
Întreaga suprafață de 280 hectar» 
după orz ?

— Firește că se putea, ne-a răs
puns tovarășul Vasile Găină, șeful 
secției de mecanizare.

N-a mai fost nevoie de alte între
bări. Curtea secției era plină de ma
șini : 4 tractoare A-l 800, 6 mașini
de adunat și căpițat, semănători, tîri- 
șuri și altele. Numai un tractor fu
sese in brazdă. Țarina uscată de pe 
brăzdarele plugului arăta că de cî
teva zile n-a ieșit in cimp. In timp 
ce în curtea secției stăteau 4 tractoa
re A-l 800, erau arate numai 80 de 
hectare. De ce?

— Nu le-a cerut cooperativa.
Mergem la cîmp. Pe o solă d£ 60 

hectare, miriștea era „punctat? cu 
baloți de paie. La ferma nr. 1 ara o 
formație de 11 tractoare. Pe o solă 
alăturată discutăm cu mecanizatorul 
E. Ermin, din formația de prese. 
„Merg bine mașinile — ne-a spus 
el. Dar ce folos că nu eliberăm lo
cul, așa că tractoarele o să stea din 
nou. Nu avem oameni pentru tîrî- 
șuri". Am vrut să vedem și ultima 
secvență a complexului de lucrări : 
semănatul. Lingă o stînă stătea ne
mișcată o semănătoare. Tractoristul 
Ion Cazacu aștepta în soarele arză
tor de mai bine de un ceas să i sa 
aducă sămînță.

La sectorul zootehnic discutăm cu 
tovarășul Petre Mocanu, președintele 
cooperativei.

— De ce nu folosiți toate mași
nile ?

— Eu n-am probleme cu cimpul. E 
treaba inginerului-șef. Azi mă ocup 
de zootehnie.

Și ca și cum principala preocupa
re pentru zootehnie n-ar fi acum 
semănatul celei de-a doua culturi, 
președintele... vindea pui de cîteva 
zile unor cetățeni din sat.

N-am putut afla ce au făcut în 
ziua aceea inginerul-șef, cei trei 
șefi de fermă, de ce nu conduceau 
efectiv formațiile de lucru. Sînt în
trebări la care așteptăm răspuns de 
la organele agricole județene.

Lucian CIUBOTARU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru caldele felicitări și urările 

prietenești adresate cu prilejul realegerii mele in funcția de președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Sint convins că relațiile dintre cele două țări ale noastre vor continua 
să se dezvolte și să se adincească, spre binele popoarelor bulgar și român, 
în interesul țărilor comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului 
în lume.

Vă urez dumneavoastră și Întregului popor frate român noi succese în 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România prietenă 
și vecină.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc profund pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis, 
in numele dumneavoastră, al guvernului și poporului dumneavoastră. La 
rindul meu, vă adresez cele mai călduroase urări de fericire personală, de 
prosperitate și bunăstare națiunii dumneavoastră.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am primit mesajul dumneavoastră in legătură cu accidentul de cale ferată 

de lingă Patna, statul Bihar.
Vă mulțumim pentru compasiunea și condoleanțele exprimate față de 

pierderile de vieți omenești din acest accident.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Convorbiri româno-vietnameze

Vizita parlamentarilor peruani

La București s-au încheiat, marți, 
convorbirile intre ministrul afaceri
lor externe, Ștefan Andrei, și Nguyen 
Co Thach, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Viet
nam, care întreprinde . o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.

Desfășurate într-o atmosferă prie
tenească, convorbirile dintre cei doi 
miniștri au abordat aspecte ale re
lațiilor bilaterale și posibilitățile de 
lărgire și diversificare in spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul in- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan. Cu același prilej a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
relațiilor de prietenie și colaborare

Cronica zilei
Marți după-amiază, Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Hayssam Barakat, noul ambasa
dor al Republicii Arabe Siriene, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
_țr> ziua de 30... iunie 1981 au ine 
cepul la București' 'lucrările celei 
de-a XlV-a Consfătuiri a adjuncți- 
lor miniștrilor invățămîntului supe
rior și mediu de specialitate din ță
rile socialiste membre ale C.A.E.R.

La consfătuire participă delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S., precum și repre
zentanți ai Secretariatului C.A.E.R.

Pe ordinea de zi a consfătuirii se 
află înscrise probleme referitoare la 
asistența acordată țărilor în curs de 
dezvoltare in domeniul pregătirii 
cadrelor naționale.

Lucrările consfătuirii continuă.
★

în zilele de 29 și 30 iunie a.c. s-au 
desfășurat la București lucrările se
siunii a 29-a a Comisiei mixte 
romano-iugoslave pentru Porțile de 
Fier. Au fost analizate o serie de so
luții pentru o mai completă valorifi
care a potențialului hidroenergetic 
comun al Dunării și s-au adoptat ho- 
tăriri corespunzătoare. De asemenea, 
au fost rezolvate problemele .curente 
legate de exploatarea sistemului 
Porțile de Fier I și de realizarea sis
temului Porțile de Fier II.

Delegațiile au fost conduse de 
Gheorghe Cocoș, adjunct al ministru
lui energiei electrice, președintele 
părții române în comisie, și Panta

Licheierea cursurilor promoției 1981 
la Academia „Ștefan Gheorghiu" ’

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 
au avut loc adunări consacrate în
cheierii cursurilor promoției 1981 a 
Institutului pentru pregătirea cadre
lor în problemele conducerii social- 
politice, a Facultății de ziaristică, a 
Școlii de pregătire a cadrelor Uniu
nii Tineretului Comunist și a Școlii 
centrale de pregătire a cadrelor sin
dicale. Au luat parte cadre didactice 
și de instruire, studenți și cursanți, 
activiști de partid, de stat, ai U.T.C. 
și ai sindicatelor, lucrători din presa 
centrală și locală.

La adunări a participat tovarășul 
Leonte Răutu, președinte al Consi
liului de conducere și rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

în cuvîntul lor, absolvenții au ex
primat sentimentele de adincă re
cunoștință pentru grija și atenția 
deosebite pe care conducerea su
perioară de partid, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu le acordă 
formării și perfecționării activiștilor 
de partid, ai U.T.C. și ai sindicatelor, 
asigurindu-le condiții excepționale 
de studiu.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții la adunarea pro
moției 1981 a Institutului pentru pre
gătirea cadrelor in problemele con
ducerii social-politice și a Facultății 
de ziaristică au adoptat o telegramă 
adresată secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Ne reîntoarcem 
la locurile noastre de muncă profund 
impresionați de strălucita expunere 
pe care ați prezentat-o la cel de-al 
II-lea Congres al consiliilor oame
nilor muncii. Document politic de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, sinteză a realizărilor de 
prestigiu obținute in anii construc
ției socialiste, expunerea constituie 
în același timp un insuflețitor pro
gram de muncă pentru întregul nos
tru popor, un proaspăt izvor de în
vățăminte prețioase, o contribuție 
marcantă la soluționarea probleme
lor cardinale ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
fundamentarea științifică a politicii» 
noastre interne și externe.

Pătrunși de dragoste și devotament 
față de patria noastră scumpă, vă 
încredințăm, iubite tovarășe Nicolae

JUAN CARLOS
Regele Spaniei

dintre cele două țări, subliniindu-se, 
totodată, dorința comună de a se ac
ționa in continuare pentru intensifi
carea conlucrării dintre cele două 
state in domenii de interes reciproc, 
precum și pe planul vieții interna
ționale.

★
Ministrul afacerilor externe al 

R. S. Vietnam a depus, in aceeași zi, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism. 
De asemenea, oaspetele a vizitat 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România și cartiere noi de 
locuințe din Capitală.

(Agerpres)

Jacovlievici, locțiitor al președintelui 
părții iugoslave in comisie.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
marți după-amiază, in Capitală, o 
manifestare culturală cu prilejul Zilei 
naționale a Canadei.
. Cu. această ocazie, publicistul Nea- 
gu TTdroiu a prezentat impresii de 
călătorie din această țară. în conti
nuare, a fost vizionat un film docu
mentar canadian.

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

Au fost prezenți Peter McLaren 
Roberts, ambasadorul Canadei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La sala „Arghezi" din Capitală s-a 

deschis, marți, o expoziție cuprinzînd 
lucrări realizate de pictorul Venezue
lan Hugo Baptista. Personalitatea și 
creația artistului — unul din repre
zentanții de seamă ai artei contem
porane din Venezuela — au fost re
liefate în alocuțiunile rostite de pic
torul Gheorghe Anghel și Olga Lu
cită Carmona, ambasadorul Venezue
la la București. Vorbitorii au sub
liniat, totodată, .semnificația organi
zării acestei expoziții, dedicată Zilei 
naționale a Venezuelei. în contextul 
diversificării schimburilor cultural- 
artistice româno-venezuelene. al lăr
girii raporturilor de prietenie și co
laborare, pe multiple planuri, dintre 
România și Venezuela.

(Agerpres)

Ceaușescu, că nu avem tel mai 
presus decît acela de a urma înaltul 
dumneavoastră exemplu, de a ne dă
rui întreaga energie și capacitate în
deplinirii sarcinilor ce ne vor fi în
credințate, de a acționa neobosit, ca 
adevărați revoluționari pentru înfăp
tuirea obiectivelor actualului cinci
nal al calității și eficientei, pentru 
transpunerea in viață a orientărilor 
fundamentale ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru obținerea de noi succese 
care să inalțe societatea noastră pe 
noi culmi ale civilizației și bună
stării".

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de absolvenții 
Școlii centrale de pregătire a cadre
lor Uniunii Tineretului Comunist se 
spune : Animați de cele mai înalte 
sentimente de stimă, dragoste și pre
țuire, cu inimile pline de satisfacție 
și mîndrie patriotică, vă exprimăm 
întreaga recunoștință și gratitudine 
pentru grija permanentă pe care 
partidul, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, o acordați formării și educării 
revoluționare a tinerei generații a 
patriei, cadrelor Uniunii Tineretului 
Comunist, in spiritul minunatelor 
idealuri de muncă și de viată ale so
cialismului și comunismului, ale pă
cii, prieteniei și colaborării intre po
poare.

Absolvenții cursurilor Școlii cen
trale de pregătire a cadrelor sindica
le au adresat o telegramă Comitetu
lui Central al P.C.R., personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
își exprimă cele mai calde mulțumiri 
și nemărginită recunoștință pentru 
minunatele condiții ce le-au fost asi
gurate in vederea pregătirii la cea 
mai înaltă instituție de invățămînt a 
partidului. Totodată, ei încredințează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
vor acționa cu toată pasiunea, price
perea și energia pentru traducerea 
în viață a politicii interne și externe 
a partidului, pentru îndeplinirea ho
tărîrilor Congresului al XII-lea, a 
prevederilor Programului partidului, 
a problematicii cuprinse în magistra
la expunere a secretarului general 
al partidului la recentul Congres al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

La invitația Marii Adunări Națio
nale, in perioada 27—30 iunie, o de
legație parlamentară din Republica 
Peru, condusă de senatorul Gaston 
Acurio Velarde, membru al Comisiei 
permanente de conducere a Senatu
lui și Camerei Reprezentanților, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au mai făcut parte 
Javier Labarthe Correa, președintele 
Comisiei de transporturi din Came
ra Deputaților, Armando Mendoza 
Floret, vicepreședinte al Comisiei de 
sănătate a Camerei Deputaților, și 
Marco Burga Bravo, membru al Co- 

“ misiei pentru muncă și securitate so
cială a Camerei Deputaților.

Oaspeții au fost primiți • de pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan, cu care prilej au 
fost discutate probleme privind ex
tinderea conlucrării dintre forurile 
legislative ale celor două țări, subli
niindu-se rolul ce revine parlamen
telor in dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și cooperare pe multiple 
planuri dintre România și Peru, din
tre poporul român și poporul pe

Adunări festive consacrate „Zilei învățătorului"
30 iunie. Ziua învățătorului — ziua 

celor ce cu dăruire, pasiune și mi
gală învață și educă tinăra generație 
de azi, pregătind-o pentru viață — a 
fost marcată, marți, de adunări fes
tive organizate în reședințe de ju
deț. și în municipiul București. Fes
tivitățile, reunind directori de școli, 
cadre didactice evidențiate In muncă, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid, de stat, ai sindicatelor, or
ganizațiilor de copii și tineret, s-au 
desfășurat sub semnul atașamentului 
deplin al tuturor celor ce contribuie 
Ia educarea și formarea tinerei ge
nerații. la politica internă și externă 
promovată de partidul și statul nos
tru, angajării ferme a personalului 
didactic de aplicare in domeniul în- 
vățămîntului a hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, a orientărilor și sar
cinilor din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele republicii.

în cadrul adunărilor au fost rele
vate realizările dobîndite de cadrele 
didactice în procesul lnstructiv-edu-
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LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri ieșite cîștigătoare la tra
gerea la sorți pentru trimestrul II 
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1 2124511 50 000
1 5428737 50 000
1 2471355 40 000
1 1950001 40 000
1 1473108 40 000
1 1173964 30 000
1 307254 30 000
1 3258510 30 000
1 1655847 20 000
1 4521231 20 000
1 4271584 20 000
1 3380730 20 000

56

Terminația 
libretului 
cistigător

88559 10 000
56 39113 10 000
56 68115 10 000
56 54001 10 000
56 45332 10 000
56 93961 5 000
56 02388 5 000
56 71540 5 000
56 63419 5 000
56 38290 5 000
56 91376 5 000

560 6404 2 000
560 7754 . 2 000
560 3213 2 000
560 1109 2 000
560 0139 2000
560 4562 2 000
560 0345 1 000
560 2996 1 000
560 9752 1 000
560 7579 1 000
560 9415 1 000
560 7589 1 000
560 8347 1 000

5 595 703 500
13 503

cîștiguri in valoare de lei 18 307 500

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea cîș- 
tigului ; dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din 
valoarea ciștigului. se acordă un 
cîștig de 10 ori mai mare decît sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de cîștig.

LISTA OFICIALA 
a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trim. II 1981

N
r. c

rt. Terminația 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare
Procentul 

de cîștiguri

1. 091 250 %
2. 950 200 %
3. 603 100 %
4. 099 50 %
5. 306 25 %
6. 849 25 %
7. 866 25 %
8. 685 25 %
9. 288 25 %

10. 085 25 %
11. 096 25 %
12. 281 25 %
13. 219 25 %
14. 709 25 %
15. 842 25 %

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
in libret se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C. 

ruan, in folosul reciproc, al cauzei 
înțelegerii și păcii în lume.

în timpul Întrevederilor avute cu 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, și cu Ma
ria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, parlamentarii din 
Republica Peru au mai discutat as
pecte ale colaborării dintre cele două 
țări referitoare la extinderea coope
rării economice, lărgirea și diversi
ficarea . schimburilor comerciale, pre
cum și la intensificarea conlucrării 
pe arena mondială.

în timpul șederii In țara noastră, 
oaspeții din Peru au vizitat unități 
industriale și. agricole, precum și in
stituții social-culturale din Capitală 
și din județul Argeș.

Cu prilejul prezenței in țara noas
tră a delegației parlamentare perua
ne, Biroul Marii Adunări Naționale 
a oferit un dineu iar ambasadorul 
Republicii Peru la București, un 
dejun.

(Agerpres)

cativ, in munca de integrare a școlii 
cu activitatea productivă și de cer
cetare științifică. în pregătirea spe
cialiștilor necesari economiei, națio
nale.

Cu acest prilej, cadrelor care au 
obținut rezultate deosebite pe tărîm 
profesional, in munca științifică și 
social-obștească li s-a conferit, de 
către Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului, titlul de evidențiat.

în încheierea adunărilor, partlci- 
panții au adresat Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. telegrame 
in care exprimă recunoștința pro
fundă pentru grija deosebită mani
festată de partidul și statul nostru 
față de dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a Invățămîntului. pentru 
Îndrumarea permanentă a activității 
de educare a celei mai tinere gene
rații a tării. Slujitorii școlii au trans
mis și cu acest prilej adinca recu
noștință pentru contribuția decisivă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
revolutionarea și modernizarea școlii 
românești de toate gradele.

20,00 Omul ți sănătatea
20.20 Reportaj 81
20,45 Telecinemateca. Ciclu! „Mari ac

tori" : „Cînd dragostea se întoar
ce". (Premieră TV), Producție a 
studiourilor franceza

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL >

19,00 Telejurnal
19.35 Almanah plonierese
19,50 Muzică de cameră
20,10 Buletinul rutier al Capitale!
20,25 Publicitate
20,30 Din țările socialiste. R.P.D. Co

reeană
20,55 Talente studențești
21.35 Teleenciclopedia
22,20 Telejurnal

De la ADAS
Administrația asigurărilor de stat 
anunță :

La tragerea de amortizare a așigu- 
rărilor de viată pentru... JwJe
1981 au ieșit următoarele opt . combi- 
nații de litere :

1. U.E.S. ; 2. M.Y.X. ; 3. V.G.J. ;» 
4. F.E.Q. ; 5. O.H.T. ; 6. O.K.K. ;
7. F.C.I. ; 8. V.S.V.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare de amortizare este ne
cesar ca asigurații să achite primele 
de asigurare la termenele stabilite.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 30 iunie 1981
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1 80 160 70 50 000
1 06 933 67 50 000
1 61 550 04 40 000
1 28 521 145 40 000
1 08 592 35 40 000
1 51 805 35 30 000
1 46 146 72 30 000
1 02 754 11 30 000
1 23 525 76 30 000
1 86 107 148 25 000
1 55 971 19 25 000
1 86 317 148 25 000
I 90 836 98 25 000
1 46 419 50 25 000
1 06 436 71 20 000
1 34 122 82 20 000
1 23 646 71 20 000
1 96 103 131 20 000
1 53 382 148 20 000
1 06 991 77 20 000
1 52 495 122 15 000
1 61 797 70 15 000
1 56 211 43 15 000
1 23 679 125 15 000
1 55 773 09 15 000
I 69 495 118 15 000
1 78 764

Ter
mina

ția se
riei o- 
bli na
țiuni

lor

140 15 000

100 161 95 5 000
100 737 104 3 000
100 403 89 3 000

1 ooo 19 72 1000
1 000 81 72 800
I 000 62 65 «■> 800
1 000 55 28 800
1 000 91 145 800
1 000 10 106 800
1 000 33 24 800
l 000 42 36 800
1 000 09 134 800
1 000 18 98 800
1 000 69 78 800
11 327 TOTAL: 10 790 000

Cîștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite cîștigă
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000 001—099 999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în conside
rare.

60 DE ANI DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
BEIJING

Stimați tovarăși,
în numele comuniștilor și al Întregului popor român, 

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adre
sează Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
tuturor comuniștilor și poporului frate chinez felicitări 
cordiale și cele mai bune urări cu prilejul glorioasei ani
versări a 60 de ani de Ia întemeierea Partidului Comu
nist Chinez.

Eveniment de excepțională însemnătate In istoria multi
milenară a Chinei, făurirea Partidului Comunist Chinez 
a marcat o etapă nouă, superioară în îndelungata luptă 
eroică desfășurată de poporul chinez împotriva exploatării 
și asupririi, pentru eliberare socială și națională. Conti
nuator al bogatelor tradiții revoluționare ale poporului, 
Partidul Comunist Chinez a organizat și condus cu succes 
lupta roaselor populare împotriva dominației imperialiste 
străine și reacțiunii interne, pentru răsturnarea vechii 
orinduiri șl instaurarea puterii populare. Triumful revo
luției chineze și trecerea la edificarea noii orinduiri so
ciale in China reprezintă un eveniment de însemnătate 
internațională istorică ce a deschis o nouă eră în viața 
Și destinele poporului chinez, a dat o puternică lovitură 
pozițiilor imperialismului în Asia și in întreaga lume, a 
contribuit intr-o măsură uriașă la schimbarea raportului 
de forțe pe plan mondial, exercitînd puternice înrîuriri 
asupra luptei revoluționare a popoarelor, pentru scutu
rarea dominației străine, pentru libertate, independență 
națională și progres social.

în noile condiții, Partidul Comunist Chinez, aplicînd 
adevărurile generale ale socialismului științific la reali-

AL

tățile concrete din'China, a mobilizat șl călăuzit energiile 
creatoare ale poporului in înfăptuirea unor adinei trans
formări revoluționare în toate sferele vieții economice și 
sociale, pentru lichidarea stării de înapoiere semifeudală 
șl semicolonială din trecut. Sub conducerea partidului, 
harnicul și talentatul popor chinez a obținut realizări re
marcabile in revoluția și construcția socialistă, in dezvol
tarea industriei, agriculturii, științei și culturii, in ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. Vic
toriile și succesele dobîndite de poporul chinez aduc o 
contribuție de mare însemnătate la întărirea forțelor so
cialismului și progresului în lume, la lupta popoarelor 
Împotriva imperialismului și colonialismului, pentru liber
tate și independență națională, pentru afirmarea dreptului 
lor de a-și hotărî singure destinele.

Sîntem bucuroși să evidențiem și cu acest prilej că intre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, 
intre popoarele și țările noastre s-au statornicit și dez
voltat relații de prietenie, solidaritate militantă și colabo
rare multilaterală, întemeiate pe încredere, stimă și res
pect reciproc, egalitate și întrajutorare tovărășească. Ne 
exprimăm convingerea că aceste raporturi prietenești, tra
diționale, conlucrarea reciprocă dintre partidele și țările 
noastre se vor amplifica și adinei continuu, pe multiple 
planuri, in interesul făuririi noii orinduiri sociale in Româ
nia și China, al cauzei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

De ziua glorioasei aniversări, vă dorim, dragi tovarăși, 
noi și tot mai mari realizări în edificarea socialistă mo
dernă a patriei, pentru prosperitatea și fericirea poporu
lui chinez prieten.

COMITETUL CENTRAL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Un eveniment marcant în viața comuniștilor, 
a poporului prieten al Chinei

Comuniștii, oamenii muncii chinezi 
aniversează astăzi un eveniment în
scris cu litere de aur in istoria multi
milenară a Chinei : împlinirea a 60 
de ani de la Crearea Partidului Co
munist Chinez. Sint șase decenii in 
care poporul chinez a repurtat vic
torii de însemnătate istorică, străbă- 
tînd un drum glorios, indisolubil le
gat de numele P. C. Chinez, de vasta 
sa activitate revoluționară. Exponent 
fidel al intereselor și aspirațiilor fun
damentale • ale poporului, Partidul 
Comunist a organizat și condus cu 
abnegație lupta antiimperialistă și 
antifeudală, a ridicat masele și le-a 
călăuzit cu fermitate in bătăliile pur
tate împotriva cotropitorilor străini, 
a dominației claselor exploatatoare, 
pentru eliberarea națională și socială, 
pentru înfăptuirea revoluției socia
liste.

Partidul Comunist Chinez s-a fău
rit în condițiile specifice ale ascuțirii 
contradicțiilor sociale, ca urmare a 
cruntei opresiuni feudale și a domi
nației imperialiste, care transformase 
țara într-o semicolonie. Creșterea 
avintului revoluționar, stimulat de 
răspîndirea Ideilor marxist-leniniste, 
a impus cu acuitate crearea unui 
partid al clasei ‘muncitoare, capabil 

‘■lFSă lineăsCăi șutele de milioane de oa- 
meni ăi'muticii șl să le conducă in 

■ luptă; întruniți ia 1 iulie 1921, într-o 
modestă casă din Șhanghai, reprezen
tanții grupurilor marxiste din dife
rite provincii ale țării au adoptat ho- 
tărirea întemeierii P. C. Chinez, or
ganizatorul luptelor revoluționare și 
al tuturor izbinzilor ce aveau să 
schimbe radical destinele Chinei, cu 
ample repercusiuni asupra întregii 
dezvoltări mondiale.

în anii ce au urmat, Partidul Co
munist Chinez s-a situat neabătut în 
fruntea tuturor bătăliilor de clasă 
purtate de muncitorii și țăranii chi
nezi. Partidul a fost făuritorul Arma
tei populare de eliberare, care s-a 
acoperit de glorie in cursul luptelor 
purtate pentru eliberarea țării, neui
tate fiind marea epopee a „Marșului 
cel lung" și apoi bătăliile purtate îm
potriva imperialismului japonez care 
cotropise China. îndelungata luptă 
de eliberare națională șl socială îm
potriva reacțiunii interne și interna
ționale a fost încununată de o stră
lucită victorie prin proclamarea, la 
1 octombrie 1949, a Republicii Popu
lare Chineze, eveniment ce a deter
minat o cotitură radicală în viața 
poporului chinez. Pe drumul deschis 
de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, victoria revoluției popu
lare în China a dat o nouă și pu- 
ternică lovitură pozițiilor imperialis
mului in lume, a adus o contribuție 
însemnată la schimbarea raportului 
mondial de forțe in favoarea socia
lismului, a exercitat o mare influență ■ 
în Asia și, în general, in dezvoltarea 
luptei anticolonialiste a popoarelor 
de pretutindeni, marcind un aport 
considerabil Ia creșterea și cosolida- 
rea tuturor forțelor care militează 
împotriva imperialismului, pentru li
bertate, pace și progres social.

Devenit liber și stăpîn pe soarta 
sa, poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist, avînd in frunte 
asemenea personalități marcante cum 
au fost președintele Mao Zedong și 
premierul Zhou Enlai. și-a mobilizat 
din plin energiile creatoare pentru 
înlăturarea grelei moșteniri din 
timpul dominației imperialiste, pen
tru edificarea unei vieți noi, socia-

R e ce
Cu prilejul aniversării a 60 de ani 

de la crearea Partidului Comunist 
Chinez, ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București', Chen 
Shuliang, a oferit, marți, o recepție.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vîlcu, președintele Co-

ȘTIRI SPORTIVE
Finalele „Daciadei" Ia gimnastică 

au continuat marți la Palatul sportu
rilor și culturii din Capitală cu între
cerile feminine. Titlul la individual 
compus a fost cucerit, la egalitate, de 
multipla campioană olimpică Nadia 
Comăneci și tinăra speranță Cristina 
Grigoraș, cele două sportive realizind 
același rezultat : 39.40 puncte. Pe lo
cul 3 s-a clasat Ecaterina Szabo cu 
39 de puncte.

Nadia Comăneci a avut evoluții ex
cepționale la birnă și sol, unde a 
prezentat exerciții de mare dificul
tate, primind nota 10 la ambele apa
rate. La rindul său, Cristina Grigo
raș a confirmat succesele internațio
nale din acest an, comportîndu-se 
foarte bine la toate cele 4 aparate.

Competiția se încheie astăzi cu fi

liste. Și, într-adevăr, intr-o perioadă 
istorică scurtă, P. C. Chinez, aplicînd 
in mod creator principiile fundamen
tale ale materialismului dialectic și 
Istoric la condițiile specifice Chinei, 
a condus masele de oameni ai mun
cii la înfăptuirea unor profunde pre
faceri revoluționare in toate dome
niile vieții economice și sociale.

în lumea Întreagă sint bine cunos
cute marile succese obținute de po
porul chinez în construcția socialis
tă. Astăzi, Republica Populară Chi
neză prezintă imaginea unui stat so
cialist puternic și înfloritor, cu peste 
un miliard de locuitori, care dis
pune de un amplu potențial econo
mic și înaintează cu hotărire pe ca
lea modernizării și progresului mul
tilateral, jucînd, totodată, un rol deo
sebit de important în viața interna
țională, în lupta pentru progres și 
pace, pentru afirmarea idealurilor li
bertății, suveranității și independen
ței tuturor popoarelor.

Marile izbinzi dobîndite de clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea din R. P. Chineză își găsesc o 
semnificativă reflectare în dezvolta
rea impetuoasă a forțelor de produc
ție, în sporirea continuă a avuției 
naționale. Invlngîndu-se un șir de 
piedici și diferite greutăți, a fost 
creată o puternică industrie, care asi
gură valorificarea pe scară tot mai 
largă a bogățiilor naționale, au fost 
obținute realizări remarcabile in 
dezvoltarea agriculturii, in diferite 
domenii ale științei, inclusiv din ra
muri de vîrf, în înflorirea culturii, în 
ridicarea nivelului general de trai, 
material și spiritual, al maselor.

Toate aceste realizări de seamă 
constituie o temelie solidă in vederea 
accelerării în continuare a construc
ției socialiste, pentru creșterea po
tențialului economic și tehnico-știin- 
țific al țării. în lumina hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C. Chinez, a hotărîrilor ulteri
oare ale conducerii de partid și 
de stat, poporul chinez depune în 
prezent perseverente eforturi pentru 
înfăptuirea marelui obiectiv de â asi
gura transformarea Chinei, pînă la 
sfîrșitul secolului, într-un stat socia
list modern, cu, un înalt nivel de dez
voltare a forțelor de producție, o 
eficientă economică superioară, pen
tru ridicarea continuă a bunăstării 
oamenilor muncii..

In acest sens, recenta Plenară a 
C.C. al P.C. Chinez, care a adoptat 
importante hotărîri politice — fiind 
considerată în R. P. Chineză ca un 
eveniment istoric în viața partidului 
și a țării — a adresat un apel co
muniștilor, armatei, poporului, tu
turor naționalităților din întreaga 
țară, de a se uni și mai strîns în 
jurul C.C. al P.C. Chinez, pentru a 
depăși toate greutățile și a asigura 
dezvoltarea Chinei pe calea progresu
lui. democrației și civilizației socia
liste.

Comuniștii români, Întregul nostru 
popor acordă o înaltă prețuite rapor
turilor trainice de caldă prietenie și 
colaborare multilaterală cu Partidul 
Comunist Chinez, cu poporul chinez. 
Așa cum se știe, aceste legături au 
rădăcini adinei în trecutul de luptă 
revoluționară al celor două popoare, 
încă în condițiile grele ale ilegalită
ții, comuniștii români și-au mani
festat activ simpatia și solidaritatea 
internaționalistă cu lupta comuniști
lor chinezi pentru înlăturarea domi
nației străine și cucerirea libertății, 

pție
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
Andrei Cervencovici. șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, Ghizela Vass și Du
mitru Turcuș, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

nalele pe aparate, întrecerea urmînd 
să Înceapă la ora 17.
• Disputată pe ruta Prijedor — 

Karlovaț, cea de-a 4-a etapă a Tu
rului ciclist al Iugoslaviei a revenit 
sovieticului Ivan Miscenko (153 km 
in 3 h 37’ '37”). Primul dintre cicliștii 
români a sosit Mircea Romașcanu, 
pe locul 7, in același timp cu în
vingătorul. Astăzi are loc etapa a 
5-a, Karlovaț — Crikvenița (140 km).

• Campionatele mondiale de scri
mă vor începe la 3 iulie in orașul 
francez Clermont Ferrand. Din echi
pa României, pentru acest impor
tant eveniment, vor face parte Mar
cela Moldovan, Aurora Dan. Petre 
Kuki (floretă), Liviu Angelescu, Ru
dolf Szabo (spadă). Ioan Pop, Ni
colais Mustață (sabie) etc.

Cu deosebită bucurie a salutat po
porul român victoria revoluției și 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze, legăturile româno-chineze 
de tradițională prietenie dobîndind o 
temelie și mai puternică în noile con
diții, cînd ambele popoare se află an
gajate în opera de făurire a socie
tății socialiste.

Vasta activitate constructivă desfă
șurată de poporul chinez, sub condu
cerea Partidului Comunist, marile 
sale succese au fost și sint urmărite 
cu caldă simpatie de poporul român, 
realizările Chinei populare reprezen- 
tind, alături de realizările celorlalte 
țări socialiste, o contribuție de cea 
mai mare însemnătate Ia afirmarea 
superiorității socialismului, la creș
terea forței și influenței sale în lume. 
Pentru comuniștii români, pentru în
tregul nostru popor este un motiv de 
vie satisfacție faptul că relațiile de 
prietenie, solidaritate și conlucrare 
româno-chineză se dezvoltă pe o li
nie mereu ascendență, pe temelia 
trainică a principiilor Independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
In treburile interne, întrajutorării to
vărășești și avantajului reciproc.

Dînd expresie dorinței de dezvolta
re continuă a ansamblului relațiilor 
rbmâno-ehineze, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Intre țările 
și partidele noastre există raporturi 
Îndelungate, întemeiate pe încredere, 
stimă și respect mutual, pe deplină 
egalitate și întrajutorare tovărășeas
că. Intensificarea cooperării multila
terale dintre partidele și țările 
noastre va sluji, fără îndoială, nu 
numai intereselor celor două po
poare, ci și ansamblului cauzei so
cialismului, progresului și păcii în 
lume".

în același sens, apreciind dezvol
tarea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările noas
tre, COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ 
arăta, în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a partidului nostru : 
„Sîntem profund convinși că, și de 
acum înainte, in opera comună de 
construire a socialismului, in lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
salvgardarea păcii mondiale și pen
tru progresul omenirii, prietenia re
voluționară și solidaritatea militantă 
dintre partidele și popoarele țărilor 
noastre vor cunoaște în mod sigur 
o consolidare și dezvoltare continuă".

Dezvoltarea amplă a raporturilor 
româno-chineze își găsește o grăitoa
re expresie in extinderea, an de an, a 
conlucrării economice, un cadru din 
cele mai favorabile în acest sens 
oferindu-I Acordul de cooperare 
economică și tehnică pe termen 
lung semnat în 1978; se dez
voltă totodată legăturile științifice și 
culturale, contribuind Ia mai buna 
cunoaștere reciprocă, la întărirea 
prieteniei dintre popoarele și țările 
noastre.

Viața arată că forța motrice a 
acestei rodnice conlucrări o consti
tuie relațiile de prietenie și solida
ritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
relații ce se dezvoltă necontenit, în 
spiritul stimei, înțelegerii și respec
tului reciproc. O mare însemnătate 
au avut în acest sens contactele și 
convorbirile româno-chineze la nive
lul cel mai inalt, înțelegerile stabilite 
deschizînd de fiecare dată noi ori
zonturi conlucrării prietenești, vitali- 
zînd puternic raporturile dintre 
partidele, popoarele și țările noastre, 
ridicînd pe trepte tot mai înalte coo
perarea româno-chineză.

Participind cu toată căldura la 
bucuria oamenilor muncii din China 
populară, prilejuită de gloriosul ju
bileu al Partidului Comunist Chinez, 
comuniștii, întregul nostru popor 
adresează comuniștilor chinezi și în
tregului popor din marea țară socia
listă prietenă urarea sinceră, izvorîtă 
din inimă, de a dobindi noi și mari 
succese in opera de edificare a socia
lismului, in înflorirea continuă a pa
triei lor — Republica Populară Chi
neză.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, S 

șl 4 iulie. In țară : Vremea va !1 ușor 
Instabilă și va continua să se răcească, 
îndeosebi ta începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea averse 
locale de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente In vestul și 
nordul țării. Vint moderat, cu intensi
ficări de Scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 10 și 20 
de grade, iar cele maxime Intre 20 și 
30 de grade, Izolat, condiții de grin
dină. în București i Vremea va fi ușor 
instabilă șl se va răci ușor. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt moderat. Temperaturii» 
minime vor oscila Intre 12 și 15 grade, 
iar cele maxime între 25 și 28 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .



ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI

Excelenței Sale
Domnului EDWARD SCHREYER

Guvernatorul general al Canadei
OTTAWA

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu ocazia Zilei naționale a 
Canadei, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul poporului canadian, 
pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele relații 
de cooperare stabilite între țările noastre se vor dezvolta și in viitor în inte
resul popoarelor noastre, al păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al guvernului, Ilie 

Verdeț, a trimis o telegramă primu
lui ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări, prin care adresează cele 
mai calde felicitări și urări de bine.

Tn telegramă se exprimă Încrederea 
in progresul continuu al relațiilor 
româno-canadiene în interesul po
poarelor noastre, al păcii și înțele
gerii internaționale.

Necesitatea încheierii cu succes 
a reuniunii de la Madrid 
reliefată în cadrul dezbaterilor

MADRID 30 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : In șe
dința plenară de marți a reuniunii 
general eurbpene de la Madrid au 
continuat discuțiile în legătură cu, 
stadiul actual al întîlnirii și cu per
spectivele de desfășurare a acesteia. 
La propunerea unui grup de țări 
neutre și nealiniate, susținută de un 
mare număr de țări mici și mijlo
cii, printre care și România, pleriara 
a adoptat prin consens o hotăpire 
prin care „reprezentanții statelor 
participante la reuniunea de la Ma
drid a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa și-au expri
mat in unanimitate hotărirea de a 
încheia reuniunea cu rezultate pozi
tive prin adoptarea unui document 
final de substanță și echilibrat**. în 
același timp, reprezentanții celor 35 
de state participante „au fost de 
acord să depună toate eforturile pen
tru a atinge acest obiectiv către

mijlocul lunii iulie 1981, plenara dind 
indicații grupurilor de redactare să 
acționeze în consecință**.

în spiritul poziției de principiu a 
țării noastre, a acțiunilor con
secvente ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu vizînd încheierea reuniu
nii de la Madrid cu rezultate poziti
ve, delegația română a salutat cu 
satisfacție inițiativa țărilor neutre 
și nealiniate și și-a exprimat speran
ța că prin intensificarea eforturilor 
tuturor statelor participante va fi 
posibil să se ajungă la un document 
final substanțial, corespunzător exi

gențelor impuse de actuala situație 
internațională, așteptărilor popoarelor 
europene. Reprezentantul țării noas
tre a evidențiat că este deosebit, de 
important să se ajungă la convocarea 
unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii și dezangajării militare în 
Europa, la asigurarea continuității 
procesului început la Helsinki.

La 1 iulie, poporul 
canadian sărbătorește 
împlinirea a 114 ani 
de la înființarea Con
federației Canadiene, 
eveniment marcat în 
fiecare an ca Zi na
țională a țării.

în expansiunea lor ' 
pe vastul teritoriu de 
la Atlantic la Pacific 
(aproape 10 milioane 
kmp), canadienii au 
fost ajutați și stimu
lați de rodnicia mari
lor cîmpii și prerii, 
de bogățiile imense 
ale subsolului (nichel, 
petrol, gaze naturale, 
fier, cărbune, metale 
prețioase și metale 
rare etc), . de abun
dența pădurilor. A- 
ceasta explică dezvol
tarea industrială rapi
dă, bazată pe aseme
nea ramuri importan
te, cum sînt construc
țiile de mașini, chi
mia, electronica, pre
lucrarea lemnului etc. 
Totodată, agricultura

a cunoscut un puternic 
avînt, tara devenind 
unul din principalii 
furnizori de cereale 
de pe piața mondială, 
în prezent se acordă 
o importantă deose
bită valorificării re
surselor energetice, 
mărturie fiind marile 
proiecte de utilizare a 
rezervelor de șisturi 
bituminoase, precum 
și vastele sisteme hi
droenergetice.

între Republica So
cialistă România șl 
Canada s-au stabilit 
relații de prietenie și 
colaborare, care, baza
te pe stimă și respect 
reciproc, se dezvoltă 
continuu, în spiritul 
principiilor coexisten
ței pașnice a statelor 
cu orânduiri sociale di
ferite. Aceasta își gă
sește expresie în evo
luția pozitivă a schim
burilor comerciale, a 
cooperării industriale.

științifice șl tehnolo
gice. inclusiv colabo
rarea pe tărîmul folo
sirii in scopuri pașni
ce a energiei nuclea
re. Interesate deopo
trivă în crearea con
dițiilor pentru întări
rea păcii și securității 
internaționale, cele 
două țări conlucrează 
rodnic tn cadrul 
O.N.U. și al altor or
ganizații internaționa
le pentru promovarea 
aspirațiilor generale 
de pace și Înțelegere 
între popoare, pentru 
securitate și coopera
re în întreaga lume.

Cursul ascendent al 
relațiilor româno-ca
nadiene corespunde 
pe deplin intereselor 
celor două țări și po
poare. contribuie la 
asigurarea păcii și 
securității mondiale, 
la promovarea prie
teniei și colaborării 
intre națiuni.

In sprijinul politicii de destindere
Convorbiri între L. Brejnev ți Willy Brandt

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit, marți, la Kremlin, pe Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., președinte
le internaționalei Socialiste, aflat în 
vizită în Uniunea Sovietică.

După cum informează agenția 
T.A.S.S., în cadrul întîlnirii a fost ex
primată îngrijorarea profundă în le
gătură cu agravarea situației inter
naționale, îndeosebi in legătură cu 
intensificarea cursei înarmărilor, cu

existenta diferitelor focare de con
flicte militare și, legat de aceasta, 
cu sporirea pericolului de război.

A fost exprimată convingerea că, 
în situația actuală, este necesar să 
se facă tot ce este posibil pentru 
continuarea politicii de destindere, 
pentru extinderea ei în domeniul 
militar, pentru menținerea și conso
lidarea păcii.

Părțile s-au pronunțat în favoarea 
continuării procesului de limitare a 
armamentelor strategice, pentru în
cheierea cu succes a reuniunii de la 
Madrid.

„Europa și omenirea nu au nevoie 
de noi arme atomice"

Declarația comună dată publicității la încheierea 
convorbirilor dintre delegațiile P.C. din Spania și P.C. Italian

TRIPOLI

Convorbiri 
româno-libiene

TRIPOLI 30 (Agerpres). — La Tri
poli a avut loc o întilnire de lucru 
intre Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, trimisul personal al pre
ședintelui României, și Jadallah Azuz 
Al-Talhi, secretar general al Comitetu
lui Popular General. Cu acest prilej au’’ 
fost analizate căile și măsurile de 
realizare a obiectivelor economice și 
indicațiilor stabilite cu prilejul con
tactelor la cel mai înalt nivel în ve
derea adîncirii și diversificării’ coo
perării româno-libiene în toate do
meniile de interes comun. La convor
bire au participat Abdel Salam Za- 
gaar, secretar al Comitetului Popular 
General pentru Petrol, și alte perso
nalități libiene. A fost prezent An
drei Păcurar, ambasadorul României 
la Tripoli.

Dezvoltarea cooperării 
economice româno-irakiene

BAGDAD 30 (Agerpres). — Tova
rășul Ion M. Nicolae, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a fost primit de Taha Yassin Ra- 
madhan, prim viceprim-ministru al 
guvernului irakian.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la extinderea 
schimburilor comerciale și dezvol
tarea cooperării economice reciproc 
avantajoase în domeniile petrolului, 
transporturilor, industriei cimentului.

De asemenea, au fost purtate dis
cuții în probleme de interes reciproc 
cu Saadoon Ghaidan, viceprim-mi
nistru al guvernului și ministru al 
transporturilor și comunicațiilor, 
Hassan Aii, viceprim-ministru și 
ministru al comerțului, și Tayeh 
Abdel Karim, ministrul petrolului, 
precum și cu alți membri ai gu
vernului.

MANILA

Ceremonia reinvestirii președintelui Ferdinand Marcos 
in funcția de șef al statului filipinez

MANILA 30 (Agerpres). — Marți 
a avut loc la Manila ceremonia de 
reînvestire a președintelui Ferdinand 
Marcos în funcția de șef al statu
lui filipinez. La ceremonia desfășu
rată in piața din apropierea Monu
mentului eroului național al Filipi- 
nelor, dr. Jose Rizal. unde a avut 
loc o mare adunare populară, pre
ședintele Republicii Filipine. Ferdi
nand Marcos, a depus jurămîntul in 
fata națiunii și a rostit o amplă cu- 
vintare. El a subliniat necesitatea u- 
nei dezvoltări multilaterale și mo
derne a țârii, care să asigure inde
pendența și suveranitatea Filipinelor, 
în cadrul unei largi cooperări in
ternaționale, evidențiind, totodată, 
dorința poporului filipinez de a trăi 
în pace șl de a strînge raporturile 
de prietenie și colaborare cu toate 
popoarele lumii.

La ceremonia de reînvestire și la

celelalte manifestări prilejuite de a- 
cest eveniment este prezent, in ca
litate de reprezentant personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Iosif Kovacs,- vicepreședin
te al Consiliului de Stat. în numele 
șefului statului român au fost trans
mise președintelui Filipinelor cor
diale felicitări, precum și cele mai 
bune urări de succes în îndeplinirea 
nobilei misiuni încredințate, [le pro
gres continuu și de prosperitate po
porului filipinez prieten.

Au fost de față Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și Constantin Nistor. însărci
nat cu afaceri a.i. al României în 
Filipine.

La manifestările de la Manila sînt 
reprezentați numeroși șefi de stat, 
din Asia. Africa, America de Nord, 
America Latină și Europa.

piața comună: Combaterea inflației 
și șomajului, necesități prioritare

LUXEMBURG 30 (Agerpres). — La 
Luxemburg s-au încheiat lucrările 
celei de-a XX-a reuniuni la nivel 
înalt a Pieței comune consacrate in 
special examinării situației economice 
și sociale a țărilor membre. în comu
nicatul dat publicității la sfîrșitul 
reuniunii se arată, între altele, că 
șefii de stat și de guvern, constatînd 
că „ravagiile produse de inflație și 
de șomaj, care a înregistrat o crește
re, nu au fost deloc îndiguite**, re
cunosc necesitatea de a acorda prio
ritate unor acțiuni coordonate me
nite să combată inflația și șomajul, 
să ducă la depășirea dificultăților pe 
plan social și economic pe care le 
cunosc în prezent „cei zece**.

S-a subliniat, totodată, necesitatea 
de a se depune eforturi sporite, atit 
la nivel național, cit și în cadrul 
C.E.E., în scopul sporirii Investițiilor 
tn sectoarele productive, destinate să

stimuleze creșterea utilizării forței de 
muncă, ca și a investițiilor desti
nate conservării și producerii ener
giei.

în ce privește viitoarea reuniune 
economică la nivel înalt a principa
lelor țări occidentale industrializate, 
consiliul a subliniat că trebuie să 
constituie un front unit in fața pro
blemelor pe care le ridică ^''lul și 
instabilitatea ratelor de schlfc^ .Vi ale 
dobinzilor, care reprezintă <?-gravă 
amenințare pentru redresarea eco
nomică a țărilor vest-europene.

Totodată, Piața comună apreciază 
că trebuie să recurgă la „demersuri 
presante** pe lingă S.U.A. pentru ca 
acestea să țină seama de faptul că 
politica lor (economică) internă are 
importante repercusiuni la nivel in
ternațional, C.E.E. avînd importante 
probleme de ordin monetar ca urma
re a relațiilor cu Statele Unite.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BURUNDI

Excelenței Sale
Colonel JEAN-BAPTISTE BAGAZA

Președintele Republicii Burundi
BUJUMBURA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Burundi îmi este plăcut să vă 
adresez calde felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese poporului burundez prieten pe calea dezvoltării inde
pendente a patriei sale, a progresului ei economic și social.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și strinsă conlucrare statornicite 
tntre țările noastre se vor aprofunda tn continuare spre binele popoarelor 
român șl burundez, al cauzei păcii, independenței și libertății popoarelor, al 
Înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ROMA 30 (Agerpres). — La Roma 
au avut loc convorbiri între o de
legație a Partidului Comunist din 
Spania, condusă de Santiago Carrillo, 
secretar general al P.C.S., și o dele
gație a Partidului Comunist Italian, 
condusă de Enrico Berlinguer, secre
tar general al P.C.I. La încheierea 
convorbirilor — informează agenția 
A.N.S.A. — a fost dată publicității o 
declarație comună în care cele două 
partide, între altele, se . pronunță 
pentru inițierea urgentă de nego
cieri in problema rachetelor nuclea
re pentru a se ajunge la un echili
bru la cel mai redus nivel, dat fiind 
faptul că „Europa și omenirea nu au 
nevoie de noi arme atomice**. P.C.S. 
și P.C.I. se pronunță, de asemenea, 
pentru o politică de securitate in 
zona Mediteranei, pentru o soluțio

nare politică a conflictelor șl a si
tuațiilor de tensiune. Ele sînt favo
rabile participării Spaniei la Piața 
comună, dar consideră eventuala a- 
derare a ei la N.A.T.O. ca pe „un 
fapt grav**, care „ar provoca noi ten
siuni**.

„Terorismul — se spune, pe de 
altă parte, în declarație — este un 
dușman foarte periculos al democra
ției, el favorizind in exclusivitate 
forțele reacționare, fascismul**.

P.C.S. și P.C.I. definesc ca hotărâ
tor rolul „dialogului intre partidele 
comuniste și socialiste, în vederea 
unor înțelegeri care să permită rea
lizarea unei alternative de progres 
la criza (vest)-europeanâ și promo
varea de noi inițiative, în primul 
rind în favoarea dezarmării și a 
păcii**.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

DISTINCȚII. In cadrul unei ce
remonii ce a avut loc la sediul Bi
bliotecii române din Roma, prile
juită de centenarul nașterii lui Io
sif Iser, din partea asociației cultu
rale „Caravaggio" au fost acordate 
Uniunii artiștilor plastici din țara 
noastră, precum și Bibliotecii ro
mâne medalia jubiliară instituită cu 
ocazia aniversării artistului.

care succedă lui Charles Haughey, 
președintele partidului Flanna FaiL 
Garret Fitzgerald va forma un 
vern de coaliție cu partidul 
burist.

gu- 
la-

IN

Protest al R. P. Angola 
împotriva acțiunilor .agresive ale R. S. A.

NOUL LIDER AL PARTIDULUI I 

REPUBLICII ISLAMICE, Moham
mad Djavad Bahonar, ministrul I 
iranian al educației naționale, a 
fost ales lider al Partidului Repu
blicii Islamice, în locul aiatolahului ■ 
Mohamed Beheshti, care și-a pier
dut viața, duminică seara, in urma • 
atentatului care a avut loc la sediul 
partidului, de la Teheran, scrie, po
trivit agenției France Presse, ziarul | 
„Republica Islamică**.

Republica Burundi, 
care sărbătorește as
tăzi cea de-a 19-a a- 
niversare a proclamă
rii independentei sale, 
este una dintre cele 
mai mici țări ale con- 
tirientului african (su
prafața 27 834 kmp, 
populația 3 760 000 lo
cuitori). Datorită bo
gatelor sale resurse 
naturale, ca șl progra
melor de dezvoltare 
elaborate in ultimii 
ani, ea a înregistrat o 
serie de realizări pe 
linia lichidării înapo
ierii economice moște
nite din trecut și a 
sporirii venitului na
țional. La Bujumbura, 
capitala țării, a început 
să se contureze o plat
formă industrială, cu- 
prinzînd o uzină de

construcții navale, o 
fabrică de fibrociment, 
o întreprindere de u- 
nelte agricole și o alta 
textilă. S-a dezvoltat 
acțiunea de identifica
re a unor noi resur- 
‘se minerale, care a 
dus la descoperirea u- 
nuia dintre cele mai 
mari zăcăminte de 
nichel din lume. 
Schimbări importante 
au avut loc și în via
ta satelor. înfăptuirea 
reformei agrare a 
deschis calea moderni
zării agriculturii și a 
lichidării sistemului 
de monocultură. Dacă 
in trecut majoritatea 
zdrobitoare a venituri
lor în devize prove
neau din exportul ca
felei, astăzi s-a trecut 
la diversificarea pro

ducției prin cultivarea 
arborelui de cacao, 
bumbacului, ceaiului, 
cerealelor.

între România și 
Burundi s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații prietenești, baza
te pe stimă și încre
dere reciprocă, care 
cunosc un curs ascen
dent. O contribuție e- 
sențială la ridicarea 
lor pe o treaptă su
perioară au adus-o 
convorbirile desfășu
rate în anul 1979 
la Bujumbura tntre 
președinții Nlcolae 
Ceaușescu șl Jean- 
Baptiste Bagaza, con
vorbiri care au des
chis rodnice perspecti
ve conlucrării româ- 
no-burundeze pe cele 
mai diverse «planuri.

LUANDA 30 (Agerpres). — Elisio 
de Figueiredo, reprezentantul per
manent al Angolei la Națiunile Uni
te, a adresat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o scrisoare 
în care se exprimă profunda îngri
jorare față de escaladarea acțiunilor 
agresive ale Republicii Sud-Africane 
împotriva țării sale — transmite a- 
genția ANGOP.

Scrisoarea, difuzată ca document o- 
ficial Ia Consiliul de Securitate, re
levă că regimul rasist de la Pretoria, 
care continuă actele de agresiune și 
de terorism împotriva Angolei și a

altor state africane suverane, a con
centrat recent pe teritoriul ocupat 
ilegal al Namibiei peste 95 000 de 
soldați sud-africani și mercenari gata 
să pătrundă pe teritoriul angolez. 
După ce arată că regimul de la Pre
toria violează în mod flagrant Carta 
O.N.U. și normele de drept interna
țional universal recunoscute și lan
sează o sfidare la adresa Consiliului 
de Securitate, documentul subliniază 
că acțiunile de agresiune ale R.S.A. 
împotriva R. P. Angola și a altor 
state africane amenință serios pacea 
și securitatea mondială.

PRIMIRE LA FRAGA. Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.Ș. Cehoslovace, l-a primit pe 
Âbdallah Al-Ahmar, secretar ge
neral adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, care face 
o vizită oficială de prietenie în 
R.S. Cehoslovacă. Cu acest prilej, 
s-a subliniat dorința dezvoltării 
colaborării dintre cele două partide 
și țări — transmite agenția C.T.K.

DESEMNAREA PRIMULUI MI
NISTRU AL REPUBLICII IRLAN
DA. întrunit în prima sesiune după 
alegerile generale de lă 11 iunie, 
noul parlament al Republicii Irlan
da a ales, marți, cu 81 de voturi 
pentru și 78 contra, în funcția de 
prim-ministru pe Garret Fitzgerald, 
lider al partidului „Fine Gael**,

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII RUANDA

Excelenței Sale
General-maior JUVENAL HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruandeze
KIGALI

Sărbătoarea națională a Republicii Ruandeze îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres, prosperitate și pace poporului ruandez prieten.

îmi exprim .convingerea că relațiile prietenești existente între România 
și Ruanda se vor dezvolta în continuare in interesul popoarelor noastre, al 
păcii, înțelegerii, destinderii și cooperării intre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ALEGERI LEGISLATIVE
ISRAEL. Marți s-au desfășurat in 
Israel alegeri legislative anticipate 
pentru desemnarea celor 120 de 
membri ai Knessetului (Parlamentul 
tării). Au prezentat candidați 30 de 
formațiuni politice, dintre acestea 
cele mai mari șanse avîndu-le gru
parea „Likud", condusă de actualul 
premier Menahem Begin, și Parti
dul Muncii, al cărui lider este Shi
mon Peres. Rezultatele definitive 
oficiale vor fi date publicității la 
sfîrșitul săptămînii.

SITUAȚIA DIN LIBAN. Unități 
ale Forțelor libaneze de securitate 
internă, cuprinzînd detașamente 
ale poliției și jandarmeriei, au in
trat marți în orașul Zahle, centrul 
administrativ al regiunii Bekaa, a 
anunțat postul de radio oficial al 
Libanului. Această operațiune face 
parte dintr-un plan elaborat de re
prezentanții guvernului libanez, 
Forței Arabe de Descurajare 
(F.A.D.j șl Comitetului arab cvadrî- 
partit, urmărindu-se ca prin apli
carea lui să se pună capăt stării 
de asediu ce durează de trei luni 
Ia Zahle șl să fie evacuați luptăto
rii milițiilor „Forțelor libaneze**.

SENTINȚA IN PROCESUL FOȘTILOR GARDIENI NAZIȘTI DE LA 
MAIDANEK. La DUsseldorf a luat sfirșit procesul a nouă gardieni de la 
lagărul de concentrare nazist Maidanek, acuzați de participare la asasi
narea a cel puțin 250 000 de deținuți in timpul celui de-al doilea război 
mondial. Fosta supraveghetoare Hermine Ryan-Braunsteiner a fost con
damnată la detențiune pe viață, șapte inculpați au primit pedepse cu în
chisoarea între 3 și 12 ani, iar un altul a fost achitat. Agenția D.P.A. 
menționează că sentințele pronunțate de tribunalul din Diisseldorf au 
fost întîmpinate cu indignare de publicul din sală, fiind apreciate ca 
mult prea blînde. Agenția adaugă că cei prezenți au calificat aceste sen
tințe drept scandaloase și jignitoare pentru victimele nazismului

(din ACTUALITATEA POLITIC^)------- --------- =

O noua afirmare a aspirațiilor popoarelor africane 
spre dezvoltare liberă, de sine stătătoare

1 Poporul Republicii 
Ruanda sărbătorește la 
1 iulie împlinirea a 19 
ani de la proclamarea 
independentei țării.

Situată in centrul 
continentului african, 
la sud de Ecuator, 
Ruanda are o supra
față de numai 26 338 
kmp și o populație de 
aproximativ 4 200 000 
locuitori, care se ocu
pă, în proporție de 95 
la sută, cu agricultura 
și creșterea animale
lor ; se cultivă po
rumb, sorg, manioc, 
ceai și mai ales cafea 
— principalul produs 
de export.

în dorința de a pune 
capăt înapoierii lăsate 
de colonialiști. în anii 
care au urmat procla
mării independentei.

poporul ruandez a de
pus eforturi susținute 
pentru valorificarea 
resurselor naturale în 
folosul propriu, reu
șind să extindă pro
ducția agricolă și să 
pună bazele unei in
dustrii naționale. Pla
nul de dezvoltare eco
nomică, in curs de în
făptuire, prevede reali
zarea de noi obiective 
tn sectorul industriei 
materialelor de con
strucții, industriei u- 
șoare și chimice, ener
geticii, transporturilor 
etc. O atenție deose
bită este acordată ridi
cării sistemului hidro
tehnic de la Mukunga- 
wa, al cărui Iac de a- 
cumulare va acoperi o 
suprafață de 670 kilo
metri pătrati.

Animat de calde 
sentimente de solidari
tate fată de popoare
le africane, poporul ro
mân urmărește cu in
teres eforturile depuse 
de poporul ruandez 
pentru făurirea unei 
vieți noi, libere și 
prospere. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Ruan
da s-au statornicit re
lații de prietenie care 
cunosc un curs ascen
dent. Recent, la Bucu
rești, a fost semnat un 
acord comercial pe 
termen lung care pre
vede creșterea volu
mului schimburilor și 
oferă un cadru adec
vat pentru dezvoltarea 
cooperării economice 
tntre cele două țări.

Luind ființă in primăvara anului 
1963, ca expresie a năzuințelor tine
relor state africane de a acționa cu 
forțe unite în vederea lichidării ulti
melor vestigii ale colonialismului și 
rasismului, pentru consolidarea inde
pendenței, Organizația Unității Afri
cane continuă să joace un rol de 
frunte in viața politică a continentu
lui. Acest fapt a fost confirmat incă o 
dată de cea de-a XVIII-a Conferință 
a O.U.A. la nivel înalt de la Nairobi 
(24—27 iunie a.c.), care a examinat 
cele mai stringente probleme ale 
Africii de azi, adoptînd o serie de 
rezoluții menite să stimuleze lupta 
pentru libertate, progres și bunăstare 
a popoarelor africane, să sprijine so
luționarea prin mijloace politice a 
situațiilor conflictuale din această 
parte a lumii.

Așa cum se știe, una dintre princi
palele probleme înscrise pe ordinea 
de zi a reuniunii a fost dosarul de
colonizării, a cărui soluționare pre
ocupă în cea mai mare măsură pe 
toți membrii O.U.A. în Intervențiile 
lor, numeroși participanți la dezba
teri au ținut să sublinieze că, în ulti
mele două decenii, Africa a făcut 
progrese remarcabile pe calea elibe
rării sale, numărul statelor membre 
ale O.U.A., crescînd de la 30 cit era 
în momentul fondării organizației, la 
50 în prezent, dar că pe mari întin
deri din sudul continentului, popoare
le Namibiei și R.S.A. continuă să 
suporte încă jugul unei crunte opre
siuni coloniale și rasiste. Vorbitorii 
au condamnat cu hotărîre politica de 
apartheid a regimului de la Pretoria, 
încercările acestuia de a-și prelungi 
dominația asupra teritoriului vecin, 
exprimîndu-și sprijinul deplin față 
de lupta pentru libertate a poporului 
namibian sub conducerea S.W.A.P.O. 
Ei au adoptat în unanimitate o rezo
luție care relevă „necesitatea urgen
tă ca poporul namibian să-și exer
cite dreptul său inalienabil la auto
determinare, libertate și independen
ță națională, într-o Namibie unită, 
care să includă zona Walvis Bay și 
celelalte insule din larg". Documentul 
cere tn acest sens convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate independenței 
Namibiei, tn prima săptămînă a lunii 
septembrie 1981, și cheamă toate sta
tele membre ale O.U.A. să participe,

la nivel ministerial, la această se
siune.

Dezbaterile asupra situației din Na
mibia, ca și concluziile cu care s-au 
încheiat au o deosebită semnificație 
pentru înfăptuirea dreptului la auto
determinare a poporului namibian. 
Survenind la capătul unor ample dis
cuții în Adunarea Generală a O.N.U., 
in Consiliul de Securitate și in alte 
foruri internaționale, inițiate de ță
rile africane, ele arată că acest grup 
de state este hotărît să acționeze in 
continuare cu toată fermitatea pen
tru a zădărnici manevrele obstruc
ționiste ale R.S.A. și a obține pro
clamarea cit mai urgentă a indepen
denței Namibiei. Atit în Intervenții,

frique", situația In acest domeniu 
devine tot mai tragică, rezolvarea ei 
nemaisuferind nici o amînare. „A 
venit timpul- să acționăm, dacă nu 
vrem ca Africa să devină tot mai 
mult un pămint al disperării, mode
lul prototip al nondezvoltării". El a 
arătat că pasivitatea, lipsa de măsuri 
adecvate pentru transformarea struc
turilor anacronice și restructurarea 
actualelor relații economice interna
ționale inechitabile vor complica și 
mai mult lucrurile în următoarele 
două decenii. în anul 2000, a conti
nuat Edem Kodjo, populația Africii 
va fi de 810 milioane de locuitori în 
comparație cu cei 440 milioane in 
prezent, dar posibilitățile de soluțio

CONFERINȚA 0. U. A. LA NIVEL ÎNALT DE LA NAIROBI
cît șl în rezoluția amintită mal sus, 
membrii O.U.A. și-au reafirmat in
tenția „de a acorda ajutor material, 
militar, financiar, politic, umanitar, 
diplomatic și moral S.W.A.P.O.**, a- 
dresînd un apel comunității interna
ționale să respecte sancțiunile impuse 
de O.N.U. împotriva R.S.A.

O altă problemă care s-a aflat în 
atenția conferinței de Ia Nairobi a 
fost cea a lichidării subdezvoltării, a 
valorificării marilor resurse mate
riale și umane de care dispune con
tinentul african. Discuțiile pe această 
temă nu sint cituși de puțin noi, 
știut fiind că tn cursul anului tre
cut a avut loc chiar o conferință la 
nivel înalt a O.U.A. care a fost con
sacrată în exclusivitate problemelor 
economice.

Este vorba de reuniunea din capi
tala Nigeriei, care a adoptat cunos
cutul „Program de la Lagos", pro
gram ce conține liniile directoare 
ale unei adevărate strategii a dez
voltării Africii. Abordarea aceleiași 
teme de unii delegați, Ia un interval 
de numai un an, arată că țările afri
cane sint deosebit de preocupate de 
persistența unor grave anomalii tn 
dezvoltarea economică a regiunii, de 
adîncirea decalajelor existente intre 
ele și țările industrializate.

Așa cum arăta secretarul general 
al O.U.A., Edem Kodjo, Intr-un in
terviu acordat revistei „Jeune A-

nare a dificultăților economice vor 
fi la fel de reduse. Rata anuală de 
creștere a produsului interior brut, 
care este în prezent de 4,5 la sută, va 
oscila între 4 și 5 la sută. Satisfa
cerea nevoilor alimentare pe baze 
proprii, care este de 75 la sută, va 
scădea la 60 la sută. Dealtfel, insuși 
președintele în exercițiu al O.U.A., 
șeful statului kenyan. Daniel Arap 
Moi, arăta în timpul conferinței de. 
la Nairobi că Africa se află într-o 
situație economică dificilă, in special 
pe plan alimentar. „De 15 ani — a 
spus el — producția alimentară pe 
cap de locuitor scade cu regularitate".

în unele regiuni ale continentului 
aceste dificultăți economice sînt 
agravate de existența unor conflicte 
armate care duc ța Irosirea unor 
apreciabile resurse financiare și la 
Înrăutățirea situației populației lo
cale. Din cele 10 milioane de refu- 
giați cîți există actualmente în lume, 
5 milioane sînt africani dezrădăcinați 
din cauza secetei și a războaielor.

Ținînd seama de aceste stări de lu
cruri, în intervențiile lor numeroși 
delegați au subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor proprii pentru 
punerea in valoare a resurselor na
ționale, ca și Importanța făuririi unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure o colaborare echita
bilă tntre toate statele, pe baza unor 
relații de deplină egalitate.

Conferința a acordat, de asemenea, 
o atenție deosebită problemelor 
existente intre o serie de state afri
cane ca moștenire a dominației colo
niale, subliniind, ca un comandament 
primordial, necesitatea rezolvării lor 
pe calea tratativelor, pentru a da po
sibilitate popoarelor respective .să-și 
concentreze toate energiile dezvoltă
rii economice, făuririi unei vieți li
bere și prospere. în această privință 
participanții au adoptat o rezoluție 
în legătură cu organizarea unui re
ferendum privind viitorul Saharei 
occidentale in rindul locuitorilor săi 
și o alta referitoare Ia situația din 
Ciad.

Aceste documente au avut un larg 
ecou pe plan internațional, deoarece 
constituie o victorie a spiritului de 
înțelegere și reconciliere, o nouă con
firmare a utilității tratativelor ca sin
gura cale de rezolvare a situațiilor 
conflictuale. Organizarea referendu
mului din Sahara occidentală, a de
clarat secretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, „marchează o 
cotitură in relațiile dintre statele 
Maghrebului și va întări climatul de 
înțelegere și cooperare intre toate 
statele arabe".

Rezoluția O.U.A. cere părților afla
te în conflict să procedeze imediat la 
încetarea focului. Ea prevede, tot
odată, constituirea unui comitet for
mat din Kenya, Nigeria, Sierra 
Leone, Sudan și Tanzania pentru su
pravegherea aplicării referendumului, 
comitet ce urmează să se întrunească 
înainte de sfîrșitul lunii august. La 
scurtă vreme după adoptarea acestei 
rezoluții s-a anunțat că Marocul și 
Mauritania au hotărît să restabi
lească relațiile diplomatice, care fu
seseră rupte In legătură cu di
ferendul lor privind Sahara occi
dentală.

Prin poziția adoptată față de prin
cipalele probleme care confruntă 
continentul african, prin reafirmarea 
dreptului inalienabil al popoarelor 
africane de a se dezvolta liber, fără 
nici un amestec din afară, Conferin
ța O.U.A. de Ia Nairobi se înscrie 
ca un moment important în evoluția 
acestei organizații regionale, ca o 
contribuție majoră la promovarea pă
cii și înțelegerii în lume.

Nicolae N. LUPU

ȘEDINȚA COMISIEI C.A.E.R.
de colaborare in domeniul 
folosirii energiei atomice in 

scopuri pașnice
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

Moscova au avut loc lucrările celei 
de-a 40-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. de colaborare in 
domeniul folosirii energiei atomice 
in scopuri pașnice, la care au parti
cipat delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și o delegate a 
R.S.F.I. Comisia a examinator’X>le- 
mele care rezultă pentru ea -i. pro
tocoalele ședințelor Comitetului Exe
cutiv al consiliului, stabilind să-și 
concentreze atenția asupra colaborării 
in cadrul convențiilor semnate în 
1980, privind asimilarea blocurilor 
energetice cu reactori apă-apă, cu 
puterea de ordinul 1 000 MW și ela
borarea instalațiilor cu reactori de 
mare putere cu neutroni rapizi.

Comisia a examinat, de asemenea, 
stadiul realizării convenției de spe
cializare și cooperare multilaterală 
în producția de izotopi, în legătură 
cu care este necesară informarea o- 
perativă a celorlalte țări membre 
ale C.A.E.R., cerințele igienico-sani- 
tare pentru mijloacele de protecția 
individuală, a stabilit programul co
laborării tehnlco-științifice in pro
blemele aplicațiilor izotopilor șl teh
nicii de iradiere în economie și a 
aprobat raportul asupra activității 
sale, desfășurate în anul 1980.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare, de 
lucru și înțelegere reciprocă.

Majorarea unor prețuri 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
începind de la 29 iunie, în Ungaria 
au fost majorate preturile cu amă
nuntul la carne și produse din carne, 
în medie, cu aproximativ 10 la sută. 
Măsura — subliniază agenția — a 
fost determinată de creșterea chel
tuielilor pentru producția agricolă și 
prelucrarea industrială, volumul sub
vențiilor de stat, în prezent de 36 la 
sută din prețurile de consum, ur- 
mind să se reducă după noua așe
zare a prețurilor la 23 la sută.

Prețurile la carne de porc șl de 
vacă au crescut cu 13 la sută, la con
serve de carne — cu 6,9 la sută, la 
produsele din carne conservată prin 
frig — cu 12,6 la sută și la păsări — 
cu 6 la sută. Rămîn nemodificate 
prețurile la grăsime șl slănină.

în unitățile de alimentație publică 
— arată agenția M.T.I. — prețurile 
vor crește corespunzător cu majora
rea preturilor la carne.
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