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adoptind documente de o deosebită însemnătate
pentru dezvoltarea economico-socială a patriei

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit,
miercuri după-amiază, pe Nguyen Co
Thach, ministrul afacerilor externe al
R.S. Vietnam, care face o vizită dficială de prietenie in țara noas
tră.
La primire a luat parte tovarășul
Stefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
Au fost de față Ion Medrea, am
basadorul României la Hanoi, și Tan
Phong, ambasadorul R.S. Vietnam la
București.
* Ministrul de externe vietna
mez a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un salut cordial, urări de
sănătate și. fericire din partea to
varășului Le Duan, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist din Vietnam, și a Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Viet
nam. iar poporului român prieten
succes deplin in înfăptuirea noului
plan cincinal.
Totodată, ministrul de externe viet

namez a transmis tovarășei Elena
Ceaușescu un salut din partea secre
tarului general al C.C. al P.C. din
Vietnam.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a adresat, în numele său
și al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., tovarășului Le Duan,
Biroului Politic al C.C. al P.C.' din
Vietnam un salut prietenesc, împreu
nă cu cele mai bune urări.
în cadrul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele relgții
care s-au statornicit și se dezvoltă
intre partidele, țările și popoarele
noastre, subliniindu-se că aceste re
lații au cunoscut o evoluție pozitivă,
în spiritul și pe baza înțelegerilor
convenite cu ocazia dialogului la ni
vel înalt româno-vietnamez de la
București și Hanoi. De ambele părți
a fost exprimată dorința de a extin
de in continuare colaborarea bilate
rală româno-vietnameză în dome
niile economic, tehnico-științific și
cultural, în folosul țărilor și popoa
relor noastre, al cauzei generale a
socialismului și păcii.

în timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, unele proble
me internaționale. subliniindu-se
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru a opri agravarea si
tuației internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de pace,
colaborare și respect al independen
ței și suveranității naționale. S-a
relevat, totodată, importanța trecerii
la soluționarea tuturor stărilor de
conflict și încordare dintre state pe
cale politică, prin tratative, pe baza
respectării dreptului fiecărui popor
la dezvoltare liberă și indepen
dentă.
S-a subliniat că pacea și securita
tea internațională reclamă acțiuni
ferme pentru oprirea cursei înarmă-r
rilor și reducerea cheltuielilor mili
tare, pentru trecerea neintirziată la
măsuri concrete de dezarmare, in
primul rind de dezarmare nucleară,
pentru retragerea tuturor trupelor
străine în perimetrul frontierelor
naționale.
întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă' caldă, tovărășească.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele Consiliului Executiv al Adunării Provin
ciei Socialiste Autonome Voivodina
• Ambasadorul Republicii Arabe Siriene
• Ambasadorul Republicii Chile
relatările, in pagina a vh-a

Marea Adunare Națională și-a în
cheiat, miercuri, 1 iulie, lucrările se
siunii a treia a celei de-a opta le
gislaturi.
Sosirea in sală a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului este intimpînată cu vii și en
tuziaste aplauze.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, in lojile oficiale au luat
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ilie Verdeț, Ioșif Banc, Emil
Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu,
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fa
zekas, Cornelia Filipaș, Alexandrina
Găinușe, Petre Lupu, Paul Nicuiescu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion Păfan, Gheorghe Rădulescu,
Leonte Răutu, Ștefan Voitec.
Erau prezenți, de asemenea, membri
•upleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., membri
ai Consiliului de Stat.
La lucrările sesiunii au luat parte,
In calitate de invitați, membri ai C.C.
al P.C.R. și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și organiza
ții obștești, reprezentanți ai oameni
lor muncii, oameni, de știință, artă și
cultură, ziariști.
Lucrările ședinței au fost deschise
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.
în continuarea discuției generale
comune asupra proiectului de Lege
pentru adoptarea Planului național
Âinic de dezvoltare economico-socială

a României în perioada 1981—1985 șl
asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în
perioada 1981—1985 au luat cuvîntul
deputății : Elena Vlăduc, Nicolae
Cherteș, Constanța Balint, Eugen
Sandu, Trandafir Cocârlă.
După discuția pe articole a fiecă
rui proiect, Marea Adunare Naționa
lă a votat, in unanimitate. Legea
pentru adoptarea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a României în perioada 1981—1985 și
Legea pentru adoptarea Planului de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare in perioada 1981—1985.
în continuarea lucrărilor s-a trecut
la examinarea proiectului Legii gos
podăriei comunale.
Tovarășul Ludovic Fazekas. pre
ședintele Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare, a prezen
tat. din împuternicirea guvernului,
expunerea la acest proiect de lege.
Raportul comisiilor permanente ale
M.A.N., care au avizat proiectul de
lege, a fost prezentat deputaților de
tovarășul Miu Dobrescu, președintele
Comis’ei pentru consiliile populare și
administrația de stat.
S-a trecut apoi la discutarea aces
tui proiect de lege, pe marginea că
ruia au luat cuvintul deputății : Vasile Bărbuleț. Elena Nae. Costică
Foarfecă, Emilia Andnunache, Gheor
ghe Măduță. Margareta Krauss, Emi-

FORUL LEGISLATIV SUPREM
AL ȚĂRII A VOTAT:
• Legea pentru adoptarea Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a României în pe
rioada 1981—1985
• Legea pentru adoptarea Planului de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare în perioada
1981-1985
• Legea gospodăriei comunale
• Legile pentru aprobarea decretelor cu putere de
lege emise de Consiliul de Stat

De asemenea, au fost adoptate I
• Apelul adresat de Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România parlamentelor țărilor
semnatare ale Actului final al Conferinței de la
Helsinki
• Scrisoarea de răspuns a Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România ia Apelul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. adresat parlamentelor și
*
popoarelor lumii
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A P E
adresat de Marea Adunare Națională a Republicii
Socialiste România parlamentelor țărilor semnatare
ale Actului final al Conferinței de la Helsinki
3

/ Marea Adunare Națională a Republicii So
cialiste România, întrunită în sesiune la 30 iu
nie — 1 iulie 1981, în cadrul celei de-a VIII-a
legislaturi, profund preocupată de cursul ac
tual al situației internaționale, însușindu-și
anrecierile și concluziile președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recentul
forum al democrației noastre muncitorești
*
—
Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor
muncii — pornind de la faptul că lucrările
reuniunii de la Madrid se prelungesc de mul
tă vreme și nu se înregistrează progrese sub
stanțiale, pași concreți în direcția soluționării
problemelor aflate la ordinea zilei și ținînd
seama că pe continentul nostru s-au acumulat
uriașe arsenale militare, inclusiv rachete nu
cleare, care fac să planeze asupra fiecărui po
por o primejdie nemaiîntilnită în istorie, amenințînd însăși existența civilizației în Europa
și pe întreaga planetă, adresează parlamen
telor țărilor participante la Conferința general-europeană de la Helsinki apelul de a ac
ționa mai ferm pentru a determina intensifi
carea activității din cadrul reuniunii și în
cheierea acesteia cu rezultate cît mai substan
țiale, care să dea un impuls nou, puternic
înfăptuirii securității pe continentul nostru.
Să acționăm împreună și să facem totul pen
tru ca la reuniunea de la Madrid să se ho
tărască convocarea și trecerea la pregătirea
temeinică a unei conferințe pentru creșterea
încrederii și dezarmare în Europa.
Să milităm fără preget pentru reducerea
cheltuielilor militare, diminuarea trupelor și

armamentelor, pentru asigurarea unui echili
ropene. Republica Socialistă România este
bru militar, la niveluri tot mai scăzute, pre
gata să găzduiască următoarea reuniune pen
cum și pentru realizarea altor măsuri menite
tru securitate și cooperare în Europa.
să marcheze pași reali pe calea dezarmării.
Să făurim o Europă unită, respectînd inde
Să ne pronunțăm ferm și să acționăm pen
pendența, suveranitatea și orinduirea socială
tru oprirea amplasării de noi rachete nucleare ' a fiecărei țări, deosebirile lor de orientări și
și începerea cît mai rapidă a tratativelor con
convingeri politice și filozofice ! Prin aceasta,
sacrate acestui țel. Noi, europenii, popoarele
continentul nostru își va putea spori contribu
continentului — fie că trăim în sud, în nord,
ția la oprirea agravării situației internațio
în est sau vest — vom fi toți, în condițiile ' nale, la reluarea și continuarea cursului des
unei conflagrații, victimele sigure ale acestor
tinderii și păcii în întreaga lume.
arme nimicitoare și, de aceea, sîntem vital
Ne adresăm parlamentelor, guvernelor, po
interesați în stoparea desfășurării de noi ra
poarelor, tuturor forțelor înaintate din țările
chete și eliminarea lor definitivă din viața
semnatare, ale Actului final de la Helsinki de
continentului.
a face totul pentru apărarea dreptului suprem
Să promovăm tot mai larg și neîngrădit co
al oamenilor la viață, la pace, libertate și in
laborarea și cooperarea între popoarele con
dependență națională a tuturor popoarelor,
tinentului în toate domeniile activității eco
europene, a tuturor națiunilor lumii ! Să ac
nomice, politice, tehnico-știlnțifice și cultu
ționăm cu toată răspunderea față de viitorul
rale, în interesul propășirii fiecăruia și al so
popoarelor noastre, de viitorul civilizației în
luționării unor probleme majore generale, de
săși, pentru oprirea — pînă nu este prea
interes comun.
tîrziu — a unei noi catastrofe mondiale, pen
Să punem la baza acestei colaborări prin
tru împlinirea aspirațiilor arzătoare ale între
cipiile deplinei egalități în drepturi, respec
gii omeniri de a trăi într-o lume fără arme
tului mutual și avantajului reciproc, asiguși fără războaie, într-o lume pașnica, mai
rînd întronarea unor relații noi, crearea unei
bună și mai dreaptă !
atmosfere de deplină siguranță care să per
Marea Adunare Națională ( reafirmă voința
mită fiecărei națiuni să-și mobilizeze plenar
și hotărîrda neabătută a întregului nostru po
Resursele în vederea progresului economi copor, a României socialiste, de a milita cu
social, fără nici un amestec din afară și fără
toate forțele, împreună cu celelalte parla
teama vreunei agresiuni.
mente și popoare de pe continentul nostru și
Să acționăm pentru asigurarea continuității
din întreaga lume, pentru pace și colaborare,
procesului multilateral de edificare a secu
pentru independență națională ți progres
rității europene, prin organizarea, în acest
social.
scop, în viitor, de noi reuniuni general-eu-

MESAJUL

tovarășului Nicolae Ceaușescu
adresat Conferinței naționale a scriitorilor
Stimați tovarăși,

\

îmi face plăcere să adresez Conferinței naționale a
scriitorilor - eveniment de seamă in viața social-politică
a țării - precum și tuturor scriitorilor din patria noastră
- poeți, prozatori, dramatiîrgi, critici - în numele
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al
Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu
personal, un salut călduros și cele mai bune urări.
Conferința dumneavoastră are loc în condițiile cînd
întregul popor, strîns unit în jurul partidului, a trecut
la înfăptuirea prevederilor celui de-al Vll-lea plan
cincinal, a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea
al partidului. Vă sint cunoscute, de asemenea, rezul
tatele obținute în înfăptuirea cincinalului -1976-1980 in
domeniul dezvoltării economico-sociale a României.
Atit despre marile realizări dobîndite în ultimii 5 ani,
cît și despre prevederile și obiectivele noului plan de
dezvoltare a României în anii 1981—1985 s-a vorbit pe
larg la Congresul consiliilor oamenilor muncii, ca și
la recenta plenară a Comitetului Central al partidului
și în plenara Consiliului Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.
Putem spune că în decursul acestor ani România a
parcurs o nouă și importantă etapă istorică în dezvol
tarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a socie
tății, in sporirea bogăției naționale, în ridicarea bună
stării și a gradului de civilizație a întregului popor, în
înfăptuirea Programului partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării
spre comunism. S-a demonstrat, cu putere, că tot ceea
ce înfăptuim în România socialistă, scopul suprem al
politicii partidului, esența însăși a noii societăți pe care
o edificăm sînt bunăstarea, demnitatea și fericirea
omului, manifestarea plenară a personalității sale,
strălucirea și mă'ețio patriei, întărirea independenței și
suveranității ei naționale.
Partidul a acționat și acționează, de asemenea, con
secvent pentru perfecționarea conducerii științifice a
societății, a relațiilor de producție și sociale, pentru
adîncirea democrației socialiste, creîndu-se un cadru
larg de participare nemijlocită a tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționalitate, la telaborarea și
înfăptuirea politicii de construcție socialistă, la condu
cerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii socie
tăți. Cel de-ai doilea Congres al consiliilor oamenilor
muncii - la care au participat peste 11 000 de delegați a constituit o puternică manifestare a democrației
noastre muncitorești, socialiste, cel mai larg și reprezen
tativ forum al oamenilor muncii din industrie, transpor
turi, construcții, circulația mărfurilor și finanțe, o expreelocventă a rolului clasei muncitoare, clasa condu

cătoare a societății, care, în alianță cu țărănimea, cu
intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, hotărăște asu
pra viitorului țării, acționează cu toată fermitatea
pentru înfăptuirea mărețului Program al partidului.
Democrația noastră muncitorească, socialistă își con
firmă cu tot mai multă pregnanță superioritatea, asigurînd exercitarea reală și plenară a drepturilor și libertă
ților fundamentale ale omului, egalitatea deplină intre
toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate,
făurirea conștientă de către masele populare a pro
priului lor destin - a viitorului socialist și comunist al
României.
în cadrul dezvoltării generale a țării, un puternic
avint cunosc știința, învățămintul, cultura, arta - factori
esențiali ai asigurării progresului multilateral al patriei,
ai edificării cu succes a noii orînduiri. Societatea socia
listă pe care o edificăm asigură tuturor oamenilor
muncii condiții optime pentru pregătirea profesională,
pentru însușirea cuceririlor științei și culturii, pentru
dobîndirea unui larg orizont de cunoaștere și înțelegere,
pentru îmbogățirea continuă a vieții lor spirituale.. O
expresie puternică a acestor realități o constituie
marea mișcare cultural-educativă de masă, Festivalul
național „Cîntarea României", ajunsă astăzi la cea
de-a treia ediție. Imbinînd organic, intr-o concepție
armonioasă, activitatea în producție și activitatea
cultural-educativă și artistică, Festivalul „Cîntarea
României" s-a afirmat tot mai mult ca o amplă ma
nifestare a muncii și creației socialiste, cadru larg de
manifestare a talentelor creatoare ale poporului, de
participare intensă a oamenilor muncii la viața spiri
tuală nouă a țării. Este o nouă confirmare a faptului
că tot ce s-a făurit mai de preț pe aceste meleaguri atît în domeniul material, cît și în cel al vieții spirituale,
al culturii și artei, este rezultatul luptei, muncii, gindirii
și simțirii poporului, al strădaniilor sale pentru progres
și o viață mai bună. Acestor creații, dhii socialismului
le-au redat întreaga strălucire, ridicîndu-le pe un plan
superior și îmbogățindu-le necontenit cu noi și noi
valori.
Partidul și statul nostru acționează pentru ca toate
mijloacele cultural-educative de care dispune societatea
să slujească mărețului țel al făuririi unui om cu
adevărat nou, animat de concepția revoluționară a
partidului nostru, luptător neobosit pentru fericirea
poporului^ devotat trup și suflet cauzei socialismului și
comunismului in patria noastră. Aceasta se reflectă in
felul în care clasa muncitoare, țărănimea, Intelectuali
tatea, toți oamenii muncii din patria noastră, fără
deosebire de naționalitate, participă la înfăptuirea
politicii interne și externe a partidului și statului, în

(Continuare în pag. a Il-a)

Conferința naționala a scriitorilor
ÎN PAGINA A ll-A

• Raportul Consiliului Uniunii scriitorilor
• Relatarea primei zile a lucrărilor

-

ÎN PAGINA A VI-A

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Gorj a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, posturile de
radio și televiziune vor transmite direct, astăzi, în jurul orei
17,30, adunarea populară din municipiul Tîrgu Jiu.
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Raportul Consiliului Uniunii scriitorilor

------------------ MESAJUL-------------------tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
rezultatele deosebite pe care le obțin în înfăp
tuirea Programului de făurire a societății- so
cialiste multilateral dezvoltate ți înaintare a
României spre comunism.
»
Stimați tovarăși,
In cadrul operei istorice pe care o înfăptuieș
te poporul nostru, literatura și arta ocupă un
loc de seamă. Putem afirma că literatura ro
mână, ca și cea a naționalităților conlocuitoare
din țara noastră- s-au îmbogățit în ultimii ani
cu noi lucrări de toate genurile, inspirate din
realitățile de astăzi ale țării, din patosul uria
șei activități constructive a poporului. In ultimii
cinci ani au fost editate aproape 5 000 de vo
lume de literatură originală contemporană. Nu
meroase din aceste cărți au abordat probleme
importante ale transformării revoluționare a so
cietății noastre, ale edificării socialismului in
România. Aflindu-ne însă la Conferința națio
nală a scriitorilor - chemată să analizeze atît
realizările, cit și minusurile creației literare — nu
putem să nu menționăm că, în ce privește oglin
direa și abordarea problemelor esențiale ale dez
voltării României socialiste, unii scriitori rămîn
frică datori față de societate, față de popor.. Pe
ansamblu, putehi spune că literatura noastră nouă
joacă un rol important în dezvoltarea vieții
spirituale a țării, în formarea și educarea so
cialistă a oamenilor muncii. De aceea doresc să
adresez participanțiior la conferință, tuturor
scriitorilor - prozatori, poeți, critici, dramaturgi,
rom'âni, maghiari, germani, sîrbi și de alte
naționalități - cele mai calde felicitări pentru
activitatea pusă în slujba înfloririi culturii socia
liste a României - precum și urarea de tot mai
mari succese și împliniri în activitatea viitoare.
După cum cunoașteți, în cincinalul actual
ne-om propus ca obiectiv fundamental trecerea
la realizarea unei calități noi, superioare în toate
domeniile de activitate — și acest lucru este
va-iabil și pentru literatură. Dorim o literatură
profund angajată în lupta poporului pentru o
viață mai bună și prosperă, pentru construirea
socialismului și comunismului, o literatură mili
tantă, revoluționară, care să oglindească eroismul
și elanul creator al poporului și să însuflețească
masele populare în opera istorică pe care o
înfăptuiesc astăzi pe pămîntul României, sub
conducerea partidului, și care să redea convin
gător și emoționant fizionomia omului de astăzi,
eliberat de exploatare și asuprire, care își fău
rește în mod conștient propriul viitor fericit.
Literatura și arta noastră trebuie să se situeze
ferm pe pozițiile socialismului științific, ale
materialismului dialectic și istoric, care permite,Wte.Agerea just^^țțgjțepelgr.., ^.„.ngțură^ și
societate, a legităților, obiective ale dezvoltării
sociale, ale
TiriaintB- pe * calea,
■prc^fesului ma^8f;și;’i^rMqrfslujirea neabătu
tă a tot ceea ce este nou și înaintat îri practica
și gîndirea socială a României socialiste.
Sprijinind puternic noul, creația literar-artistică
trebuie să ia, totodată, poziție fermă față de
fenomenele negative din viața societății, față de
concepțiile învechite, perimate, care nu mai
corespund idealurilor % cerințelor noastre de azi,
să combată atitudinile înapoiate, orice manifes
tare de natură să ducă la degradarea ființei
umane, la înjosirea omului, a demnității sale.
Oglindind mărețele victorii obținute de poporul
nostru pe drumul luminos al socialismului, lite
ratura nu trebuie să ocolească nici unele
neajunsuri existente încă in societatea noastră ;
situîndu-se pe poziții .revoluționare, ea trebuie să
militeze pentru perfecționarea continuă a orga
nizării și conducerii societății, pentru ridicarea pe
trepte tot mai înalte a vieții și muncii socialiste
a poporului. Esențial este însă ca toți creatorii
de artă să înțeleagă și să redea în mod realist
piocesul istoric ireversibil al înaintării țării pe
calea socialismului și comunismului, cu eforturile
ce mai trebuie încă depuse pentru învingerea și
depășirea tuturor greutăților ce ne mai stau în
cale, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre
patrii. Aceasta impune cunoașterea profundă a
realităților societății, înțelegerea justă a cerin
țelor și legităților obiective ale dezvoltării sociale.
Arta și literatura contemporană trebuie să
păstreze și să dezvolte specificul național al
culturii noastre realizat de-a lungul anilor prin
înțelepciunea și talentul creator al poporului, să
fie - cum spunea poetul - „suflet din sufletul
neamului". Să ne amintim cît de frumos și cît de
convingător susținea marele Eminescu acest
postulat : „Nici o literaturg puternică și sănă
toasă, capabilă sâ determine spiritul unui popor,
nu poate exista decît determinată ea însăși, la
rindul ei, de spiritul acelui popor, întemeiată
adică pe baza largă a geniului național".
Preocupîndu-ne de măreția prezentului să nu
uităm nici gloria trecutului de luptă pentru
libertate și neatîrnare a poporului nostru, lată de
ce este necesar să fie reflectată mai larg în
literatură marea epopee istorică a luptelor
purtate de poporul român, de-a lungul a secole
și milenii, pentru apărarea ființei naționale și
gliei strămoșești, a limbii și culturii, a libertății și
independenței patriei. Prin aceasta literatura
mobilizează și însuflețește și mai puternic masele
celor ce muncesc în făurirea istoriei de astăzi a
țării, in înălțarea minunatului edificiu al socialis
mului,și comunismului pe pămîntul României.
Cultivarea patriotismului, a dragostei fierbinți
față de țară și popor constituie una din îndato
ririle cele mai nobile ale literaturii și artei. Patria
- cu trecutul ei glorios, cu prezentul său socialist,
cu viitorul său de aur, cum îl dorea Eminescu —
este și rămîne veșnic o generoasă temă de
inspirație pentru scriitori. Apare, de aceea, cu
totul de neînțeles părerea că poezia politică,
patriotică nu mai este de actualitate, că tema
■dragostei față de patrie și de popor, literatura
închinată României socialiste nu mai oferă
destule resurse pentru o creație de înalt nivel
aitistic și de profund ecou în rîndul cititorilor. Or,
este clar că astăzi, mai mult ca oricind, poeții
pot găsi subiecte de inspirație de mare forță de
vibrație în realitățile noi ale țării, în lupta și
victoriile poporului român constructor al socialis
mului, în viața nouă, liberă, demnă și clocotitoare
pe care o trăiește națiunea noastră, ca și în
aspirațiile ei spre înfăptuirea visului de aur —
comunismul. „Construcția socialismului - afirma
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scriitorul și criticul George Călinescu - este
artă, co și a asociațiilor și uniunilor de creație.
pentru noi o problemă națională și a solicita
Consiliile de conducere ale publicațiilor, editu
scriitorului să fie un magistral inovator la fapte de
rile, ca și organele de conducere ale Uniunii
ridicare a civilizației materiale și a culturii
scriitorilor trebuie să manifeste o profundă prin
poporului român este de a face apel la patriotis
cipialitate ideologică și discernămînt în apre
mul său".
cierea lucrărilor încredințate tiparului, astfel in
cit acestea să contribuie efectiv la opera de
Ca să redea convingător viața, și preocupă
educație revoluționară, a maselor, împiedicînrile oamenilor, scriitorul, creatorul de artă tre
du-se cu hotărîre apariția unor lucrări de nabuie -să le trăiască el însuși în modul cel mai
tură să exercite o influență negativă asupra conintim, să păstreze o permanentă legătură cu
științei oamenilor, să propage idei și concepții
poporul, să cunoască și să se identifice cu modul său de a trăi și gîndi. Numai astfel el va
străine spiritului general al societății noastre.
putea oglindi veridic marile schimbări produse
Trebuie să fie clar că editurile și revistele li
în societate, ca și in conștiința oamenilor. Penterare aparțin Uniunii scriitorilor și Consiliului
tru a putea cunoaște și prețui mai bine marile
Culturii și Educației Socialiste - și nu unor
eforturi constructive ale poporului, scriitorul tre
persoane particulare și, ca atare, ele trebuie să
buie să participe activ la' viața țării, să tră
slujească intereselor generale qle dezvoltării li
iască efectiv în clocotul uriașei activități pe care
teraturii, ale îmbogățirii culturii noastre socia
o desfășoară națiunea noastră. El trebuie să ia
liste. Consiliile de conducere ale revistelor și
parte activă la viața publică, obștească, să-și
editurilor trebuie să conducă aceste organe și
aducă contribuția la marea operă de înnoire
instituții cu cea mai mare fermitate, în spiritul
socialistă a României - așa cum, la timpul lor,
ideologiei și politicii partidului nostru.
scriitorii remarcabili din trecut s-au aflat întot
deauna în miezul luptei pentru progres, pentru
Răspunderi deosebite revin în îndrumarea crea
ției literare organizațiilor de partid, ca și or
libertate și independență a patriei, pentru îm
plinirea celor mai arzătoare aspirații ale po
ganelor de partid pe teritoriul cărora își desfă
porului, De asemenea, este necesar ca scriitorii
șoară activitatea asociațiile scriitoricești. Ca în
întreaga noastră viață socială, și în domeniul
să lucreze într-un domeniu concret al activității
sociale, să aibă un loc de muncă asigurat, atît
literaturii și artei trebuie să se manifeste cu
pentru realizarea autonomiei lor materiale, cît
putere rolul politic conducător al partidului, asigurînd orientarea justă a creației în spiritul ideo-/
și pentru o organică integrare în viața socie
tății.
logiei noastre revoluționare, al intereselor gene
rale ale societății socialiste. Afirmarea rolului
O evoluție pozitivă au cunoscut la noi, în ul
conducător politic al partidului constă în asi
timii ani, istoria și critica literară, activitatea
gurarea participării active a scriitorilor la viața
în domeniul teoriei estetice marxiste, materiali
politică a societății, la realizarea unei literaturi
zată într-o serie de lucrări și studii valoroase.
legate de popor, pusă în slujba patriei, a so
Totodată, trebuie spus că în activitatea criticii
cialismului.
literare există încă neajunsuri serioase, care tre
buie să fie abordate și analizate cu răspun
De asemenea, sarcini importante revin Uniu
dere în cadrul conferinței. Critica literară nu-și
nii Tineretului Comunist, organizațiilor sale, în
îndeplinește în suficientă măsură rolul ce-i re
educarea politico-ideologică a tinerilor scriitori,
vine în promovarea literaturii de valoare, în im
în formarea lor în spiritul concepției revoluțio
primarea unui spirit cu adevărat revoluționar, pa
nare a partidului nostru, în stimularea preocu
triotic. în creația artistică, nu ia poziție fermă
pării lor pentru abordarea în operele literare
împotriva acelor romane, piese de teatru, poe
a problemelor majore ale construcției socia
zii care, prin conținutul lor de idei și prin for
liste.
ma artistică, nu corespund cerințelor educării și
Uniunea, asociațiile scriitoricești trebuie, de
formării omului societății noastre noi, exigențe
asemenea, să se preocupe de dezvoltarea con
lor edificării unei vieți spirituale sănătoase, care
tactelor dintre literatura noastră și literatura al
să slujească, într-adevăr, înnobilării omului. In
tor popoare, să acționeze pentru întărirea prie
critica noastră mai dăinuie încă un spirit călduț,
teniei și colaborării scriitorilor din România cu
de grup, slabă exigență ideologică și chiar ar
scriitorii și creatorii din alte țări. Acționînd în
tistică - toate acestea împiedicînd prezentarea
spiritul întregii politici de pace și colaborare a
și analizarea cu obiectivitate a creației literarpartidului și statului nostru,-slujitorii scrisului din
artistice.
România socialistă trebuie să se afle permanent
Critica literară trebuie, în primul rînd, să fie ' în rîndurile luptătorilor pentru afirmarea noblun instrument exigent de analiză a creației ar
lelor idealuri de pace și progres, de libertate
tistice și de orientare a ei în spiritul concepției
și independență ale popoarelor, să militeze ac
științifice, materialist-dialectice a partidului nos
tiv, prin operele lor, pentru transformări înnoi
tru. Ea trebuie să promoveze în modul cel mai
toare în viața societății omenești, pentru fău■vrea unei lumi mai bune și mai drepte pe plaferm o .literatură, qngăjată»; pqtr.unsă de un
autentic șpjril’fșwteționarr'.<teJd^lwil® nobile ale
Umanismului noii’alrsocietățif noastre; >în același
"Trăim o epocă deosebit’ ’cic' complexă și contimp, critica trebuie să Id poziție hotărîtă față - traiectorie, cînd pe arena . mondială se înfrun
de ideile și orientările greșite din anumite lută două tendințe diametral opuse. Se afirmă, pe
'crări literare, inclusiv împotriva tendințelor de- de o parte, cu tot mai multă hotărîre voința
a imita unele „mode" trecătoare din alte țări,
popoarelor de a pune capăt vechii politici de
care n-au nici o contingehță cu realitățile noas
dominație și asuprire, de a trăi libere și inde
tre, cu specificul național.
pendente, intr-un climat de înțelegere și colabo
O importanță deosebită trebuie să acorde cri
rare. Pe de altă parte se accentuează criza eco
nomică mondială, continuă manifestările politi
tica literară valorificării moștenirii culturale a
trecutului. Punînd în valoare tot ceea ce s-a
cii de inegalitate și amestec în treburile interne
creat mai înaintat de-a lungul anilor în dome
ale altor state, de consolidare și reîmpărțire a
niul literaturii și artei, să pornim de la crite
sferelor de influență. Pe diferite meridiane ale
globului au apărut noi conflicte și stări de în
riile științifice ale materialismului dialectic și
cordare, cursa înarmărilor cunoaște proporții fără
istoric, evidențiind orientarea creației, felul în
precedent - toate acestea primejduind tot mai
care ea a reflectat ideile timpului, cerințele
obiective ale dezvoltării societății in perioada
grav libertatea, securitatea și independența po
poarelor, pacea întregii lumi. In aceste cbndirespectivă. Trebuie să promovăm în critică o
ții, imperativul suprem al zilelor noastre este
delimita re netă față de curentele de idei reunirea și conlucrarea tot mai strînsă a popoaretrograde, reacționare'din Unele lucrări literare,
precum și față de unele laturi negative ale ac
lor, a forțelor înaintate de pretutindeni pentru
tivității și creației unor personalități cu ca rac-i a împiedica agravarea situației internaționale,
ter contradictoriu din istoria culturii noastre. Nu
pentru a impune pacea și desljinderea, pentru
mai așa critica literară poate contribui la re
a asigura salvgardarea celui mai fundamental
drept al oamenilor - dreptul la viață, la pace,
liefarea a ceea ce este cu adevărat prețios în
la existență liberă și demnă.
bogata noastră moștenire literară, își poate adu
ce contribuția la dezvoltarea continuă a patri
Literatura și arta din țara noastră trebuie să
moniului nostru cultural.
joace un rol activ in această direcție. Este o
îndatorire de onoare pentru slujitorii scrisului de
O importanță deosebită pentru stimularea și
a milita neobosit spre a face larg cunoscute în
orientarea creației literar-artistice are dezvol
lume mesajul umanist, de prietenie, înțelegere
tarea unui climat.de înaltă principialitate și exi
și colaborare al poporului român, dorința sa de
gență comunistă, a unei atmosfere de colegia
pace, destindere și securitate internațională. Arta
litate și respect reciproc în întreaga viață a
și literatura noastră sint, de asemenea, chema
Uniunii scriitorilor. Principiile eticii și moralei
te să militeze ferm împotriva oricăror tendințe,
socialiste, ale conviețuirii sociale, valabile pen
existente pe plan internațional, de a folosi mij
tru toți cetățenii țării, trebuie să fie cu atît mai
loacele nobile ale literaturii și artei ca' instru
mult aplicate și respectate în relațiile dintre
mente de învrăjbire între națiuni, de cultivare
scriitori, dintre creatorii de artă, ținînd seama
că ei sint chemați să promoveze și să cultive- a obscurantismului, a neofascismului și rasis
mului. Scriitorii din România trebuie să afirme
prin chiar operele lor aceste principii. în via
și să promoveze, prin creațiile lor și prin în
ța scriitoricească trebuie să domine un spirit de
treaga lor activitate, principiile fundamentale ale
muncă avansat, excluzîndu-se cu desăvîrșire
politicii partidului nostru de deplină egalitate și
disputele și atacurile personale neprincipiale,
respect între națiuni, de independență și su
spiritul de gtup, profund dăunător intereselor
veranitate, de neamestec in treburile interne și
progresului literaturii și artei. Este necesar să
de dezvoltare liberă a fiecărei națiuni potrivit
se facă totul pentru crearea unui puternic front
propriei voințe, să acționeze neabătut pentru în
literar unit, care să-și consacre talentul, ener
făptuirea aspirațiilor tuturor popoarelor de a
giile, forța creatoare făuririi unei literaturi demne
trăi libere și nestînjenite, intr-un climat de pace
de epoca pe care o trăim, demnă de minuna
și înțelegere.
tul nostru popor. Eforturile trebuie îndreptate spre
crearea în rîndurile obștii scriitoricești a unei
Stimați tovarăși,
*
puternice întreceri și emulații pentru a da pa
triei opere cît mai valoroase, pentru a îmbo
Doresc să-mi exprim, încă o dată, convingăți patrimoniul nostru cultural național. Crite \ -gerea că în cadrul lucrărilor conferinței veți
riul de bază al aprecierii scriitorului trebuie să
dezbate în spirit constructiv, cu adîncă răspun
fie opera sa, poziția lui ideologică, politică și
dere, problemele activității scriitoricești, că hotămorală oglindită în această operă.
rîrile pe care le veți lua vor asigura unirea tot
mai strînsă a eforturilor tuturor creatorilor de
In această privință un rof deosebit trebuie
literatură din țara noastră — din toate genera
să-l aibă Uniuneq scriitorilor, asociațiile uniu
țiile - pentru dezvoltarea și înflorirea tot mai
nii. Ele trebuie să asigure participarea activă
puternică a artei și culturii noastre socialiste,
a tuturor scriitorilor la dezbaterea și discutarea,
pentru ridicarea la un nivel tot mai înalt a în
într-un climat de principialitate și exigență, a
tregii activități cultural-educative, de formare a
problemelor creației literare.
omului nou, înaintat al societății noastre socia
După cum se cunoaște, în țara noastră, în
liste.
procesul adîncirii continue a democrației sociaCu această convingere și cu dorința ca dezba
liste, al sporirii atribuțiilor organismelor obștești
terile pe care le veți purta să se înscrie ca un
în viața societății, a fost adoptată, printre almoment important în promovarea unei literaturi
tele, și măsura desființării cenzurii. Aceasta este
o expresie grăitoare a climatului de largă li
militante care să contribuie la mersul înainte
bertate de creație asigurat în România, a în al societății noastre socialiste, la înflorirea mulcrederii deosebite pe care partidul și statul o
tilaterală a patriei, urez succes deplin lucrăriacordă tuturor celor ce lucrează în sfera pu
lor Conferinței scriitorilor. Vă doresc dumblicisticii, a literaturii și artei. Fără îndoială insă
neavoastră, tuturor scriitorilor din România, realică această situație nouă implică și o înaltă răs
zări tot mai mari în activitatea, de creație, fău
rirea unor opere tot mai valoroase, la nivelul
pundere, în primul rînd din partea celor ce scriu
înaltelor exigențe ale socialismului și comunisși, în același timp, din partea mijloacelor de in
mului în România.
•
formare in masă, a editurilor, a instituțiilor de
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Apreciindu-se, încă de la început,
că obștea scriitoricească a țării este
beneficiara climatului general de
democratizare a societății noastre, în
raport se subliniază că evenimentul
politic hotărîtor, care marchează pe
rioada analizată, mai 1977 și pină în
prezent, sub semnul căruia se contu
rează și anii ce vin, este Congresul
al XII-lea al P.C.R. De o mare în
semnătate pentru viața întregului
nostru popor — se spune in raport
— congresul a conturat și perspectiva
culturii noastre, implicit a literaturii.
Prin contribuția decisivă a to
varășului secretar general Nicolae
Ceaușescu, congresul a deschis și
pentru oamenii de cultură și de artă
o nouă etapă în procesul muncii de
creație și în definirea rolului lor în
viața națiunii. împreună cu întregul
popor, scriitorii și-au manifestat
ferm adeziunea la Programul Parti
dului Comunist Român de transfor
mare revoluționară a societății
noastre.
Conceptul de umanism socialist
stă la baza întregii acțiuni politice,
sociale, culturale. O formă bine
determinată a căpătat și ideea de
democrație socialistă, ca expresie a
participării și implicării în istorie a
întregului popor.'Drumul de la con
cept la practică este, firește, un drum
al contradicțiilor, al înfruntării per
manente dintre vechi și nou, este
drumul formării unui om mai bun,
mai înțelept, mai sincer, mai devotat
semenilor. Acest drum are girul
programului partidului.
Fără îndoială că afirmațiile din
Tezele conferinței și din Programul
de dezvoltare a literaturii — se arată
in - continuare în raport — sint tot
atîtea principii care ne-au călăuzit
și ne vor călăuzi și de acum Înainte,
în activitatea noastră. Din punctul
lor de vedere vom stărui asupra
unor aspecte caracteristice literaturii
române de astăzi.
Numeroase scrieri contemporane au
pătruns adine în conștiința publică.
Mulți din cei care le-au semnat se pot
mindrî azi cu o operă constituită,
care are o fizionomie distinctă și for
mează obiectul a variate exegeze
critice, la rîndul lor căutate și apre
ciate. Un eșalon puternic de tineri talentați a venit să întărească rîndurile
scriitoricești. O bună parte a cărților
scrise în anii din urmă constituie
obiect de studiu în școală și universi
tate și insțtflă- tinerilor respectul față
de muncă, de adevăr și dreptate, față
de cultură, de patriotismul socialist,
de idealurile înalte ale comunismului.
Acest fapt, se subliniază în raport,
este rodul climatului nou, prielnic, pe
care l-a creat muncii literare parti
dul, mai ales după Congresul al
IX-lea. descătușînd atîtea energii spi
rituale.
Subliniind că literatura cu adevărat
de actualitate dezvăluie aspecte ale
realității necercetate încă suficient,
luminează situațiile noi ale existenței
sociale și individuale, scoate la ivea
lă problemele de care oamenii sînt
cu adevărat interesați, raportorul a
spus în continuare : Actualitatea'efeetivă a cărților noastre se verifică țocmai prin facultatea lor de a aduce, un,
prețios ajutor partidului in aceasta
direcție. Nu se-pot dezvălui contră^
dicțiile vieții, nu se poate milita cu.
folos prin literatură, adică pe calea
artei, pentru rezolvarea lor, fără un
ideal înalt și generos. Spiritul revo
luționar al literaturii e legat nemij
locit de atașamentul pentru cauza
revoluției, pentru Înfăptuirea comu
nismului, de năzuințele milenare ale
umanității către o lume mai dreaptă
și mai bună, de atitudinea artistică
militantă.
Proza — se arată în raport — a
repurtat în anii din urmă succese
importante, este în plină și solidă
ascensiune. O dovadă evidentă este
proza noastră istorică, adică gindită
și elaborată pe teme istorice, pe mar
ginea marilor evenimente ale luptei
de eliberare socială și națională. Aproape că nu există etape importan
te ale acestei împliniri tragice și
eroice care să nu fi găsit, și în anii
din urmă, transpuneri artistice pe
măsură. In romanele, povestirile, nu
velele, schițele noastre, actualitatea
de obîrșie. și structură imediată, efor
turile majorităților constructoare de
valori socialiste sint reprezentate din
ce in ce mai substanțial, mai semni
ficativ, în plan tematic, ideatic și
artistic.
Ca și în celelalte genuri — relevă
raportul — ultimii patru-cinci ani au
adus in poezie elemente noi. modifi
cări semnificative, adînciri și îmbo
gățiri. Am asistat, in acest sfîrșit de
deceniu, la apariția unor opere poe
tice de mare însemnătate, datorate
atit unor autori cu o largă activitate,
cit și altora, aflați la deplina matu
ritate. Un fapt ce se cuvine reținut
este apariția și conturarea unei pro
moții noi de poeți. Oprindu-se la te
matica și mijloacele de expresie ale
poeziei, raportul remarcă, totodată,
că iubirea de țară e un sentiment
nobil și profund, in poezie ca și in
viață, fiind o nesfîrșită și bogată
sursă de inspirație pentru poeți.
Poezia patriotică valoroasă trebuie
promovată cu toată energia.
în contextul dezvoltării întregii li
teraturi, se spune în continuare în
raport, dramaturgia a înregistrat o
puternică extensie problematică și un
spor de expresivitate modernă. Gindirea omului de azi este prezentă in
piesele noi cu un remarcabil sens fi
lozofic. Drama istorică a cunoscut
noi realizări, stimulate și de împre
jurări sărbătorești din viața națiunii,
realizări care, luminează din per
spectiva prezentului și cu sentimen
tul prezentului fapte și oameni de
odinioară. S-a impus. în ultimii ani,
categoria teatrului» politic. S-au di
versificat formele dramaturgice, de
la piese de cameră la fresca socială,
de la comedia ironică la pamfletul
politic, de la monodramă la tragedia
ontologică — putîndu-se aprecia că,
prin contribuția scriitorilor de toate
generațiile, de toate naționalitățile și
din toată țara, prin adeziunea ma
sivă a publicului și interesul nou al
editurilor, instituțiilor de artă sceni
că, al criticii de specialitate, drama
turgia națională trăiește un moment
creator remarcabil.
Raportul s-a referit apoi la lite
ratura destinată copiilpr și tineretu
lui. care a cunoscut în ultimii ani
un evident spor de calitate, o esca
ladare a genurilor sale spre zone te
matice și de virstă din cele mai di
verse ; se conturează în prezent o
arie literară demnă nu numai de in
teresul celor peste 5 milioane de ti
neri cititori, dar și de acela al opi
niei literare specializate. Interesul
pentru cuceririle științifice și efectul
acestora în planul relațiilor umane
au influențat masiv scrierile adresate
noilor generații.

Referindu-se apoi la -traducerile
din literatura altor popoare. în raport
se menționează : Numărul izbînzilor
deosebite în domeniul traducerii,
privind deopotrivă lirica, proza, dra
maturgia, este extrem de mare. In
ultima vreme, lucrări fundamentale
de critică și eseistică au venit să în
tregească acest bilanț impozant, con
tribuind la procesul ridicării nivelu
lui cultural al cititorului român, dîndu-i prilejul să-și însușească înalte
valori culturale, fenomen caracteris
tic complexului proces formativ al
umanismului socialist. în spiritul
politicii partidului nostru, traduce
rile tind să cuprindă întreaga hartă
a culturii mondiale. Ne interesează
deopotrivă cultura tuturor conti
nentelor și putem afirma ctț satis
facție că am adus în cultura noastră
opere a numeroși autori de valoare
din Asia, Africa și America Latină.
Lutnd în discuție criteriul valoric
care trebuie să stea în centrul aten
ției creatorilor noștri de literatură,
în raport se spune : Prin citeva im
punătoare opere contemporane, lite
ratura noastră a atins un nivel este
tic înalt și tot ce va infăptui de acum
înainte este firesc să țină seama de
aceste noi cote. Din păcate, se publi
că încă literatură slabă, însăilări de
fapte nerelevante, constatări plate
în proză sau compuneri lipsite de emoție în poezie.
Exercițiul liber al criticii — se arată in raport — confruntarea apre
cierilor diferite permit cititorilor
să-și fbrmeze o părere proprie cit
mai aproniată de adevăr, înlesnesc
triumful literaturii. Capitală e aici
răspunderea cu care sînt comentate
cărțile, fără vreo pliere la interese
care se opun progresului vieții noas
tre literare, politice, sociale. Critica
noastră trebuie să fie, în mai mare
măsură, prezentă în disputele ideologico-estetice ale lumii contempo
rane, luînd prompt și argumentat atitudine împotriva concepțiilor care
tind să îndepărteze arta de idealu
rile umaniste, să propage obscuran
tismul și indiferentismul social. Prin
această afirmare combativă pe tere
nul marilor confruntări de idei, cri
tica noqstră are prilejul de a contri-

Text prescurtat
bui Ia propagarea mesajului umanist
al culturii române dincolo de hotare.
O dezvoltare impunătoare a cunos
cut în acești ani sectorul istoriogra
fiei și teoriei literare. E necesar să
se aprecieze creșterea competenței
profesional științifice în acest dome
niu. Pornind de la teoriile esteticii
materialist istorice și de la reco
mandările documentelor de partid
privind criteriile valorificării critice
a moștenirii literare. îmbinînd suplu
și util metodologiile tradiționale cu
cele moderne, istoriografia literară a
izbutit să creeze lucrări de valoare
care au soluționat, într-o perioadă
relativ scurtă, chestiuni de mare in
teres științific național.
Scriitorului îi stă firesc la Inimă,
mai mult ca oricui, soarta limbii ro
mâne, sOCotindu-se îhtr-un anume
fel răspunzător de destinul ei. Npi,
scriitorii, avem datoria sâ acționăm,
prin operele noastre, pentru dezvol
tarea și înfrumusețarea limbii româ
ne, după cum avem datoria să o
apărăm. Sarcina .aceasta ne-au lă
sat-o marii noștri înaintași, ne-o im
pun chiar crearea cărților noastre,
promovarea culturii noastre, iubirea
patriei noastre.
Un loc distinct în raport îl ocupă
literatura naționalităților conlocui
toare (maghiară, germană, sirbă,
ucraineană și de limbă idiș). Evolu
ția din ultimii ani atestă adîncirea
efortului de reflectare a vieții socialpolitice din țara noastră, patrie co
mună, în care afirmarea nestingheri
tă a valorilor contribuie la întărirea
sentimentului fratern, prin apropiere
spirituală, ințelegere și stimă reci
procă.
Trecînd in revistă diferitele activi
tăți ale Uniunii scriitorilor în peri
oada analizată, în raport se preci
zează : Unul dintre domeniile in
care s-a manifestat mai pregnant
tendința spre dobîndirea unei noi ca
lități a fost cel al comunicării cu
toate categoriile de oameni ai mun
cii, comunicare realizată in formele
cele mai variate, cu o amploare fără
precedent și cu un spor substanțial
de eficiență. Izvorul acestei salutare
învigorări se află în inițiativa, de
terminantă pentru etapa actuală, a
afirmării umanismului revoluționar
în cultura noastră socialistă, inițiati
vă reprezentativă pentru gîndirea
de profundă originalitate a secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și concretizată in
instituirea Festivalului național ai
muncii și creației „Cîntarea Româ
niei".
Consiliul și biroul uniunii au sti
mulat și au susținut participarea
scriitorilor la viața culturală din uzi
ne, in școli, cămine culturale, biblio
teci de la orașe și sate. Intîlnirile
cu cititorii, sub diferitele lor forme
— șezători literare, simpozioane,
discuții asupra propriilor cărți pu
blicate, conferințe și dezbateri pri
vind literatura și actul de creație
literară —- la care, răspunzînd în
demnurilor conducerii partidului, au
participat sute de scriitori, s-au
cifrat, în perioada 1977—1981 la peste
3 000 de acțiuni, însumind peste 9 000
de prezențe scriitoricești si peste
500 000 de iubitori de literatură. O
formă de însemnătate deosebită a
integrării scriitorilor în activutatea
culturală o constituie investirea uni
unii și asociațiilor scriitoricești cu
misiunea de a asigura îndrumarea
competentă și unitară a cenaclurilor
și cercurilor literare.
Consiliul și biroul uniunii noastre
au însărcinat colectivul operativ și
editura „Cartea românească" să al
cătuiască și să editeze antologii cuprinzind mărturii ale atașamentului
scriitorilor față de politica partidu
lui. Astfel, au apărut. într-un răs
timp relativ scurt, lucrările : „Pre
ședintelui țării — omagiul scriitorilor
din România", „Izvoare nesecate" —
în care poeții omagiază eliberarea
patriei,
„Perspective comuniste",
cuvîntul de cinstire al scriitorilor
pentru cel de-al XII-lea Congres al
P.C.R., și „P.C.R. — Jubileu 60“.
în acești patru ani la care ne refe
rim, munca organelor alese a fost
condusă într-un spirit colectiv și de
mocratic. S-a căutat să se realizeze
un climat democratic, de înaltă prin
cipialitate, de colegialitate și de res
pect. Așa cum se precizează și in
Tezele Conferinței naționale, în viața

literară au apărut dispute generate,
firesc, de opticile artistice diferite, de
aprecieri uneori divergente asupra
cărților publicate și a tendințelor ivite
in creație. Dar nu au adus însă nici
un folos literaturii manifestările ne
principiale, de intoleranță la critică,
răfuielile personale, campaniile deni
gratoare la adresa unor membri ai
breslei noastre.
In repetate rinduri și chiar în me
sajul dS astăzi, secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a atras atenția că scriitorii
din țara noastră, membrii Uniunii
scriitorilor trebuie să-și unească for
țele pentru a putea crea marea lite
ratură demnă de vremurile pe care
le trăim. Dezbinările nu iși au locul
in frontul literar din România socia
listă, front in care relațiile princi
piale, colegiale, de respect reciproc
trebuie să asigure acea atmosferă de
care avem nevoie, atit pentru crearea
operelor noastre, cit și pentru asi
gurarea locului demn pe care trebuie
să-l ocupe in societatea socialistă
făuritorii de literatură. Atunci cind
întregul popor român își strînge rindurile în jurul Partidului Comunist
Român, al conducerii sale, al secreta
rului general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, scriitorii din țara noastră
nu pot face altceva decit să-și
unească forțele.
Potrivit indicațiilor date de condu
cerea de partid și in spiritul demo
cratizării de substanță a vieții noas
tre literare, pentru dezbaterea pro
blemelor creației, pentru relevarea
unor concepte și tendințe din con
fruntarea opiniilor, au fost instituite
colocviile pe genuri de creație lite
rară. Au avut loc astfel -colocviile de
critică, dramaturgie, poezie. Iu. Ttură pentru copii, traduceri și 1W( /'■
tură universală.
Un domeniu de mare însemnătate
al activității consiliului și biroului
uniunii noastre — se arată in conti
nuare în raport — îl constituie în
drumarea și analiza activității publi
cațiilor literare și a editurji „Cartea
românească". în publicațiile uniu
nii, în presa centrală și locală, la ra
dio și televiziune, scriitorii au fost în
continuu prezenți prin poeme, proză,
articole, eseuri ce dau măsura anga
jării lor depline în treburile cetății.
Oprindu-se Ia unele probleme legate
de procesul editorial, dezbătute în
întilnirile organizate cu directorii de
edituri, precum și în consfătuirile de
lucru organizate cu secretarii asocia
țiilor de scriitori la Sibiu și la Bucu
rești, raportul subliniază necesitatea
îmbunătățirii sistemului de stabilire
a tirajelor, rezolvării altor problemă
legate de editarea cărții.
In domeniul relațiilor internaționa
le, activitatea Uniunii scriitorilor pe
plan extern a fost îndreptată, cu
precădere, spre realizarea unor obiec
tive prioritare : lărgirea aripi de con
tacte scriitoricești cu orgahrzâții; in
stituții și personalități culturale, cu
publicații din țările socialiste și din
celelalte state ale lumii, in vederea
unei participări cit mai active la
schimbul de vălofi sâirtttîăle ; pro- I’
pagarea și difuzarea Valbrilor culturii
și literaturii române." pentru1 a con- <
tribul la o cit, mai largă cunoaștere
și prețuire a realizărilor obținute .in
acest domeniu de România, socialistă ■
înlesnirea contactelor dintre scriito
rii români și din alte țări.
în același timp, Uniunea scriitori
lor a depus o susținută activitate
de propagare, difuzare și traducere
a literaturii române in limbi străine.
S-au realizat numere speciale ale
unor reviste străine, irichinate pro
blemelor celor mai importante ale
literaturii noastre contemporane, au
fost publicate volume de poezie și
proză românească in limbi de largă
circulație.
în raport se arată în continuare
că, sub aspect material, toate ■ ac
țiunile Uniunii scriitorilor au fost
susținute din veniturile realizate
prin munca scriitorilor, prin activi
tatea literară, in spiritul principiilor
autoconducerii și autogestiunii.
Partea finală a raportului a fost
rezervată sarcinilor ce stau ■ în fața
Uniunii scriitorilor, a întregii obști
scriitoricești, sarcini ce se împletesc
organic cu obiectivele și direcțiile
mari ale dezvoltării social-economice ale României socialiste, prefigu
rate cu clarviziune in documentele
de partid, în cuvintările secretarului
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Noua calitate spre care se tinde în
toate domeniile — se subliniază in
raport — este firesc să fie realizată
și pe tărîmul literaturii, al vieții li
terare. astfel incit aceasta să parti?
cipe tot mai activ la impunătoc’W
operă creatoare a națiunii noasti
*
In dezbaterile conferinței noastre
se află „Programul dezvoltării lite
raturii din România in următorii pa
tru ani". în acest program se arată ,
că Uniunea scriitorilor, organele și
organismele ei de lucru, întreaga co
lectivitate scriitoricească iși vor con
sacra și in viitor energia înfăptuirii
politicii partidului în domeniul artei
și al culturii in general, Îndeplinind
un rol tot mai activ in rezolvarea
tuturor problemelor cu care se con
fruntă, în acțiunea de stimulare a
scriitorilor spre abordarea marilor
teme de creație, in impulsionarea
dezbaterilor fructuoase in măsură să
contribuie la progresul real al litera
turii române contemporane. Este ne
cesar ca Uniunea scriitorilor să ur
mărească și să îndrume mai îndea
proape activitatea publicațiilor pe
care le editează, asigurind in perma
nență climatul propice unei munci
rodnice, acordînd importanța cuve
nită sectorului de critică, discuțiilor
care se desfășoară, orientării lor
ideologice, obiectivitătii și probității
principiale in exercitarea actului cri
tic. Obligații de seamă revin Uniunii
scriitorilor și in ceea ce privește pre
gătirea politică și profesională a ti
nerilor scriitori, formării acestora in
spiritul eticii și echității socialiste.
Scriitorii, prin întreaga lor operă,
înțeleg să contribuie la educarea în
tregului popor în spiritul umanismu
lui și patriotismului, al dragostei ne
țărmurite pentru patria in care ne-am
născut, in care muncim și trăim. Re
prezintă o înaltă datorie de conștiin
ță, patriotică și revoluționară, a noas
tră. a tuturor scriitorilor, de a răs
punde la chemarea patriei, a parti
dului comuniștilor printr-o activi
tate aflată Ia înălțimea, epocii pe cart
o trăim, prin opere care să reflecte
frumusețea și bogăția sufletească a
acestor oameni, angajați pe calea ri
dicării neîntrerupte a gradului de ci
vilizație materială și spirituală a po
porului. Sub semnul acestei răspun
deri și frumuseți să ne unim forțele
pentru a sluji prezentul socialist și
viitorul comunist al României.
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LEGE pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a României în perioada 1981-1985
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege
Art. 1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe perioada 1981-1985, elaborat in concordanță cu Directivele
Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român.

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA SÎNT :
— in procente, calculate pe baza
prețurilor constante 1980 Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

t.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Indicatorul

Produsul social
Venitul național
Producția netâ industrială
Producția marfă industrială
/
Producția globală agricolă (me- ’
dia anuală a perioadei 1981 —
1985 față de 1976-1980)
Investițiile totale în economie
(pe perioada 1981—1985 față
de 1976-1980)
Volumul comerțului exterior (pe
perioada 1981—1985 față de
1976—1980) — în prețuri plan
1981
Numărul de personal
Productivitatea muncii (calcula
tă pe baza producției nete) :
— în industrie
— în construcții-montaj
Reducerea cheltuielilor la 1 000
lei producție marfă în industria
republicană — %
Veniturile totale reale ale popu
lației
Retribuția medie reală
Veniturile reale ale țărănimii
provenite din munca în C.A.P.
și gospodăriile personale, pe o
persoană activă
Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul
Prestările de servicii pentru
populație

Obiectivul fundamental al planului cin
cinal 1981—1985 îl constituie continuarea în
făptuirii prevederilor Programului Parti
dului Comunist Român de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism, in
trarea societății românești într-o fază nouă,
superioară, a dezvoltării sale, in care vor
avea loc afirmarea cu putere a științei și

Prevederi
1985
față de 1980

Ritm
mediu anual
1981-1985

134,3
141,1
152,4
144,0

6,1
7,1
8,8
7,6

-

124,4-127,4

4,5-5,0

128,8

5,2

175,5
107,9

11,9
1,5

140,4
130,1

7,0
5,4

8,2

3,5
2,9

119,0
115,5

118,0

3,4

126,6

4,8

176,0

12,0

tehnicii contemporane in toate domeniile,
trecerea de la dezvoltarea extensivă la
cea intensivă, pe baza acumulărilor Pahtitative obținute în cincinalele precedente,
-înfăptuirea unei profunde revoluții agrare,
ridicarea pe o treaptă și mai înaltă aa gra
dului de bunăstare și civilizație a întregu
lui popor. întărirea independenței șl suve
ranității României socialiste.
industriale. Totodată, se va intensifica pro
cesul de restructurare a industriei, punîndu-se accentul pe sectoarele mici consu
matoare de energie și materii prime.
Producția netă industrială, in prețuri con
stante 1980. va spori intr-un ritm mediu
anual de 8,8 la sută, iar producția marfă
cu 7.6 la sută.
Pe principalele ramuri, producția indus
trială va creste astfel :
- în procente, calculate pe baza
prețurilor constante 1980 Prevederi 1985
față de 1980

Ritm mediu
anual 1981-1985

133,5
144,7

6,0
7,7

Industria Extractivă
Industria meta’urgică
Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor
Industria chimică și de prelucrare a țițeiului
Industria materialelor de construcții, a expioatării și prelucrării lemnului, celulozei și
hirtiei
Industria ușoară

152,5
162,7

Art. 4. — în industria extractivă va fi
Intensificată activitatea de cercetare geolo
gică pentru descoperirea și punerea în va
loare de noi materii minerale și resurse
energetice necesare satisfacerii nevoilor
economiei naționale și vor fi luate măsuri
pentru sporirea eficientei lucrărilor de
prospecțiuni si explorări, scurtarea perioa
dei de trecere de la faza de cercetare la
punerea in producție a rezervelor desco
perite. O deosebită atenție va fi acordată
extinderii lucrărilor geologice pentru des
coperirea și valorificarea rezervelor noi de
țiței și gaze, prin investigarea structurilor
de mare adîncime. accelerarea cercetă-ilo'
pe platforma continentală a Mării Negre
și creșterea factorului final de recuperare
a rezervelor din zăcăminte.
Se va acționa pentru punerea în valoare
■ potențialului de rezerve, inclusiv a celor

8,8
10,2
' ' ■’ ■>

132 6
1438

Art. 3. — în cincinalul 1981—1985 producția principalelor
atinge următoarele niveluri :
Wț •

Energie electrică
Cărbune net
Șisturi bituminoase
țiței extras
Gaz metan extras
Oțel
Mașini și utilaje tehnologice pentru industrie
Nave maritime
Autoturisme
Mijloace de automatizare și ale tehnicii
de calcul
Produse ale industriei de mecanică fină,
optică, echipamente și elemente hidraulice și pneumatice
Mașini-unelte pentru așchierea metalelor
Produse macromoleculare de bază
Cauciuc sintetic
Produse prelucrate din materiale plastice
Anvelope
Fibre și fire artificiale și sintetice
îngrășăminte chimice (100% substanță
activă)
Medicamente pentru uz uman
Ciment
Mobilier din lemn
Mașini și aparate electrice de uz casnic
Țesături
Tricotaje
Confecții
încălțăminte

liza un raport corespunzător între ingrășămintele pe bază de azot-fosfor-potasiu. iar
creșterea producției de pesticide se va rea
liza pe baza sortimentelor cu eficientă spo
rită și remanentă scăzută.
Art. 9. — Producția materialelor de con
strucții va asigura satisfacerea cerințelor
programului de investiții și ale populației ;
se va urmări reducerea consumurilor ener
getice prin extinderea procedeului uscat la
fabricarea cimentului, a sortimentelor cu
adaos de zgură și cenușă de termocentrală,
în producția materialelor de zidărie va
spori substanțial utilizarea tufurilor vul
canice. calcarelor moi și altor resurse ief
tine.
Industria de exploatare și prelucrare a
lemnului se va dezvolta in principal pe
seama sporirii gradului de valorificare a
masei lemnoase ; se va pune accentul pe
creșterea și diversificarea producției de
mobilă și alte mărfuri finite din lemn. în
deosebi a sortimentelor cu grad înalt de
prelucrare și competitive pe piețele ex
terne.
Art. 10. — Industria ușoară va fi orien
tată spre valorificarea superioară a resur
selor de materii prime naturale și chimice
din țară. Se va pune un accent deosebit pe
ridicarea nivelului calitativ al producției
textile și de încălțăminte, al confecțiilor și
tricotajelor, pentru satisfacerea corespun
zătoare a necesităților de consum ale popu
lației și realizarea de produse competitive
pe plan mondial. în vederea sporirii ren
tabilității și eficientei exportului. De ase
menea. producția de sticlărie și articole
de menaj va trebui să asigure necesitățile
interne și creșterea exportului.
Art. 11. — Industria mică va fi dezvol
tată în unitățile consiliilor populare și în
cadrul organizațiilor cooperatiste — agri
cole, meșteșugărești și de consum — pe
baza prelucrării unor materii prime locale,
a unor resurse agricole și subproduse in
dustriale. precum și a cooperării cu indus
tria republicană.
Art. 12. — în toate ramurile se va ac
ționa pentru ridicarea substanțială a nive
lului tehnic și a calității produselor. Vor
fi luate măsuri pentru îmbunătățirea stan
dardelor și normelor interne in concordantă
cu cerințele tipizării produselor, mașinilor,
utilajelor și tehnologiilor. cu exigențele
progresului tehnic contemporan.
Se va asigura dotarea întreprinderilor cu
standuri de probă și aparatură de măsură
și control. întărirea controlului tehnic pe
toate fazele proceselor de fabricație în ve
derea realizării de produse cu performan
te superioare.
.

II. Dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare

I. Dezvoltarea producției industriale
Art. 2. — Planul cincinal 1981—1985 va
asigura continuarea pe o treaptă superioa
ră a politicii de industrializare — factor
hotârîtor al făuririi unei economii moder
ne. de înaltă eficiență, al valorificării su
perioare a întregului potențial material și
uman al societății noastre. Se va acționa
pentru dezvoltarea in ritm înalt a ramuri
lor de vîrf ale industriei și ridicarea gra
dului de tehnicitate al tuturor ramurilor

bustibililor. reducerea consumurilor tehno
logice în centrale și a pierderilor în rețe
lele de transport al energiei.
Art. 6. — în industria metalurgică se va
pune un accent deosebit pe dezvoltarea
producției de oțeluri speciale, aliate și slab
aliate, astfel incit să se asigure integral
din resurse interne, inclusiv prin schim
buri echilibrate, cu alte țări, certnțele in
dustriei construcțiilor de mașini, in prin
cipal a ramurilor de virf ale acesteia.
Se va asigura folosirea in măsură spori
tă a cărbunilor din producția internă la fa
bricarea cocsului.
în producția siderurgică se va urmări
ridicarea gradului de prelucrare a metalu
lui prin creșterea mai rapidă a producției
de table și benzi Jaminate la rece, electro
tehnice, cositorite, din oțel inoxidabil și re
fractar. cord metalic, bare și blocuri for
jate din oțel, țevi de foraj și extracție.
Art. 7. — în industria constructoare de
mașini se va pune accentul pe folosirea la
întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor
.și suprafețelor. îmbunătățirea structurii
producției. ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al produselor, dezvoltarea intr-un
ritm mai rapid a electronicii și microelec
tronicii. a mijloacelor de automatizare și
conducere a proceselor de producție, mașinilor-unelte, mecanicii fine, opticii și echi
pamentelor hidraulice și pneumatice. Vor
fi organizate linii de fabricație specializate
pe categorii de piese de schimb și subansamble deficitare, destinate autoturismelor,
autocamioanelor, tractoarelor: precum și
altor tipuri de mașini și utilaje. ■
Producția industriei constructoare de ma
șini va asigura 80—85 la sută din utilajele
și instalațiile necesare programului de in
vestiții din cincinal și dublarea exportului.
Art. 8.' — în industria chimică și petro
chimică sarcina principală constă în crește
rea gradului de prelucrare a petrolului și
gazului metan, realizarea de noi produse
superioare din mase plastice fibre și fire
chimice, dezvoltarea chimiei fine, realiza•>rea materialelor speciale pentru electronică
și alte domenii de înaltă tehnicitate. Se va
pune un accent deosebit pe elaborarea de
noi tehnologii, care să asigure o valorifi
care superioară a materiilor prime, redu
cerea consumurilor materiale și realizarea
unor produse de calitate. Va spori produc
ția industriei chimice anorganice pe baza
prelucrării superioare a unor resurse inter
ne și se va accentua dezvoltarea producției
de medicamente, colorant!, detergenti. ar
ticole cosmetice și de parfumerie ; în con
cordanță cu cerințele agriculturii. în do
meniul îngrășămintelor chimice se va rea

5,8
7,5

produse

Niveluri
in 1985

mid. kWhi
mil. tone
mil. tone
mil. tone
mid. m c
mil. tone

82,5
85,6
10,0
12,5
31,0
18,2

.---------------------- L

Cereale pentru boabe
Sfeclă de zahăr
Floarea-soarelui și răpită
Soia
Cartofi de toamnă
Legume de cimp
Fructe
Struguri
Carne in viu
Lapte de vacă
Lină
Ouă
Pește
Ulei comestibil
Zahăr rafinat

Art. 14. — Suprafața arabilă in cultură va
fi in anul 1985 de cel puțin 10 mii. ha.
Pentru dezvoltarea producției vegetale
vor fi luate măsuri pentru folosirea rațio
nală a fondului funciar, asigurarea semin
țelor și materialului săditor de calitate,
-------------------------------------------------j-----

Producția globală agricolă va spori In
medie anuală cu 4.5—5,0 la sută fată de pe
rioada 1976—1980 ; Industria alimentară se
va dezvolta cu un ritm mediu anual de
7.7 la sută.
în anul 1985, la principalele produse agri
cole și ale industriei alimentare se vor ob
ține următoarele niveluri de producție :
- In fizic -

U.M.

Niveluri 1985

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii hl
tone
mii. buc.
mii tone
mii tone
mii tone

28 500
12 600
1 260

mii capete
'

3 000
2 430
4 000
86 700
64 200
8 620
480
620
1 200

executarea lucrărilor agricole în timpul op
tim, cu respectarea tehnologiilor specifice
fiecărei culturi.
Art. 15. — în zootehnie efectivele de ani
male vor ajunge, la sfîrșitul anului 1985,
la următoarele niveluri :
U.M.

Bovine
din care:
- vaci și juninci
Porcine
Ovine și caprine
Păsări ouătoare

966
6 700
6 000

mii
mii
mii
mii

capete
capete
capete
capete

Niveluri 1985
7 300
3 700
15 000
21 500
63 300

industriale va

-

U.M.

Art. 13. — în perioada 1981—1985 se va
accentua procesul de dezvoltare intensivă
și de modernizare a agriculturii, prin apli
carea celor mai noi cuceriri ale științei
agrozootehnice și întărirea economico-organizatorică a tuturor unităților agricole, care
să asigure sporirea producției vegetale și
animale în vederea satisfacerii cerințelor
interne de consum, cît și disponibilităților
pentru export.
trr'f-tr» tt;

Anul 1985
față de 1980
- % •
122,3
243,2
108,6
100,3
138,4

mii tone
mii tdw
mii buc.

1 027
1 485
312

132,5
309,5
391,5

mid. lei

18,8

192,0

mid. lei
mid. lei
mii tone
mii tone
mii tone
mii buc.
mii tone

21
17,5
1 180
313
654
9 610
452

267,0
223,0
203,8
208.3
201,5
192,1
219,8

mii tone
mid. lei
mil. tone
mid. lei
mid. lei
mil. m p
mil. buc.
mid. lei
mil. per.

4 050
10,6
16,5
22,9
4,8
1 518
411
50
134,3

165,6
300,5
105,7
162,0
194,0
124,5
134,6
153,5
117,0

situate Ia mare adîncime sau cu conținuturi
mai scăzute, cheltuielile suplimentare urmind a fi compensate în cea mai mare
măsură prin perfectionarea tehnologiilor
de extracție și preparare a substanțelor mi
nerale.
Art 5. — Dezvoltarea bazei energetice se
va realiza prin extinderea construcției de
hidrocentrale, utilizarea combustibililor so
lizi. trecerea la înfăptuirea programului de
construcții de centrale nucleare și folosirea
surselor noi de energie — ape termale,
energia vîntului. energia solară, biogaz.
biomasă — restringîndu-se consumul de
hidrocarburi Se va extinde producerea de
energie termică și electrică prin dezvolta
rea termoticârii industriale și urbane și
vor fi luate măsuri pentru exploatarea la
parametri înalți a centralelor, utilizarea
deplină a potențialului energetic al com

Pentru sporirea efectivelor de animale și
creșterea producției animaliere se va acțio
na pentru îmbunătățirea reproducției și se
lecției raselor, dezvoltarea complexelor zoo
tehnice, sporirea producției de furaje.
Art. 16. — Baza tehnico-materială a agri
culturii se va dezvolta prin extinderea do
tării cu tractoare, combine și alte mașini și
utilaje agricole ; suprafața amenajată pen

tru irigații va ajunge la 2 900 mii ha ; pe
cincinal se vor livra agriculturii 11 640 mii
tone îngrășăminte chimice și 290 mii tone
pesticide în substanță activă.
Art. 17. — Se vor lua măsuri pentru per
fecționarea în continuare a organizării, con
ducerii și planificării unitare a agriculturii
și pentru sporirea producției vegetale și
animale în gospodăriile populației.

III. Silvicultura, gospodărirea apelor,
protecția mediului înconjurător
Art. 18. — în silvicultură se va asigura
îmbinarea armonioasă a funcțiilor econo
mice ale pădurii cu cele de protecție a me
diului ambiant.
în perioada 1981—1985 se va pune în cir
cuitul economic un volum de masă lem
noasă de 21,9 mii. mc în medie anuală din
produse principale și secundare ; din ope
rațiuni de igienă a pădurilor și prin tăieri
de ingrijire-curățiri se va valorifica supli
mentar un volum de 1,8 mii. mc materiale
lemnoase.
Art. 19. — în scopul regenerării fondului
forestier, in perioada 1981—1985, se va ac
ționa pentru :
a) efectuarea de lucrări de reimpăduriri,
împăduriri integrale și regenerări naturale
pe o suprafață totală de 277 mii ha, punindu-se accent pe promovarea speciilor au
tohtone .valoroase, precum și a speciilor re
pede crescătoare, care asigură producții
maxime Ia hectar ; se vor crea culturi sil
vice speciale pentru producerea lemnului de
celuloză ;
b) limitarea strictă a scoaterii de tere
nuri din fondul forestier și aplicarea preve
derilor legale pentru redarea, în termene
cit mai scurte, a acestora în circuitul silvic ;
c) respectarea riguroasă a prevederilor le
gale privind vîrstele de tăiere, pe specii, în
pădurile mature și a diametrelor arborilor
ce se exploatează, în funcție de regimul de
cultură și clasa de producție a pădurii res
pective, luîndu-se măsuri pentru scoaterea
cu prioritate a lemnului din doborîturile de
vînt ;
d) dezvoltarea și diversificarea economiei
vinatului și pescuitului in apele de munte,
în unități specializate ; extinderea culturi-

ior de arbuști fructiferi ; intensificarea re
coltării și valorificării fructelor de pădure,
a plantelor medicinale și a altor produse
accesorii din flora spontană.
Art. 20. — Pentru satisfacerea nevoilor de
apă ale centrelor populate, ale noilor ca
pacități de producție, inclusiv pentru ener
gie electrică și irigații, precum și pentru
atenuarea undelor de viitură, in cincinalul
1981—1985 se vor da in exploatare noi lacuri
de acumulare cu folosință complexă reprezentind un volum de 2 730 mii. mc ; pentru
apărarea centrelor populate și a terenurilor
agricole împotriva inundațiilor se vor exe
cuta îndiguiri și supraînălțări de diguri pe
o lungime de 1 430 km, precum și 2 030 km
lucrări de regularizări și calibrări de albii,
apărări și consolidări de maluri ale cursu
rilor de apă.
Vor fi luate măsuri pentru folosirea ra
țională a resurselor pentru alimentările cu
apă îndeosebi în industrie, irigații, produce
rea de energie electrică, navigație, piscicul
tura ; creșterea gradului de recirculare a
apelor industriale și reducerea la minimum
a pierderilor ; epurarea apelor uzate in
condițiile exploatării la parametrii proiec
tați a instalațiilor de epurare.
Art. 21. — în domeniul protecției mediu
lui înconjurător vor fi întreprinse măsuri
pentru respectarea strictă a limitelor admi
sibile în procesele generatoare de noxe,
precum și pentru recuperarea substanțelor
reziduale, construirea de instalații de epu
rare a aerului și apelor, prevenirea degra
dării fondului funciar, protecția faunei, a
pădurilor și vegetației din rezervații,
parcuri și locuri de agrement, introducerea
unor mijloace de transport nepoluante.

IV. Transporturi și telecomunicații
Art. 22. — Planul cincinal 1981—1985 tre
buie să asigure dezvoltarea și optimizarea
transporturilor in vederea desfășurării rit
mice a activității economice și accelerării
circulației mărfurilor prin extinderea cu
precădere a transporturilor feroviare, ma

ritime și fluviale și limitarea transporturi
lor auto în vederea economisirii maxime a
consumurilor de combustibili și energie, uti
lizarea cu eficiență sporită a mijloacelor din
dotare.
Volumul total al mărfurilor transportate

cu mijloace de folosință generală va spori
în perioada 1931—1985 intr-un ritm mediu
anual de 1,9 la sută.
Art. 23. — Baza materială a transporturi
lor va spori in perioada 1981—1985 prin do
tarea cu 360 locomotive diesel și electrice,
10 200 vagoane de marfă în echivalent'4 osii,
autovehicule și remorci auto cu o capacitate
de 611 mii tone, nave fluviale nepropulsate
cu capacitatea totală de 733 mii tone, re
morchere și impingătoare fluviale cu» o pu

tere de 204 mii CP. Capacitatea flotei ma
ritime va ajunge in 1985 la 5,5 mii. tdw.
Art. 24. — Volumul activităților de poștă
și telecomunicații va crește cu 35,5 la sută
în 1985 față de 1980 prin utilizarea inten
sivă a capacităților existente șl dezvoltarea
sectorului de telefonie-telegrafie, conti
nuarea automatizării telefoniei urbane, mo
dernizarea bazei tehnico-materiale, extin
derea rețelei de radio și televiziune.

V. Investiții - construcții
Art. 25. — Volumul total al investițiilor
în economia națională in perioada 1981—4985
va fi de 1 200 mid. lei, fiind- destinat in
principal pentru terminarea lucrărilor în
cepute înainte de anul 1981. realizarea de
dezvoltări și modernizări la capacitățile
existente, completarea dotării unităților cu

mașini și utilaje, eliminarea locurilor în
guste, înfăptuirea programului construcției
de locuințe.
Pe principalele ramuri ale economiei na
ționale vor fi alocate următoarele volume
de investiții :
— miliarde lei —

1981-1985
Industrie
Construcții
Agricultură, silvicultură, gospodărirea apelor
Iransporturi și telecomunicații
Comerț, alimentație publică, turism, aprovizionare tehnico-materială,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
Invățămint, culturâ, ocrotirea sănătății
Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru nefamiliști)
Gospodărie comunală
Art. 26. — în vederea realizării investi
țiilor planificate vor fi luate măsuri pentru:
a) punerea in funcțiune la termenele sta
bilite prin plan a obiectivelor din listele de
investiții, acționînd pentru asigurarea do
cumentațiilor tehnico-economice și de execu
ție, desfășurarea ritmică a activității pe
șantiere, extinderea mecanizării și indus
trializării lucrărilor de construcții și a teh
nologiilor moderne de execuție, livrarea
utilajelor corelat cu graficele de montaj,
intensificarea colaborării intre beneficiarii
de investiții, unitățile de proiectare, de construcții-montaj și furnizorii de utilaje ;

642
38

155
113
34

20
100
29

b) respectarea cu strictețe a prevederilor
din graficele de atingere a parametrilor
proiectați, luînd măsuri pentru efectuarea
probelor mecanice și tehnologice in pe
rioadele prevăzute în proiecte, pregătirea
corespunzătoare a forței de muncă și ex
ploatarea în condiții normale a obiectivelor
puse in funcțiune ;
c) realizarea lucrărilor de investiții pe
bază de tehnologii și proiecte tipizate, redu
cerea continuă a consumurilor de metal, ci
ment și alte materiale energo-intensive, fo
losirea pe scară largă a materialelor locale
și a celor recuperabile.

VI. Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică,
progresul tehnic,
Art 27. — Activitatea de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic va fi orientată
cu precădere în următoarele direcții :
a) 'dezvoltarea mai accentuată a bazei de
materii prime și de combustibili, perfecțio- „
narea tehnologiilor de extragere a substan
țelor Utile cu randamente superioare și cos
turi reduse, reducerea consumului de com
bustibil de adaos la termocentralele pe
cărbuni și extinderea rețelei de microhidrocentrale ;
. .
b) valorificarea surselor noi de energie —
ape termale, energia vîntului, energia so
lară, biogazul, biomasa și altele — a
combustibililor și carburanților sintetici,
precum și a tuturor categoriilor de resurse
energetice refolosibile ; reducerea consumu
rilor specifice de energie și combustibili in
toate sectoarele de activitate ; realizarea de
echipamente șl materiale specifice progra
melor de introducere a noilor surse de
energie, combustibili, și carburanți ;
c) introducerea și extinderea tehnologiilor
avansate, de mare randament, care asigură
creșterea gradului de valorificare și înnoire
a producției ; perfecționarea tehnologiilor
existente în vederea reducerii consumuri
lor materiale și creșterii randamentului
mașinilor, utilajelor, instalațiilor ; elabora
rea tehnologiilor de redare in circuitul eco
nomic a materialelor refolosibile, recuperate
din procesele de producție și consum ;
d) realizarea de noi produse cu consum
redus de combustibili și materii prime, ma
teriale pentru electronică, energetică nu
cleară, aviație și alte domenii, de noi tipuri
superioare de mașini, utilaje, aparate și

instalații cu randamente și fiabilitate spori
te, cu consumuri energetice și greutate pro
prie reduse, cu performanțe tehnico-econo
mice și funcționale ridicate ;
e) sporirea contribuției cercetării științi
fice și ingineriei tehnologice la organizarea
și programarea pe baze științifice a produc
ției, optimizarea activităților de întreținere
și reparare a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, extinderea mecanizării și automati
zării producției, creșterea productivității
muncii și a eficienței economice in toate
domeniile ;
f) introducerea în practica agricolă și
zootehnică a cercetărilor științifice și teh
nice in contextul înfăptuirii noii revoluții
agrare, extinderea lucrărilor de inginerie
genetică pentru realizarea unor noi soiuri
și hibrizi de mare randament, valorificarea
biomasei prin biotehnologii pentru obține
rea de produse nutritive, petrochimice și
carburanți, extinderea culturilor bioenergetice.
Art. 28. — în perioada 1981—1985 vor ft
abordate 3 000 obiective principale de cer
cetare științifică și dezvoltare tehnologică,
din care 2 600 se vor încheia și aplica in
practică pînă la sfîrșitul cincinalului : se vor
aplica 770 tehnologii noi, din care peste 98
la sută vor fi elaborate pe bază de con
cepție proprie și se vor extinde 180 tehno
logii avansate ; vor fi asimilate noi pro
duse și materiale, astfel ca în ramurile
prelucrătoare ale industriei republicane
producția marfă să fie realizată în anul
1985 în proporție de 45 la sută pe baza
produselor noi și modernizate.

VII. Aprovizionarea tehnico-materială
Art. 29. — Baza materială a planului va
fi asigurată în cincinalul 1981—1985 în mă
sură sporită din resurse proprii, urmărindu-se gospodărirea rațională și eficientă a
acestora. în acest scop se va acționa
pentru :
a) folosirea pe scară largă a resurselor
de materii prime și materialelor din pro
ducție internă ;
b) stabilirea necesarului pe bază de nor
me și normative, fundamentate tehnic, în
cadrarea strictă în consumurile aprobate
prin plan, realizarea de produse valoroase
cu consumuri cit mai reduse de materii
prime și energie ;
c) gospodărirea rațională a stocurilor de
materii prime, materiale, combustibili și
semifabricate, introducerea rapidă in cir
cuitul economic a tuturor imobilizărilor de
resurse materiale ;
d) respectarea programelor de cooperare
între întreprinderi, centrale și județe ;
e) extinderea tipizării produselor, urmă
rind reducerea la strictul necesar a numă

rului de tipodimensiuni de materiale, subansamble, mașini, instalații și utilaje, pre
cum și a tipurilor de linii de fabricație și
de construcții industriale și civile ce se rea
lizează în țară, 'în condițiile stabilite de
lege ;
f) organizarea colectării și valorificării
materialelor recuperabile și refolosibile pre
văzute in balanțe — fier și fontă, oțeluri
aliate și feroaliaje, nichel, cupru, aluminiu
și alte metale neferoase, produse chi
mice, uleiuri minerale, cauciuc, mase plas
tice, lemn, hîrtie, textile, pielărie, sticlă,
a depozitelor miniere, zgurilor metalurgice,
cenușilor de termocentrale, a subproduselor
din agricultură, industria alimentară și alte
ramuri ;
g) colectarea și utilizarea integrală a pro
duselor uzate, prin folosirea ca atare șl
prin recondiționarea materialelor recupe
rate, precum și a pieselor, reperelor, subansamblelor, echipamentelor și agregatelor
componente,

VIII. Comerțul exterior și cooperarea economică
internațională
Art. 30. — în activitatea de comerț exte
c) asigurarea forței de muncă și a do
rior se va urmări realizarea unei balanțe
tărilor necesare executării la timp și în
comerciale excedentare care să asigure o
condiții competitive a lucrărilor de con
balanță de plăți echilibrată, reducerea da
strucții-montaj în străinătate și a exportu
toriei externe și consolidarea rezervelor
lui de proiecte, documentații și asistență
valutare ale țării.
tehnică ;
în perioada 1981—1985 volumul total al
d) folosirea cu maximum de eficiență a
comerțului exterior — în prețuri plan 1981
fondurilor valutare alocate prin plan pen— va crește cu 75.5 la sută față de pe
țru import, acționîndu-se pentru utilizarea
rioada 1976—1980, iar volumul încasărilor
cu prioritate a materiilor prime, materiale
valutare din turismul internațional cu 68
lor, combustibililor, mașinilor și utilajelor
la sută.
din resurse interne, precum și reducerea
Art. 31. — în vederea realizării sarcinilor
cheltuielilor valutare privind transportul
de creștere a exporturilor în condiții de
mărfurilor.
eficiență sporită se va acționa pentru
*:
Art. 32. — Cooperarea economică și teha) ' intensificarea prospectării pieței ex
nico-științifică va ocupa un loc central in
terne și încheierea contractelor cu partene
raporturile economice ale țării. Se va pune
rii externi pentru întregul volum de export
accentul pe cooperarea și specializarea în
și import ; diversificarea formelor de co
domeniul construcțiilor de mașini în cadrul
mercializare și extindere a piețelor de • unor schimburi echilibrate care, să contri
desfacere ;
buie la accelerarea progresului tehnic și
b) realizarea fondului de marfă prevăzut
ridicarea eficienței economice. O atenție
la export, prin specializarea de capacități
deosebită se va acorda dezvoltării cooperă
și întreprinderi și prin lansarea din timp în
rii în scopul asigurării cerințelor de ma
fabricație a producției, în structura sorti
terii prime ale economiei, intensifieîndu-se
mentală și de calitatea solicitată de benefi
încheierea de acorduri și ințelegeri de
ciari. asigurindu-se sporirea continuă a
lungă durată în domeniul aprovizionării
aportului valutar al produselor ce se li
tehnico-materiale și al desfacerii produc
vrează pe piața externă ;
ției.

IX. Creșterea eficienței economice și aplicarea
noului mecanism economico-financiar
Art 33. — în cincinalul 1981—1985 se va
pune un accent deosebit pe creșterea efi
cienței economice, pe perfecționarea func
ționării noului mecanism economico-financiar, pe utilizarea cu maximum de randa
ment a tuturor resurselor.
Art. 34. — Productivitatea muncii calcu
lată pe baza producției nete va crește în
anul 1985 față de 1980 cu 40.4 la sută in
industrie și cu 30,1 la sută în activitatea de
construcții-montaj.
în vederea realizării sarcinilor de creș
tere a productivității muncii je va acționa
pgntru perfecționarea organizării produc
ției și a muncii în întreprinderi, secții și

ateliere, sporirea gradului de mecanizare șl
automatizare a producției. îmbunătățirea
normelor de muncă in toate ramurile co
respunzător dotării tehnice, reducerea per
sonalului auxiliar și neproductiv, generali
zarea acordului global în toate domeniile
■ de activitate. întărirea ordinii și disciplinei
la fiecare loc de muncă.
Art. 35. — în cincinalul 1981—1985 vor fl
create 580 mii noi locuri de muncă.
Acoperirea necesarului de cadre va fl
asigurată prin pregătirea unui număr de
1 500 mii muncitori calificați și 290 mii

(Continuare in pag. a IV-a)
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du-și în cadrul bugetului propriu de veni
turi și cheltuieli acoperirea cheltuielilor din
resurse proprii și realizarea de beneficii
tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre
maxime.
de specialitate.
Art. 37. — Prin ridicarea gradului de
Vor fi luate măsuri pentru înfăptuirea
prelucrare a materiilor prime și obținerea
prevederilor programelor de asigurare, pre
de
produse de valoare economică superioa
gătire și perfecționare profesională a forței
ră, care să încorporeze în principal con
de muncă, astfel ea învățămintul, întregul
cepție tehnologică modernă și manoperă de
sistem de pregătire și reciclare să răspundă
calificare superioară, se va asigura creș
cerințelor dezvoltării economico-sociale a
terea indicelui de valorificare a materiilor
țării.
prime de bază și energiei pe ansamblul
Art. 36. — In anul 1985 nivelul costurilor
industriei, ealculat pe baza valorii produc
de producție la 1 000 lei proautție marfă
ției marfă, cu 30 la sută în 1985 față de
se va reduce față de 1980 cu 8,2 la sută in
1980.
industria republicană, cu 5,0 la sută în
Art. 38. — Se vor lua
măsuri pentru
construcții-montaj și cu 5,0 la sută la 1 000
creșterea eficienței fondurilor fixe, prin
lei venituri în transoorturi de folosință
generală.
. r utilizarea la maximum a mașinilor și in
stalațiilor, buna întreținere și exploatare a
Se va acționa pentru respectarea strictă
acestora, folosirea complexă a suprafețelor
■ prevederilor noului mecanism economicode producție ; în industria prelucrătoare
financiar, Iuindu-se măsuri ca fiecare uni
producția netă la 1 000 lei fonduri fixe din
tate economică să funcționeze pe baza prin
activitatea de bază la valoarea neamorti
cipiilor autoconducerii muncitorești și autozată va ajunge în anul 1985 la circa 800 lei.
gestiunii economico-financiare, asigurin(Urmare din pag. a III-a)

X. Creșterea venitului național
și ridicarea nivelului de trai
Art. 39. — Pe baza creșterii producției
materiale și a eficienței economice, venitul
național va spori intr-un ritm mediu anual
de 7,1 la sută, asigurîndu-se resursele ne
cesare pentru fondul național de dezvoltare
economico-socială și pentru îmbunătățirea,
în continuare, a nivelului de trai al popu
lației, realizarea unei calități noi a vieții
materiale și spirituale a întregului popor.
Art. 40. — Volumul total al veniturilor
reale ale populației va spori în qjiul 1985
față de 1980 cu 19 ta sută, pe baza creș
terii veniturilor ce provin din retribuirea
muncii și a celor din fondurile sociale de
consum, după cum urmează :
a) retribuția reală va crește în anul 1985
față de 1980 cu 15,5 la sută ;
b) se vor crea condițiile corespunzătoare
pentru reducerea treptată, pînă în anul
1985, a duratei săptăminii de lucru la 44
ore în toate sectoarele de activitate, pe
baza perfecționării activității unităților eco
nomice, utilizării raționale a timpului de
muncă, extinderii mecanizării și automati
zării ; în ’unitățile cu program mai redus
se va menține actualul timp de lucru :

c) veniturile reale ale țărănimii proventte din munca în cooperativele agricole de
producție și din gospodăriile personale,
calculate pe o persoană activă, vor crește
în anul 1985 cu 18 Ia sută față de 1980 ;
d) pensia medie reală de asigurări so
ciale va spori cu circa 10 la sută în anul
1985 față de 1980. Totodată, se vor mări
pensiile membrilor cooperativelor agricole
de producție și ale altor categorii de pen
sionari ;
e) alocația medie reală de stat pentru
copii se prevede să crească în perioada
1981—1985 cu circa 12 la sută ; vor fi sporite
și ajutoarele ce se acordă copiilor membri
lor cooperativelor agricole de producție.
Art. 41. — Volumul total al desfacerilor
de mărfuri va crește în anul 1985 față de
1980 cu 26,6 la sută, iar cel al prestărilor
de servicii cu 76 la sută.
Consumul mediu pe locuitor în anul 1985
la principalele produse industriale și agroalimentare și înzestrarea populației cu
bunuri de folosință îndelungată va ajunge
la :

Consumuri pe locuitor
- Carne și produse din came
- Lapte și produse din lapte (exclusiv unt)
- Grosimi - total
- Ouă
- Zahăr și produse zaharoase
- Legume și produse din legume
- Pește și produse din pește
- Cartofi
- Țesături
- Tricotaje
- încălțăminte
înzestrarea populației la 1 000 locuitori
- Aparate de radio
- Televizoare
- Frigidere
- Mașini de spălat rufe
- Autoturisme

Art. 42. — în vederea satisfacerii în con
diții cit mai bune a cerințelor populației
vor fi luate măsuri pentru :
a) livrarea ritmică a produselor destinate
fondului pieței în structura sortimentală și
a claselor de calitate prevăzute în plan ;
b) realizarea desfacerilor de mărfuri cu
amănuntul prevăzute în plan și aprovizio
narea echilibrată a tuturor zonelor țării ;
c) dezvoltarea și îmbunătățirea, în conti
nuare, a funcționării rețelei comerciale și
a unităților de prestări de servicii, asigu
rîndu-se repartizarea judicioasă a acestora
pe teritoriu ;
d) accelerarea circulației mărfurilor între
furnizori, organizații comerciale și unități
de desfacere ; extinderea formelor directe
de desfacere a mărfurilor.
Art. 43. — Vor fi luate măsuri pentru
perfecționarea învățămintului, îmbunătăți

U.M.

1985

kg
litri
kg
bucăți
kg
kg
kg
kg
mp
bucăți
perechi

«8,0
222,0
20,7
290,0
39,0
160-170
12,4
100,0
30,9
11,5
3,8
300,0
256,0
192,0
155 0
44,0

bucăți
bucăți
bucăți
bucăți
bucăți

rea ocrotirii sănătății, dezvoltarea culturii,
educației fizice și sportului.
în perioada 1981—1985, baza materială se
va dezvolta, în condițiile folosirii intensive
a tuturor dotărilor existente, astfel :
a) se vor da în folosință circa 50 mii
locuri în grădinițe, 6 mii săli de clasă, 49
mii locuri în internate. 18 mii locuri de
muncă in atelierele școlare ; pentru învă
țămintul superior vor fi date în funcțiune
spații noi, îndeosebi ateliere și Laboratoare
cu o suprafață de 146 mii mp ;
b) se vor asigura 6 mii noi locuri în creșe,
73 dispensare-policlinică, un număr de 33
mii paturi in spitale ; in anul 1985 vor
reveni 2.4 medici, stomatologi și farmaciști
la 1 000 locuitori ;
c) se vor da în funcțiune 35 mii locuri în
cinematografe, case de cultură și cluburi ;
va începe construirea unui studio de radio
și televiziune la Iași.

XI. Dezvoltarea județelor și sistematizarea
economico-socială a teritoriului
Art. 44. — în anul 1985, în toate județele
țării se va realiza un volum minim de
activitate de circa 70 mii lei pe locuitor —

în prețuri actualizate — cuprinzînd produc
ția industrială, agricolă, de construcții-montaj, a unităților silvice, veniturile din

activitatea de transport, industria casnică,
prestările de servicii și desfacerile de măr
furi. In toate județele se va asigura o popu
lație ocupată de cel puțin 400 persoane la
1 000 locuitori.
Art. 45. — In perioada 1981—1985 se vor
construi 900 mii locuințe din fondurile sta
tului, cu suprafață locuibilă de 29,5 mii.
mp ; din totalul acestora, 360 mii aparta
mente vor fi destinate vînzării către popu
lație, cu credite de la stat. In toate județele
vor fi construie noi edificii publice și se va
extinde rețeaua de distribuție a apei, de

canalizare, parcul de mijloace pentru trans
portul urban in comun.
Art. 46. — Se va asigura aplicarea in con
tinuare a programului de sistematizare teri
torială, pentru crearea rețelei de orașe și
centre urbane repartizate echilibrat pe în
tregul teritoriu, acționindu-se pentru restringerea suprafețelor construite în orașe
și sate, organizarea judicioasă a căilor de
transport, pentru dezvoltarea orașelor și
comunelor ca unități teritorial-administrative de bază și centre economice puternice,
capabile să ofere condiții de muncă și viață
optime tuturor locuitorilor.

XII. Dispoziții finale
Art. 47. — Indicatorii Planului național
unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe perioada
1981—1985 vor fi desfășurați pe ani și pe ti
tulari de plan prin decret al Consiliului de
Stat.
Art. 48. — Consiliul de Miniștri .răspunde
de realizarea indicatorilor, ritmurilor, pro
porțiilor și a echilibrului material, finan
ciar și valutar prevăzute în plan. In acest
scop :
a) organizează execuția planului național
unic și stabilește pe ministere și celelalte
organe centrale, comitete executive ale con
siliilor populare județene și al municipiului
București măsuri care să asigure desfășu
rarea ritmică a activității, productive și rea
lizarea integrală a sarcinilor prevăzute :
b) analizează periodic mersul execuției
planului asigurînd : realizarea producției
fizice și valorice ; respectarea contractelor
economice ; îndeplinirea normelor de con
sum la materii prime, materiale, combus
tibili și energie ; gospodărirea rațională a
stocurilor materiale ; punerea la termen în
funcțiune a obiectivelor de investiții și uti
lizarea corespunzătoare a capacităților de
producție ; asigurarea și pregătirea forței
de mutică ; îndeplinirea riguroasă a planu
lui de comerț exterior și a balanței de plăți
externe ; înfăptuirea indicatorilor de efici
ență economică și promovarea fermă a prin
cipiilor noului mecanism economico-finan-

ciar ; echilibrul pieței interne prin corelarea
creșterii veniturilor populației cu sporirea
livrărilor de mărfuri și servicii :
c) acționează pentru redistribuirea mij
loacelor materiale în funcție de prioritățile
politicii economice a Partidului Comunist
Român, pentru introducerea în circuitul
economic și valorificarea superioară a re
zervelor existente, a întregului potențial
economic ;
d) asigură elaborarea și fundamentarea
proiectelor planurilor anuale, corelind pro
punerile întreprinderilor, centralelor, minis
terelor, județelor și ale organelor de sinteză,
în vederea gospodăririi cu randament ma
xim a potențialului țării, a înfăptuirii obi
ectivelor politicii economice a partidului ;
e) prezintă spre adoptare Marii Adunări
Naționale proiectele planurilor anuale, ținînd seama de nivelurile prevăzute in pla
nul cincinal, realizările din perioada prece
dentă și de elementele noi apărute în dez
voltarea economiei naționale.
Art. 49. — Se aprobă execuția planului
cincinal de dezvoltare economico-socială a
Republicii Socialiste România pe perioada
1976—1980, adoptat prin Legea nr. 4/1976,
po'trivit Comunicatului Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale, Comi
tetului de Stat al Planificării, Direcției
Centrale de Statistică, publicat în Buletinul
oficial al Republicii Socialiste România,
nr. 17, partea a III-a, din 30 ianuarie 1981.

LEGE pentru adoptarea Planului de
dezvoltare
•.
a agriculturii și industriei alimentare in perioada 1981-1935
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Se adoptă planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare
pe perioada 1981—1985 elaborat în concordanță cu Directivele Congresului al XII-lea
al Partidului Comunist Roman și cu hotărîrile celui de-al doilea Congres al consiliilor
de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oame
nilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor.

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII AGRICULTURII
Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE SÎNT:
- in procente, calculate pe baza
prețurilor constante 1980 crt.

Indicatorul
j, «>

,

,»

1. Producția globală agricolă (media
anuală a perioadei 1981—1985 față
de 1976-1980)

Prevederi
1985
.»
față de 1980

Ritm
mediu anual
1981-1985

124,4-127,4

138,6

3. Volumul lucrărilor executate de sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii

,

,'

Niveluri
1985

mii capete

7 300

mii
mii
mii
mii

3 709
15 000
21500
63 300

capete
capete
capete
capete

115,7

43-5,0

6,8

3,0

4. Producția netă industrială a Minis
terului Agriculturii și Industriei Ali
mentare

152,0

8,7

5. Producția marfă industrială a Mi
nisterului Agriculturii și Industriei
Alimentare

141,6 v

7,2

6. Volumul comerțului exterior (1981—
1985 față de 1976—1980 — exclusiv
cereale)
•

153,9

9,0

7. Productivitatea muncii în industrie,
calculată pe baza valorii producției
nete

138,5

8. Investiții totale pentru Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare
din fondurile statului și ale organi
zațiilor cooperatiste (1981—1985) —
mid. lei

179,3

9. Livrări de mărfuri către fondul pieței

127,4

10. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei
producție marfă — %
— în agricultură
— întreprinderi agricole de stat
— stațiuni pentru mecanizarea
agriculturii
(la 1 000 lei venituri)
— în industrie — total
din care :
— cheltuieli
materiale

6,7

11,0
4,8

3,7

247,1

12. Veniturile reale ale țărănimii prove
nite din munca în cooperativele
agricole de producție și gospodăriile
personale, pe o persoană activă

118,0

Carne tăiată, organe, grăsimi și subproduse comestibile total R.S.R.
din care :
- carne tăiată din fondul de stat in
abatoare
Conserve din carne
Pește (inclusiv oceanic)
Lapte de consum
Unt
Brinzeturi
Ulei comestibil
Zahăr
Legume și fructe conservate
Vin brut

U.M.

Nivel
1985

Anul 1985 față
de 1980 - %

mii tone

3 010

184,0

tone
tone
tone
hl
tone
tone
tone
tone
tone
hl

1 775
115
430
9 820
68
200
620
1 200
565
10 815

178,9
149,4
253,2
165,7
196,8
177,1
167,8
256,0
149,7
141,4

mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii
mii

Art. 6. — Pe baza producțiilor prevăzute livrările Ia fondul de stat la principalele
produse agricole vor fi următoarele ;

Griu - secară
Porumb
Orz-orzoaicâ
Floarea-soarelui
Soia
Fasole
Sfeclă de zahăr
In pentru fibră
Cartofi
Legume de cimp
Fructe
Struguri
Carne in viu
Lapte de vacă
Lină
Ouă

12,5

11. Prestări de servicii către populație

U.M.

Niveluri
1985

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii hl
tone
mii. buc.

5 485
6 030
625
1 156
835
177
11 400
400
2 600
4 000
2 050
1 615
3100
47 070
60 200
4 300

/

19,8

3,4

Art. 2. — Suprafața arabilă în cultură va fi în anul 1985 de cel puțin 10 mii.
hectare.
Ari. 3. — în anul 1985 — în condiții climatice normale — la principalele produse
agricole se vor obține următoarele niveluri de producție :
- în fizic -

*

Bovine
din care :
- vaci și juninci
Porcine
Ovine și caprine
Păsări ougtogrp
\

U.M.

Art. 5. — îii ăhuri985 producția principalelor produse industriale va atinge următoarele niveluri :

2. Producția netă agricolă (media
anuală a perioadei 1981—1985 față
de 1976-1980)

Cereale pentru boabe
- griu
- porumb
- orz-orzoaică
Soia
Fasole
Floareasoarelui și rapiță
Sfeclă de zahăr
In pentru fibră
Cartofi de toamnă
Legume de cimp
Fructe
Struguri
Carne în viu
Lapte de vacă
Lînâ
Ouă

Nivelurile prevăzute la producția agricolă sînt minime, urmînd ca Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare și organele județene să acționeze pentru depășirea
acestora.
,
Art. 4. — Efectivele de animale vor ajunge la sfirșitul anului 1985 la următoarele
niveluri :

U.M.

Niveluri
1985

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii hi
tone
mii. buc.

28 500
7 600
16 600
4 950
966
330
1 260
12 600
420
6 700
6 000
3 009
2 430
4 000
86 700
64 200
8 620

Art. 7 — în scopul realizării obiectivelor
prevăzute în plan privind accelerarea pro
cesului de dezvoltare intensivă și de mo
dernizare a agriculturii, Consiliul de Mi
niștri va lua măstfri ca . Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Academia de științe agricole și sil
vice, organele agricole județene și consi
liile unice agroindustriale de stat și coope
ratiste să asigure :
a) folosirea rațională a întregii suprafețe
agricole și arabile ; utilizarea deplină a su
prafețelor amenajate pentru irigații ;
b) sporirea capacității productive a tere
nului agricol, prin executarea lucrărilor
ameliorative, eliminarea excesului de umi
ditate. combaterea fenomenelor de eroziu
ne și sărăturare a solului, aplicarea de asolamente raționale pe raza fiecărui consiliu
unic agroindustrial; lucrările de irigații vor
fi modernizate și completate cu lucrări de
desecare pentru a putea valorifica din plin
potențialul acestora ;
c) asigurarea semințelor și materialului
săditor de calitate pentru toate culturile,
adaptate condițiilor pedoclimatice din fie
care zonă ; lucrările agricole se vor executa
în timpul optim cu respectarea riguroasă a
tehnologiilor specifice fiecărei culturi, urmărindu-se folosirea din plin a capacității
tractoarelor și mașinilor agricole. tngrășămintele organice și chimice se vor admi
nistra pe baza cartării agrochimice a so
lurilor, diferențiat in funcție de natura
culturii, urmărindu-se maximum de efi
ciență a acestora. Substanțele chimice pen
tru combaterea dăunătorilor și a buruienilor

vor fi folosite corespunzător prin o mai
bună corelare între combaterea chimică si
cea mecanică. în vederea micșorării canti
tăților administrate, urmărind reducerea
poluării solului și a cheltuielilor materiale;
d) generalizarea mecanizării tuturor lu
crărilor agricole, efectuarea acestora în pe
rioadele optime, in scopul creșterii produc
ției agricole, evitării pierderilor și reduce
rii consumului de combustibili și energie ;
e) dezvoltarea producției legumicole și de
cartofi într-o structură corespunzătoare ne
voilor de consum din fiecare județ, pentru
industrializare și export, asigurînd consu
mul în stare proaspătă o perioadă cît mai
lungă din an ;
f) in, pomicultură și viticultură se vor
moderniza plantațiile existente, iar cele noi
se vor amplasa pe terenurile nearabile ; tot
odată, se vor aplica tehnologiile corespun
zătoare fiecărei specii în vederea sporirii
producțiilor de fructe și struguri ;
g) dezvoltarea efectivelor de animale și
creșterea producțiilor medii și totale de
produse animaliere, in condițiile îmbunătă
țirii selecției, reproducției și ameliorării ra
selor îndeosebi la bovine si ovine ; crește
rea natalității și diminuarea mortalității
animalelor ; dezvoltarea și modernizarea
complexelor zootehnice de tip industrial,
precum și a fermelor zootehnice și a celor
piscicole ; o preocupare mai susținută va fi
acordată sericiculturii, apiculturii și anima
lelor de blană ;
h) sporirea producției de furaje se va
asigura prin creșterea randamentelor la
hectar, atît la plantele de ntitreț cultivate,
cit și la pajiștile naturale, extinderea cul

turilor duble și valorificarea deplină a tu
turor produselor secundare din industria
alimentară și agricultură ;
i) ridicarea rolului consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste, care tre
buie să devină centre de conducere a în
tregii activități agricole, precum și de dez
voltare economico-socială a comunelor din
teritoriul respectiv, de soluționare a prin
cipalelor probleme politice, economice și
sociale ale acestora ;
j) perfecționarea organizării producției și
a muncii în toate unitățile agricole, asigurindu-se întărirea ordinii și disciplinei,
creșterea răspunderii în muncă la toate ni
velurile, respectarea riguroasă a tehnologii
lor de producție, executarea Ia timp și la
un nivel calitativ superior a tuturor lucră
rilor agricole ;
k) în industria alimentară se vor lua mă
suri pentru folosirea completă a materiilor
prime agricole și valorificarea superioară
a acestora ; utilizarea integrală a capaci
tăților de producție existente, precum și
realizarea de noi capacități mici ampla
sate în apropiere de resursele de materii
prime. Se va organiza diversificarea pro
ducției în fiecare unitate în vederea redu
cerii vehiculării produselor la distanțe
mari și asigurarea produselor necesare con
sumatorilor locali ;
l) sporirea eficientei activității în toate
unitățile agricole și de industrie alimen
tară, reducerea cheltuielilor materiale», di
minuarea consumurilor de materii prime,
materiale, combustibili și energie.
Art. 8. — In scopul realizării nivelurilor
prevăzute la producția agricolă, baza tehnico-materială a agriculturii se va dezvolta
astfel :
a) agricultura va fi dotată în întreaga
perioadă 1981—1985 cu 86 000 tractoare, 15 800
combine autopropulsate de recoltat cereale
multifuncționale și de mare capacitate,
combine de recoltat sfeclă, mașini de recol
tat cartofi, precum și alte mașini și utilaje
agricole ;
b) se va amenaja pentru irigații suprafa
ța de 600 mii hectare, astfel încît la sfirșitul
anului 1985 suprafața totală amenajată pen
tru irigații să ajungă la 2 900 mii hectare ;
c) se vor executa lucrări de desecări pe/
o suprafață de 940 mii hectare Și lucrări de
combatere a eroziunii solului pe o supra
față de 950 mii hectare, din care 575 mii
hectare cu mijloace din fondurile statului;
d) se vor livra agriculturii în această pe
rioadă 11 640 mii tone îngrășăminte chimice
cu azot, fosfor și . potasiu și 290 mii tone
pesticide, în substanță activă.
Art 9. — Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, consiliile populare ju
dețene. direcțiile generale județene pentru
agricultură și industrie alimentară și co
misiile producătorilor agricoli vor sprijini
gospodăriile individuale cu semințe, ma
terial săditor, reproducători de valoare,
asistentă și îndrumare tehnică, în vederea
obținerii unor producții agricole vegetale și
animale cît mai mari.
Consiliile unice agroindustriale și stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii vor
răspunde de activitatea de producție agri
colă desfășurată pe terenurile deținute în
folosință de cooperatori.
Art. 10. — Volumul total al investițiilor
pentru Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare in perioada 1981—1985 va fi
179,3 mid. lei, deștinate în principal pentru
dotări necesare extinderii mecanizării lu
crărilor agricole, modernizării in producția
vegetală și animală, lucrări de îmbunătă
țiri funciare, capacități noi în industria ali
mentară. în special la zahăr, ulei și bere.
în vederea realizării investițiilor planifi
cate vor fi luate măsuri pentru :
a) punerea în funcțiune la termenele sta- A
bilite prin plan a obiectivelor din listele
de investiții ale Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, acționînd pentru asi
gurarea documentațiilor tehnico-economică
și de execuție și a desfășurării ritmice și
susținute a activității pe șantiere ;
b) respectarea cu strictețe a prevederilor
din graficele de atingere a parametrilor
proiectați luind măsuri. încă din perioada
de realizare a obiectivelor de investiții,
pentru executarea lucrărilor de construc
ții-montaj și asigurarea livrării utilajelor
în concordanță cu graficele de eșalonare a
investițiilor ; respectarea perioadelor de
probe mecanice și tehnologice prevăzute ;
pregătirea forței de muncă pentru exploa
tarea în bune condiții a obiectivelor puse în
funcțiune ;
c) realizarea In cele mai bune condiții a
lucrărilor de7 investiții pe bază de tehno
logii și proiecte tipizate, reducerea conti
nuă a consumurilor de metal, ciment și alte
materiale energo-intensive, folosirea pe
scară largă a materialelor- locale șt reutilizarea celor recuperabile.
Art. 11. — Consiliul de Miniștri va lua
măsuri ca Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Academia de științe agri
cole și silvice, institutele și unitățile de
cercetare științifică să-și orienteze cu pre
cădere activitatea de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnia în următoarele direcții :

a) elaborarea de noi tehnologii pentru ameliorarea solurilor slab productive, exploa
tarea cu eficiență a terenurilor amenajate
pentru irigații, utilizarea rațională a îngră
șămintelor și pesticidelor, zonarea corespun
zătoare a soiurilor și hibrizilor, efectuarea
de asolamente și rotații judicioase ale cul
turilor ;
b) crearea de noi soiuri și hibrizi de se
mințe și material săditor cu caracteristici su
perioare, de măre potențial productiv, rezis
tente la temperaturi scăzute, la secetă și
la alte condiții nefavorabile de mediu, la
boli și dăunători, cu conținut ridicat de
substanță utilă ;
c) ameliorarea și crearea de noi rase de
animale cu potențial productiv mai ridicat ;
elaborarea de noi tehnologii, urmărindu-se
valorificarea superioară a bazei furajere in
clusiv utilizarea de noi resurse, reducerea
consumului specific de furaje, sporirea ac
celerată a producției pe pășunile și finețele naturale, stabilirea de metode mai efi
ciente de profilaxie, diagnostic și tratament
al bolilor ;
d) valorificarea integrală a materiilor pri
me agricole și realizarea de produse și pre
parate cu conținut nutritiv care să asigure
o alimentație rațională, corespunzătoare nor
melor fundamentate științific ;
e) se va urmări utilizarea de noi resur
se de materii prime agricole și de biosinteză, realizarea de produse bogate în pro
teine, vitamine, săruri minerale, in concor
danță cu cerințele diferențiate ale popu
lației, producerea de-conserve și preparate
alimentare, care să mențină in cit mai mare
măsură calitățile naturale ale produselor din
care au fost pregătite ;
f) creșterea randamentelor de extracție la
sfecla de zahăr și la alte materii prime agricole și a conținutului în ulei la floareasoarelui și soia.
Art. 12. — în vederea creșterii eficienței
întregii activități de comerț exterțpr și coo
perare economică internațională in domeniul
agriculturii și industriei alimentare se va ac
ționa pentru :
a) realizarea fondului de marfă prevăzut
la export, prin specializarea de capacități
și întreprinderi, care să realizeze in exclu
sivitate sau in cea mai mare parte mărfuri
pentru export, în structura sortimentală și
de calitatea solicitată de beneficiari, asigurindu-se sporirea continuă a aportului va
lutar al produselor ce se livrează pe piața
externă ;
b) folosirea cu maximum de eficiență a
fondurilor valutare alocate prin plan pen-:
tru import, acționindu-se pentru utilii r'a
cu prioritate a materiilor prime, mater.alelor, combustibililor, mașinilor și utilajelor
din resurse interne, precum și pentru re
ducerea cheltuielilor valutare privind trans
portul mărfurilor.
Art. 13. — în cincinalul 1981—1985 se va
pune un accent deosebit pe creșterea eficienței economice, pe perfecționarea func
ționării noului mecanism economico-financiar, pe utilizarea cu maximum de randa
ment a tuturor resurselor.
Art. 14. — In anul 1985 nivelul costuri
lor de producție la întreprinderile agri
cole de stat se va reduce față de 1980 cu
12,5 la sută la 1 000 lei producție, cu 11,0
la sută la stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și cu 4,8 la sută in unitățile in
dustriale ale Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare.
In acest scop fiecare unitate economică din
agricultură și industria alimentară va tre
bui să funcționeze pe baza principiilor au
toconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, asigurindu-și in cadrul
bugetului de venituri și cheltuieli acope
rirea cheltuielilor din resurse proprii și
realizarea de beneficii maxime.
Art. 15. — Volumul veniturilor reale ale
țărănimii provenite din munca în coopera
tivele agricole de producție și din gospo
dăriile personale, calculate pe o persoană
activă, vor crește în 1985 cu 18 la sută față
de 1980. Va spori, de asemenea, cuantumul
ajutoarelor ce se acordă copiilor membri
lor cooperativelor agricole de producție.
Totodată,- se vor mări pensiile membrilor
coope-ativelor agricole de producție și ale
țăranilor din zonele necooperativizate, pe
baza creșterii perioadei de contribuție la
fondul de pensii și a valorii produselor li
vrate la fondul de stat.
Art. 16. — Indicatorii planului de dez
voltare a agriculturii și industriei alimen
tare pe perioada 1981—1985 vor fi deșfășurați pe ani și titulari de plan prin decret
al Consiliului de Stat.
Art. 17. — Consiliul de Miniștri. Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare,
departamentele, direcțiile generale economi
ce. centralele și întreprinderile, comitetele
executive ale consiliilor populare județene
și al municipiului București răspund de
îndeplinirea integrală a prevederilor pla
nului de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe perioada 1981—1985.
In acest scop vor lua măsuri pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a sarcini
lor de plan și creșterea eficientei econo
mice în toate domeniile de activitate din
agricultură și industria alimentară.
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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Din cuvintul participanților la dezbateri

Expunerea la proiectul legii gospodăriei comunale

asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a României în perioada 1981-1985 și
asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Planului de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare în perioada 1981-1985
Luînd cuvintul, deputata Elena
Vlăduc a spus : Vă rog să-mi în
găduiți ca, în numele textiliștilor de
la întreprinderea integrată de lînă,
al tuturor oamenilor munpii din ju
dețul Constanța, să dau o înaltă apreciere modului strălucit pe care
l-ați instituit, și-l promovați cu fer
mitate, mult stimate tovarășe secre
tar general, pentru antrenarea între
gii clase muncitoare, a întregului po
por la fundamentarea științifică și
practică a politicii partidului și sta
tului nostru, la găsirea căilor concre
te pentru afirmarea superiorității sis
temului socialist.
Cu inimile pline de bucurie, con
statăm astăzi, că în imaginea nouă,
mereu înfloritoare a patriei se inte
grează armonios județul de la „ma
rea cea mare“, cum denumeau stră
bunii acest minunat colț de tară.
Dezvoltarea industriei ușoare în ac
tualul cincinal intr-un ritm mediu
anual de 7,5 la sută pune în fata
noastră, a tuturor, așa cum ați subli*niat dumneavoastră în repetate
rinduri, mult iubite tovarășe secre
tar general, sarcini de mare răspun
dere pentru valorificarea superioară
a materiilor prime, ridicarea nivelu
lui calitativ al țesăturilor, folosirea
materialelor recuperabile, pentru rea
liza» A unor produse de înaltă competir^itate, așa cum se prevede în
articolul 10 din lege, în care se accen
tuează sarcinile ce revin industriei
ușoare.
în îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin vom acționa pentru folosirea cu
mai multă eficiență a potențialului
de care dispunem în fiecare sector
de activitate, pentru realizarea ritmi
că a producției fizice și nete, a producției-marfă vindute și încasate, Îm
bunătățirea calității și asigurarea ni
velului tehnic și funcțional al produ
selor, pentru gospodărirea mai bună
a materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, aplicarea ri
guroasă a noului mecanism eeonomico-financiar. Experiența noastră, cîștigată în toți acești ani de cînd pro
ducem, ne-a demonstrat că aborda
rea deschisă, sinceră, cu oamenii
muncii, consultarea largă a acestora
la locurile lor de muncă, chiar și în
cele mai grele probleme, dă posibi
litatea de a le soluționa operativ, de
a găsi măsuri eficiente care să con
ducă la îmbunătățirea întregii activi
tăți productive.
In încheiere, vă asigur, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în numele
tuturor celor ce trăiesc și muncesc
în județul Constanța, că nu vom
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea planului pe care, cu încredere
și din inimă, il legiferăm astăzi.
Deputatul Nicolae Cherteș
a spus: Marea Adunare Națională,
forul legislativ suprem al țării, dezbate
și aprobă proiectul planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a țării în perioada 1981—1985, care,
prin sarcinile sale, asigurind înfăp
tuirea obiectivelor celui de-al XII-lea
Congres al partidului, va crea con
dițiile trecerii României in rindul ță
rilor cu nivel mediu de dezvoltare.
în bilanțul fructuos al cincinalului
1976—1980 sint incorporate și străda
niile, abnegația și dăruirea oameni
lor muncii clujeni. Dezvoltarea po
tențialului productiv al județului nos
tru, măsurile aplicate cu consecvență
pentru mai buna organizare și desfă
șurare a intregii activități productive
au făcut ca volumul producției in
dustriale să ajungă, în anul 1980, la
aproape 31 miliarde lei, peste 90 la
sută din sporul acestuia realizindu-se
prin creșterea productivității muncii.
Pentru oamenii muncii din județul
Cluj, actualul cincinal reprezintă pe
rioada dominată de necesitatea tre
cerii la o nouă calitate, superioară,
în toate domeniile, in care vor valo
rifica mai deplin potențialul produc
tiv și rezervele existente în fiecare
unitate economică și loc de muncă,
în fiecare localitate. Proiectul planu
lui cincinal în profil teritorial cu
prinde obiective prioritare pentru
sporirea bazei de materii prime, fo
losirea intensivă a fondurilor fixe,
ridi" nea gradului de mecanizare și
automatizare a producției, creșterea
mai rapidă a productivității muncii,
modernizarea produselor și tehnolo
giilor, reducerea substanțială a con
sumurilor materiale și energetice, di
minuarea cheltuielilor de producție,
mai ales a celor materiale. Volumul
total de activitate economică pe lo
cuitor va fi în anul 1985 de 92 mii
lei, cu peste 25 la sută mai mare decit
în anul 1980,
îmi desfășor activitatea într-o uni
tate economică ce asigură transpor
tul mărfurilor și călătorilor pe calea
ferată în 9 județe, care cuprinde 17
din marile platforme industriale ale
țării.
Acționăm cu hotărîre pentru satis
facerea integrală a necesităților de
transport, acordînd prioritate abso
lută produselor destinate beneficiari
lor externi, pentru reducerea chel
tuielilor, a consumului de energie și
combustibil, pentru realizarea unei
noi calități, superioare, în siguranța
și regularitatea circulației, in buna
servire a călătorilor, in ridicarea ni
velului pregătirii profesionale, a res
ponsabilității și spiritului de abnega
ție ale întregului personal munci
tor din regionala noastră.
Acestea sint rațiunile pentru care
susțin cu entuziasm și-mi dau votul
proiectului planului național unic de
dezvoltare economico-socială a Româ
niei în perioada 1981—1985. angajindu-mă, totodată, in numele oameni
lor muncii pe care îi reprezint, de a
depune toate eforturile pentru reali
*
zarea
integrală a sarcinilor ce ne
revin neutru înfăptuirea exemplară
a hotăririlor Congresului al XII-lea
al partidului.

Planul de dezvoltare a agriculturii
și industriei alimentare — a spus
deputata Constanța Balint “
parte integrantă a planului național,
elaborat și fundamentat sub directa
conducere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al

partidului, definitivat pe baza unei
largi consultări democratice cu toa
te colectivele de muncă din unită
țile agricole și din industria alimen
tară, dezbătut cu înalt simț de răs
pundere la cel de-al II-lea Congres
al țărănimii, asigură toate condițiile
pentru creșterea continuă a contri
buției agriculturii și industriei ali
mentare la realizarea hotăririlor
Congresului al XII-lea al P.C.R. Ni
velurile și ritmurile de dezvoltare co
respund întru totul posibilităților,
mijloacelor și nevoilor economice din
actuala etapă. Condițiile create agri
culturii socialiste vor permite reali
zarea de producții sporite la hectar,
de cereale și plante tehnice cu con
ținut ridicat de substanțe — zahăr,
ulei, amido,n — asigurîndu-se pe această cale randamente superioare la
industrializare și deci obținerea de
producții suplimentare. Ponderea pro
duselor animaliere,în totalul produc
ției agricole va ajunge în 1985 la 47
la sută.
Obținerea unor cantități sporite de
produse agricole în toate județele tă
rii, conform prevederilor planului
cincinal, creează industriei alimen
tare toate condițiile pentru reali
zarea unei mai mari eficiențe în va
lorificarea materiilor prime agficole, diversificarea producției și per
fecționarea calității acestora. în ve
derea satisfacerii cerințelor tuturor
categoriilor de consumatori din țară
Și la export.
într-o concepție nouă, în actualul
cincinal se va trece la dezvoltarea
industriei alimentare prin realizarea
de unități mici și mijlocii în sec
toarele de panificație, lapte, zahăr,
bere, conserve, amplasate în bazi
nele de materii prime și în apro
pierea centrelor de consum, realizîndu-se premisa unei aprovizionări operative și economicoase, eliminîndu-se distanțele mari de transport,
reducîndu-se durata procesului de
recoltafe-prelucrare-consum.
Dezvoltarea bazei de materii pri
me, a capacităților de producție, rea
lizarea programelor prioritare prin
dezvoltarea industriei zahărului, căr
nii, glucozei, modernizarea și reutilarea unităților industriei alimenta
re vor asigura creșterea producției
nete intr-un ritm mediu anual de
8,7 la sută, creșterea indicelui de va
lorificare a' materiilor prime agrico
le de 28 la sută. Producția fizică la
principalele produse alimentare va
crește în 1985, față de 1980, cu pes
te 78 la sută la carne, 153 la sută
la pește, 66 la sută la lapte de con
sum, 97 la sută la unt, 158 la sută
* zahăr. 50 la sută la fructe și le
la
gume.
Avind în vedere rolul deosebit pe
care îl are în etapa actuală cerce
tarea științifică. încă de la începu
tul acestui an, sub directa îndruma
re a tovarășei academician doctor
inginer Eiena Ceaușescu, s-a trecut
la reorganizarea cercetării științifice
în industria alimentară, astfel că
noua organizare va asigura creșterea
participării cercetării științifice la
valorificarea superioară a materiilor
prime și materialelor, atragerea de
noi materii prime indigene în pro
cesul de industrializare, înnoirea pro
ducției, pentru realizarea unor pro
duse echilibrate în substanțe , nu
tritive — proteine, săruri minerale,
vitamine, introducerea de tehnologii
moderne, care să asigure un înalt
grad de prelucrare, reducerea con
sumurilor energetice, scurtarea du
ratei de cercetare și accelerarea pro
cesului de aplicare in practică a re
zultatelor cercetării proprii, domeniu
în care industria alimentară are încă
resurse nevalorificate.
Informez Marea Adunare Naționa
lă că in semestrul întii al anului 1981
— an hotăritor în asigurarea bazei
de realizare a planului cincinal —
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare a îndeplinit planul la
principalii indicatori — producțiemarfă, producție netă, productivita
te. S-au luat măsuri energice pen
tru realizarea în continuare a sar
cinilor agriculturii și industriei ali
mentare. Toate aceste măsuri, conju
gate cu aplicarea consecventă a prin
cipiilor nouțul mecanism econom ico-financiar, asigură toate condițiile
ca prevederile actualei legi de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare pentru perioada- 1981—1985
să fie pe deplin îndeplinite, a spus
în încheiere vorbitoarea.

îmi exprim totala adeziune față de
prevederile proiectului planului na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială a României pe perioada
1981—1985, care jalonează liniile di
rectoare ale dezvoltării patriei noas
tre in actualul cincinal, a spus depu
tatul EUgen Sandu. Rod al gin*
dlrii clarvăzătoare a tovarășului
secretar general Nicolae Ceaușescu,
al contribuției sale nemijlocite, pre
vederile cincinalului ne dau garan
ția și asigură ridicarea țării noastre
pe noi culmi de progres și civiliza
ție.
Și județul Bacău, care dispune de
o economie în care sint armonios
dezvoltate
industria, agricultura,
construcțiile și celelalte ramuri, va
beneficia și in. actualul cincinal de
importante fonduri de dezvoltare economico-socială, ce vor asigura ce
lor peste 700 000 locuitori condiții tot
mai bune de muncă, de bunăstare și
fericire. Producția industrială va ajunge în 1985 la peste 40 miliarde lei.
Vor fi construite și modernizate 75
capacități de producție și se vor da
în folosință peste 24 mii aparta
mente.
Petroliștii moineșteni. care au avut
cinstea să-l aibă anul trecut oaspete
drag pe secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
vor beneficia de o înzestrare tehni
că deosebită, de instalații de foraj și
extracție, noi agregate tehnologice,
aparatură modernă de măsură și
control. Toate acestea ne vor per
mite să punem în valoare noi zone și
rezerve de hidrocarburi, să creștem
gradul de recuperare a petrolului
din zăcămintele în exploatare. în acest context, ne exprimăm totala
adeziune față de prevederea din pro

iectul de plan ca aproximativ 40 la
sută din fondul de dezvoltare eco
nomico-socială să fie destinat lărgi
rii bazei de materii prime, atragerii
în circuitul economic a noi resurse
materiale și energetice. Petroliștii au
pus deja în exploatare, pentru pri
ma dată, lingă viitorul centru ur
ban Sascut, sonde care extrag țițeiul
de la mare adîncime. Acum. Trustul
petrolului Moinești realizează o pro
ducție zilnică de țiței cu peste 100
tone mai mare decît la începutul anului. ,
Vorbitorul a adresat un apel căl
duros Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerului In
dustriei Metalurgice și Ministerului
Industriei Chimice pentru a se asi
gura în mai mare măsură necesa
rul de instalații specifice, motoare
termice pentru instalațiile de foraj,
material tubular, sape de foraj, pro
dusele chimice pentru fluidele de
foraj și operațiile tehnologice și să
pună un accent mai mare pe calita
tea acestora.
în încheiere, asigurăm conducerea
partidului și statului, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar general,
că oamenii muncii din județul nos
tru vor acționa, in continuare, cu
toate forțele pentru traducerea in
viață a sarcinilor ce le revin din hotăririle adoptate de Congresul al
XII-lea al partidului, de Congresul
al II-lea al consiliilor oamenilor
muncii recent încheiat, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de actuala se
siune a Marii Adunări Naționale.

în condițiile dezvoltării multilate
rale și în ritm susținut a întregii
economii naționale, a spus deputatul

Trandafir Cocârlă, pe baza Pro’
gramului Partidului Comunist Român
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, planifi
carea dezvo’ftării economice și sociale
a țării trebuie să sg realizeze in
concordanță cu cerințele științei
conducerii și să contribuie la perfec
ționarea organizării activității în toate
compartimentele vieții sociale. Acest
deziderat, de perfecționare continuă
a activității de planificare în toate
sectoarele economico-sociale, este re
flectat în proiectul de lege cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială
planificată a României în perioada
1981—1985, supus spre dezbatere și
aprobare.
Ne produce o deosebită mîndrie
faptul că și acest nou act normativ
a fost realizat sub îndrumarea
nemijlocită a secretarului general al
partidului, președintele republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, planul
constituind o concretizare evidentă a
hotăririlor Congresului al XII-lea al
partidului nostru.- Apreciez- în mo i
deosebit prevederile proiectului de
lege referitoare la dimensionarea ju
dicioasă a consumurilor energetice și
materiilor prime, reflectînd corespun
zător tendințele actuale și de per
spectivă din economia mondială, ne
cesitatea obiectivă a unei bune gos
podăriri, a instaurării unui regim
sever de economii in cadrul fiecărui
colectiv de muncă.
în conformitate cu Directivele Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român cu privire la planul
cincinal 1981—1985 și liniile directoare
ale dezvoltării economico-sociale a
României pînă în 1990, ramurii ener
giei electrice și termice îi revin
sarcini deosebite.
în vederea realizării lor, în cinci
nalul 1981—1985 se prevede insta
larea unei puteri de circa 8 000 MW,
din care circa 2 500 MW in centrale
hidroelectrice, circa 5 000 MW in
centrale termoelectrice funcționind pe
cărbune și circa 500 MW în centrale
electrice de termoficare, funcționind
pe bază de resurse energetice secun
dare. în total, producția de energie
electrică va crește in cincinalul
1981—1985 cu circa 22 la sută. Energia
electrică produsă in centralele hidro
electrice va crește cu circa 10 la sută,
cea pe bază de cărbuni și șisturi cu
circa 118 la sută, iar cea pe hidro
carburi se va reduce cu circa 27 la
sută. De asemenea, energia termică
livrată va crește cu circa 40 la sută,
din care cea produsă pe cărbuni de
4,2 ori.
O atenție deosebită se .va acorda
măsurilor de economisire a energiei
și combustibilului, consumul propriu
tehnologic pentru transportul și dis
tribuția energiei electrice urmind a
se reduce de la 5,8 la sută în 1980 la
5 la sută în 1985, iar consumul pro
priu tehnologic pentru producerea
energiei electrice de la 10,8 la sută la
8,45 la sută în centralele termoelec
trice pe cărbuni și șisturi.
Pentru înlăturarea neajunsurilor ce
mai persistă in activitatea colectivelor
de energeticieni și realizarea sarcini
lor ce ne revin — a spus in conti
nuare vorbitorul — ne vom concentra
atenția pe creșterea producției pe
cărbune, îmbunătățirea disponibilită
ții grupurilor prin realizarea tutimor
lucrărilor prevăzute în planurile de
întreținere și reparații și în progra
mul comun al Ministerului Energiei
Electrice și Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini, precum și
prin întărirea ordinii și disciplinei
personalului.
Cercetarea științifică și dezvoltarea
tehnologică în ramura energiei elec
trice și termice vor fi axate pe reali
zarea obiectivelor de bază ale ramu
rii privind creșterea ponderii pro
ducției de energie electrică și termică
produsă pe cărbune, reducerea con
sumurilor specifice și a pierderilor de
toate felurile, creșterea siguranței în
exploatare. în legătură cu sursele noi
de energie sînt prevăzute cercetări și
sint chiar realizate unele aplicații
practice in domeniul centralelor solaro-electrice și ale energeticii geotermice și eoliene.
în încheiere, îmi exprim apro
barea față de proiectul legii pus în
dezbatere și asigur conducerea de
partid și de stat, pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că oamenii muncii din cadrul
sectorului energetic nu vor precupeți
jiici un efort în realizarea exemplară
a tuturor sarcinilor ce le revin.

Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România.
Tovarăși deputați.

Vă rog să-mi permiteți ca. din în
sărcinarea guvernului, să supun Ma
rii Adunări Naționale, spre dezbate
re și adoptare, proiectul Legii gospo
dăriei comunale.
Elaborat în spiritul indicațiilor și
sub directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
proiectul de lege contribuie la tra
ducerea în viață a politicii partidu
lui și statului nostru de ridicare con
tinuă a nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor, de îm
bunătățire permanentărfa condițiilor
de viață ale oamenilor muncii de la
orașe și sate.
Avind in vedere faptul că în pre
zent activitatea de gospodărie comu
nală se desfășoară pe baza mai mul
tor acte normative, s-a impus nece
sitatea elaborării unei legi de sine
stătătoare, unitare, care să cuprindă
reglementări complete cu privire la
organizarea și desfășurarea activită
ții de gospodărie comunală, precum
și atribuțiile și răspunderile consilii
lor populare, diferențiat, pentru mu
nicipiul București, județe, municipii,
orașe și comune, în funcție de con
dițiile economico-sociale ale aces
tora.

prezentată de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS,
președintele Comitetului pentru Problemele
Consiliilor Populare
Proiectul Legii gospodăriei comu
nale asigură cadrul politic, organiza
toric și juridic adecvat pentru îmbu
nătățirea activității jn acest dome
niu.
Astfel, în proiectul legii se preve
de ca întreaga activitate de gospo
dărie comunală să se realizeze sub
conducerea directă a consiliilor
populare, care răspund de buna or
ganizare și desfășurare a acesteia. în
concordanță cu planul de dezvoltare
economico-socială în profil teritorial
și cu schițele de sistematizare a lo
calităților, etapizat, în funcție de ca
racterul urban și rural, de mărimea,
importanța și perspectivele lor de
dezvoltare. ,
Totodată, proiectul de lege consa
cră aplicarea in domeniul gospodă
riei comunale a principiilor demo
cratice ale autoconducerii muncito
rești, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării, asigurindu-se
mai buna gospodărire și folosire a
mijloacelor materiale și financiare,
precum și sporirea continuă a veni
turilor la bugetele locale, provenite
din activitățile de gospodărie comu
nală, în scopul acoperirii cheltuielilor

necesare dezvoltării edilitare și în
frumusețării localităților.
De asemenea, sînt prevăzute sar
cinile ce revin cetățenilor, in calita
te de beneficiari ai serviciilor de
gospodărie comunală, de a participa
activ la gospodărirea localităților in
care trăiesc și muncesc. Ia perfecțio
narea continuă a serviciilor publice,
de a contribui la folosirea judicioasă
a apei, energiei termice, a mijloace
lor de transport în comun, a tuturor
celorlalte dotări.
Potrivit reglementării propuse. Co
mitetul pentru Problemele Consilii
lor Populare asigură înfăptuirea uni
tară a politicii partidului și statului
în domeniul gospodăriei comunale,
îndeplinește funcția de organ cen
tral coordonator pe economia națio
nală în acest domeniu. în îndeplini
rea acestei sarcini colaborează per
manent cu ministerele și celelalte
organe centrale interesate.
Proiectul de lege a fost supus dez
baterii publice. în cadrul căreia oa
menii muncii și-au exprimat acor
dul la spiritul și prevederile propu
se, adeziunea lor însuflețită față de
politica partidului și statului nostru

pentru buna gospodărire și înfrumu
sețarea localităților patriei — și au
făcut numeroase observații și pro
puneri. multe dintre acestea fiind
însușite și introduse in textul pre
zentat spre adoptare Marii Adunări
Naționale.
Stimați tovarăși deputați,
Exprimînd înaltul umanism al so
cietății noastre, grija deosebită a
conducerii de partid și de stat,
personal a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru continua ridicare
a nivelului de trai și de civilizație al
tuturor oamenilor muncii din patria
noastră — români, maghiari, ger
mani »și de alte haționalități — Le
gea gospodăriei comunale propusă
este menită să fie instrumentul poli
ticii științifice a partidului nostru de
modernizare a localităților patriei, in
concordanță cu dezvoltarea societății
românești, așa cum prevăd Progra
mul partidului și hotărîrile celui
de-al XII-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
Avind convingerea că proiectul le
gii corespunde intereselor și dorin
țelor oamenilor muncii de la orașe și
sate, sarcinilor de a realiza o nouă
calitate și in acest domeniu de acti
vitate economico-socială. vă rog
să-mi permiteți să-mi exprim încre
derea că proiectul Legii gospodăriei
comunale va fi adoptat de actuala
sesiune a Marii Adunări Naționale.

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
*
îngăduiți-mi înainte de toate ca
— dind glas gindurilor tuturor celor
pe care ii reprezint in înaltul for le
gislativ al țării — să exprim senti
mentele noastre de cea mai aleasă
satisfacție pentru realegerea în inalta
funcție de președinte al Consiliului
Național al Oamenilor "Muncii a
secretarului general al partidului,
președintele republicii, cel mai sti
mat fiu al națiunii noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Prevederile cuprinse în proiectul
de lege privind gospodăria comuna
lă, analizat și dezbătut în ședința
comună a Comisiei pentru consiliile
populare șl administrația de stat, Co
misiei pentru industrie și activitatea
economico-financiară și a Comisiei
constituționale și juridice, confirmă
încă o dată preocuparea constantă a
partidului și statului nostru, perso
nal a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabă
tută a măsurilor de perfecționare a
conducerii și planificării economicofinanciare în toate, ramurile de acti
vitate.
în deplină concordanță cu Progra
mul partidului, cu hotărîrile Con
gresului al XII-lea, cu țelul funda

‘

prezentat de deputatul MIU DOBRESCU
mental al politicii partidului nostru
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului, pro
iectul de lege aflat în dezbatere re
flectă consecvența cu care se urmă
rește dezvoltarea armonioasă a tu
turor localităților țării, asigurarea
bunei gospodăriri a orașelor și co
munelor patriei noastre.
Dind expresie sensurilor majore
ale dezvoltării societății noastre, ba
zate pe exercitarea directă a condu
cerii de către cei ce muncesc, pe
participarea nemijlocită a maselor
largi de cetățeni atît la dezbaterea,
cit și la realizarea efectivă a obiec
tivelor edilitar-gospodărești, noua
reglementare cuprinde prevederi re
feritoare la organizarea activității
de gospodărie comunală pe princi
piile autoconducerii muncitorești,
autogestiunii economico-financiare și
autofinanțării.
Legătura strînsă care se face intre
calitatea cetățenilor patriei noastre,
de proprietari, producători și bene
ficiari ai avuției naționale, și înda
torirea patriotică de a participa ac
tiv la gospodărirea localităților in
care trăiesc și muncesc, la realiza

rea prin contribuția în muncă a unor
lucrări tehnico-edilitare este de na
tură să sporească participarea cetă
țenilor la soluționarea problemelor
multiple și importante din viața ora
șelor și satelor.
în concordanță cu creșterea rolu
lui consiliilor populare în toate do
meniile vieții sociale, proiectul de
lege concretizează atribuții, sarcini
și răspunderi și orientează activita
tea acestor organe in vederea pu
nerii in valoare a tuturor resurselor
locale.
Fiind menit să contribuie la înfăp
tuirea măsurilor de gospodărire ra
țională a resurselor de care dispune
tara noastră, proiectul de lege ur
mărește să reglementeze întreaga ac
tivitate de gospodărie’comunală, ast
fel incit aceasta să se desfășoare în
conformitate cu prevederile planului
de dezvoltare economico-socială in
profil teritorial, în concordanță cu
prevederile planurilor și schițelor de
sistematizare a teritoriului, a locali
tăților urbane și rurale.
Comisiile relevă dispozițiile speci
fice privind obligația consiliilor

populare de a lua măsuri hotărîte
pentru ca unitățile de gospodărie co
munală să asigure folosirea cu ma
ximă eficiență și într-un spirit de
înaltă responsabilitate a mijloacelor
materiale și financiare ce le sint în
credințate, practicînd cu strictețe un
regim sever de economii, eliminind
toate sursele de pierderi și risipă,
reducînd consumurile de materiale,
combustibil și energie sub normele
de consum prevăzute.
Supus unei ample dezbateri publi
ce, proiectul de lege a întrunit ade
ziunea cetățenilor patriei noastre
care, prin scrisorile adresate Marii
Adunări Naționale, au făcut, în le
gătură cu diferite prevederi, nume
roase și judicioase propuneri de
perfecționare, acestea fiind luate in
considerare la definitivarea lui.
Apreciind că proiectul de lege
creează cadrul juridic și organizato
ric corespunzător pentru mobilizarea
tuturor organismelor, tuturor cetățe
nilor, în vederea organizării rațio
nale. modernizării, înfrumusețării și
dezvoltării armonioase a tuturor lo
calităților, comisiile avizează favora
bil, în unanimitate, proiectul de lege
și propun adoptarea lui de către
Marea Adunare Națională.

Din cuvintul participanților la dezbateri
asupra proiectului Legii gospodăriei comunale

Exprimînd acordul deplin cu pro
vieții social-economice, a civilizației
iectul legii gospodăriei comunale, de
în localitățile noastre.
■Dispunem de toate condițiile și sinputatul Vasile Bârbuleț a spus•
tem ferm hotărîți să asigurăm imbuApreciez in mod deosebit faptul că
continuă a activității din
prevederile acestui nou act normativ ' nătățirea
acest domeniu, să mobilizăm larg în
se înscriu armonios in contextul pre
treaga
populație
pentru sporirea con
ocupărilor permanente ale conducerii
tinuă a calității serviciilor edilitarpartidului și statului nostru, ale
gospodărești.
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Cu convingerea fermă a importan
secretarul general al partidului, pen
ței și înaltei semnificații sociale a
tru edificarea unor localități urbane
proiectului de lege pe care îl dezba
și rurale moderne, bine dotate, capa
tem și pe care il voi vota cu toată
bile să asigure cele mai bune condiții
încrederea, asigur conducerea parti
de muncă populației, de îmbunătă
dului și statdlui, pe dumneavoastră,
țire a calității vieții cetățenilor și ar
mult stimate și iubite tovarășe
monizarea continuă a relației cu me
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
diul Înconjurător, păstrarea și prote
cii din județul Sibiu — români, ger
jarea acestuia. Acestor exigențe le
mani, maghiari — vor acționa cu
sint subordonate și prevederile pro
răspundere și spirit revoluționar
iectului Legii gospodăriei comunale, a
pentru a da viață politicii profund
cărei necesitate iși are izvorul in rit
științifice a partidului nostru, dedi
mul și complexitatea prefacerilor socată
integral binelui și fericirii po
cial-economice șkedilitare înnoitoare,
porului nostru.
în acest cadru, ne apar ca fiind
deosebit de importante prevederile
Măsurile vizînd organizarea și con
care au in vedere coordonarea unita
ducerea societății noastre — a spus
ră a investițiilor edilitare în vederea
dezvoltării arnjonioase a tuturor lo
deputata Elena Nae ~ cunosc un
calităților.
proces de continuă perfecționare,
Ca o consecință firească a politicii
căruia îi corespunde o intensă acti
de industrializare socialistă și dezvol
vitate în domeniul legislativ, avind
tare armonioasă a tuturor zonelor ță
ca scop tocmai punerea de acord a
rii, promovată cu înaltă consecvență
legilor statului cu noile relații eco
de partidul nostru, de secretarul său
nomice și social-politice din țara
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
noastră, cu prefacerile revoluționa
și în județul Sibiu un număr impor
re ce au avut loc. In cadrul acestui
tant de localități dispun de un poten
proces, legea gospodăriei comunale
țial economico-social însemnat, justise încadrează organic, marcînd tot
ficind pe deplin cerințele privind
odată creșterea răspunderii consilii
conducerea, executarea și coordo
lor populare în antrenarea tuturor
narea unitară a lucrărilor de gospo
cetățenilor la soluționarea proble
dărie comunală.
melor de interes obștesc din viața
In concordantă deplină cu preve
fiecărei localități. Noile reglementări
derile Programului partidului și ho
propuse prin proiect sint menite să
tărîrile Congresului al XII-lea pri
ofere cadrul juridic și politic unitar
vind trecerea la o calitate, nouă în
de desfășurare și perfecționare a
toate domeniile de activitate, proiec
gospodăriei comunale, întăririi răs
tul de lege introduce criterii moder
punderilor ce revin consiliilor popu
ne in acest domeniu de' mare impor
lare, unităților de gospodărie comu
tanță socială. Astfel, se au în vedere
nală, celorlalte unități socialiste și
cetățenilor.
planificarea dezvoltării rețelelor edi
litare, introducerea tehnicii avansa
Cuprinderea în proiectul legii gos
te, reducerea consumurilor de ener
podăriei comunale a unui capitol pri
gie, recuperarea șj refolosirea mate
vitor la participarea cetățenilor la
rialelor, protecția mediului înconju
autogospodărirea localităților în care
rător, dezvoltarea și diversificarea
trăiesc și muncesc, la realizarea prin
industriei mici și a prestărilor de
muncă a unor lucrări tehnico-edili
servicii către populație. Pe bună
tare urmărește să asigure în conti
dreptate, la plenara de luni a Comi
nuare lărgirea cadrului democratic
tetului Central al partidului, tovară
al societății noastre. îmi exprim con
șul Nicolae Ceaușescu atrăgea aten
vingerea că aplicarea întocmai a ația asupra importantelor rezerve care
cestor reglementări va conduce, la
se cer mai bine folosite, astfel încît
valorificarea energiei, a capacității
să poată fi depășite prevederile ini
creatoare și inițiativei tuturor oame
țiale ale planului în sfera industriei
nilor muncii în procesul de adoptare
mici și a serviciilor către populație,
și înfăptuire a hotăririlor, la rezol
aceasta determinind utilizarea mai
varea cu mai multă operativitate a
rațională a forței de muncă, în con
problemelor ridicate de cetățeni, ast
dițiile valorificării superioare a resur
fel încît întreaga noastră activitate
selor. în articolul 5 din capitolul I
să fie strins legată de necesitățile
al proiectului de lege, de pildă, se
reale ale populației.
prevede : „Consiliile populare asigu
Avind în vedere deficiențele ce se
ră coordonarea proiectării și reali
mai manifestă în prezent in activita
zării corelate a tuturor lucrărilor edi
tea unor asociații de locatari pe li
litare, indiferent de beneficiarii sau
nia antrenării cetățenilor la întreți
executanții acestora...".
Realizarea
nerea
și gospodărirea corespunzătoa
într-o concepție unitară a tuturor lu
re a fondului locativ, a raționalizării
crărilor tehnico-edilitare, conservarea
consumurilor de apă. energie electri
și menținerea în funcțiune a dotă
că și combustibili, vom perfecționa
rilor existente sînt de natură să
acțiunile de sprijin și control ce se
ducă la întărirea răspunderii consi
exercită de consiliul popular și de
liilor populare, la folosirea cu maxi
echipele de control ale oamenilor
mă eficiență a fondurilor materiale
muncii, determinind astfel folosirea
și financiare.
cu maximă eficiență a resurselor
Răspunderile statutare ce revin or
materiale și financiare de care dis
ganelor centrale, comitetelor și birou
punem. In scopul lărgirii posibilită
rilor executive ale consiliilor popu
ților de petrecere în mod plăcut și
lare și unităților de gospodărire coutil a timpului I'ber de către oame
. munală, prevederile referitoare Ia
nii muncii din Capitală, vom lua toa
realizarea lucrărilor, măsurile de apă
te măsurile, așa cum se prevede în
rare a mediului ambiant și mobilizarea
capitolul II al proiectului de lege,
largă a cetățenilor la buna gospodă
pentru protecția mediului înconjură
rire și înfrumusețarea localităților vor
tor. organizarea cu sprijinul larg al
aduce o contribuție însemnată la ri
cetățenilor a unor acțiuni de între
dicarea pe o treaptă superioară a
ținere și gospodărire a zonelor verzi,

a parcurilor, grădinilor publice, tere
nurilor de sport, a locurilor de agrement, de joacă pentru copii, a
locurilor șl bazelor de odihnă și agrement din jurul Bucureștiului.
Declarindu-mă de acoru cu pro
iectul de lege, pe care il votez cu
deplină încredere, asigur forul legis
lativ suprem al țării că, în cantate de
deputat și președinte al Comitetului
executiv al Consiliului popular al
sectorului 6, voi milita cu consec
vență pentru aplicarea in viață a
actelor normative pe care le adop
tăm azi.
Sesiunea Marii Adunări Naționale
se desfășoară intr-un moment deo
sebit de important și plin de sem
nificație pentru procesul de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate, a spus deputatul CoSti
*

că Foarfecă D°resc
subliniez
de la inceput că proiectul legii gos
podăriei comunale, pe care il dezba
tem astăzi, se inscrie in amplul com
plex de măsuri inițiat și condus de
partid, de perfecționare continuă a
întregului mecanism de conducere,
care cuprinde și îmbunătățirea activi
tății din acest domeniu.
Apreciez ca deosebit de pozitiv
faptul că, în concordanță cu ritmul
de dezvoltare a localităților și în
cadrul obiectivelor Înscrise în planul
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, în proiectul de lege se
acordă o atenție deosebită rentabili
zării activității de gospodărie co
munală, autogestiunii și autocondu
cerii muncitorești — indicindu-se în
același timp și direcțiile de acțiune
pentru realizarea acestor deziderate,
ceea ce va conduce la creșterea efici
enței economice și la îmbunătățirea
calității prestațiilor de servicii către
populație și unități socialiste. De
asemenea, pentru prima dată in legis
lația noastră se dă posibilitatea uni
tăților de gospodărie comunală de a
aplica majorări unităților socialiste
și cetățenilor pentru neachitarea în
termen a contravalorii prestațiilor
efectuate, prevedere care va avea
implicații pozitive în realizarea în
mod ritmic a veniturilor acestor uni
tăți. Subliniez, de asemenea, ca im
portantă prevederea din proiectul de
lege cu privire la participarea locui
torilor municipiilor, orașelor și co
munelor la modernizarea, înfrumu
sețarea și dezvoltarea edilitară a
acestora.
In acest sens, oamenii muncii din
întreprinderea de rulmenți Bîrlad,
alături de toți cetățenii județului, iși
vor spori aportul la gospodărirea cu
grijă a patrimoniului edilitar încre
dințat, asigurind aspectul estetic co
respunzător al locuințelor și împreju
rimilor, protejînd fondul vegetal
existent, înfrumusețînd zonele verzi
și locurile de agrement.
în calitatea mea de deputat și de
reprezentant al celor peste opt mii
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de rulmenți Bîrlad, asigurăm
conducerea superioară de partid, pe
dumneavoastră personal, mult stimate
tovarășe secretar general, primul
gospodar al tării, că, împreună cu
organele locale de stat, cu toți cetă
țenii din municipiul Bîrlad. vom
acționa mai energic pentru tradu
cerea in viață a prevederilor prezen
tului act normativ, exprimîndu-mi,
totodată, prin votul meu, angajamen
tul de a ne aduce întreaga contribuție
Ia buna gospodărire și înfrumusețare
a orașului în care trăim și muncim.
Vă rog să-mi permiteți ca de Ia
inalta tribună a Marii Adunări Na

ționale, a spus deputata Emilia

Andrunache, să_mi exprim de
plinul acord față de importantele
acte normative puse în dezbatere,
expresie a preocupărilor constante
ale partidului și statului nostru pen
tru perfecționarea continuă a cadru
lui legislativ, astfel încît acesta să
reflecte importantele prefaceri din
domeniile economico-sociale și să
asigure participarea efectivă a mase
lor la conducerea treburilor țării.
Sub impulsul mobilizator al orien
tărilor de inestimabilă valoare teo
retică și practică desprinse din ma
gistrala dumneavoastră cuvîntare,
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. u/mind indicațiile pe care le-ați
formulat la recenta plenară" a C.C. al
P.C.R.. noi toți, locuitorii municipiu
lui Tecuci, sintem hotărîți să acțio
năm cu toată fermitatea pentru în
deplinirea complexelor sarcini eco
nomice și sociale care să asigure
buna gospodărire a localității, satis
facerea în tot mai mare măsură a
cerințelor generale de muncă și viață.
Referindu-mă la proiectul legii
gospodăriei comunale, doresc să re
marc caracterul unitar al reglemen
tărilor prin care se asigură cadrul
juridic corespunzător activității în
arest sector important, întăririi răs
punderii consiliilor populare in buna
organizare și desfășurare a acțiuni
lor de gospodărire cu eficientă maxi
mă a bunurilor încredințate de socie
tate spre administrare. Consider în
acest sens ca determinante pentru
activitatea de gospodărie comunală
prevederile care stabilesc în mod
concret atribuțiile ce revin consiliilor
populare ale municipiilor, orașelor și
comunelor.
în tripla noastră calitate de pro
prietari, producători și beneficiari ai
avuției naționale, avem îndatorirea
patriotică de a participa activ la
autogospodărire, la realizarea prin
muncă a unor lucrări tehnico-edilita
re. de a contribui material la dezvol
tarea și înfrumusețarea localității in
care trăim și muncim.
Doresc să informez sesiunea că lo
calitatea noastră, ea dealtfel toate •
localitățile din țară, a beneficiat de
importante fonduri de investiții alo
cate' pentru dezvoltare, fonduri care
au fost destinate, in baza experienței
dobindite de consiliul popular muni
cipal, prin consultarea maselor de oa
meni ai muncii, pentru realizarea de .
obiective economice, construirea de
locuințe și edificii social-culturale.
Toate acestea au condus la ridicarea
nivelului de trai și civilizație al oa
menilor muncii, țelul suprem al poli
ticii partidului și statului nostru.
Pentru intensificarea acțiunilor de
gospodărire și înfrumusețare, pentru
întreținerea și dezvoltarea zonelor
verzi, repararea și întreținerea străzi
lor, buna gospodărire a spațiului lo
cativ. susțin cu votul meu adoptarea
proiectului de lege supus dezbaterii,
garanție sigură a ridicării nivelului
edilitar-gospodăresc al tuturor locali
tăților țării.
Asigur . Marea Adunare Națională,
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că toți locuitorii din cir
cumscripția electorală nr. 5 nu vor
precupeți nici un efort pentru a duce
la îndeplinire sarcinile mărețe ce
decurg din legile ce se vor adopta,
pentru continua ridicare a nivelului
de trai și civilizație.

Proiectul Legii gospodăriei comu
nale supus examinării și aprobării
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIO N A L E
Scrisoarea de răspuns a Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România la Apelul Sovietului Suprem
al U.R.S.S. adresat parlamentelor și popoarelor lumii
Marea Adunare Națională, întrunită în sesiunea
a III-a a celei de-a VIII-a legislaturi, salută Apelul
Sovietului Suprem al U.R.S.S. adresat parlamentelor
.și popoarelor lumii și sprijină pe deplin propunerile
de a se trece la măsuri concrete de dezarmare, și
în primul rînd pentru dezarmare nucleară.
într-adevăr, în condițiile de astăzi, cînd are loc
o agravare a situației internaționale, care creează
mari pericole la adresa păcii, independenței și secu
rității tuturor națiunilor, este mai necesară ca oricînd unirea eforturilor tuturor parlamentelor, tu
turor statelor, a forțelor înaintate de pretutindeni
pentru oprirea cursei înarmărilor și adoptarea unor
măsuri concrete, efective de dezarmare, în primul
rînd de dezarmare nucleară, pentru soluționarea tui turor conflictelor existente în lume, a oricăror pro

Din cuvîntul participanților la dezbateri
asupra proiectului Legii gospodăriei comunale
tuturor cetățenilor Bihorului, români
(Urmare din pag. a V-a)
și maghiari, la muncă pentru înain
Marii Adunări Naționale, a spus de
tarea fermă a patriei pe drumul so
cialismului și comunismului.'
putatul Gheorghe Mâduțâ, re*
prezintă o expresie elocventă a gri
în numele oamenilor muncii pe care
jii și preocupării permanente a
îi reprezint aici, exprim deplina noas
Partidului Comunist Român pentru
tră apreciere și adeziune la politica
bunăstarea și fericirea omului, pen
externă de pace și colaborare între
tru progresul material și spiritual ai
popoare, pe care cu atita stră
întregului nostru popor. El reprezin
lucire o promovează secretarul
tă cadrul juridic, unitar de desfășu
general al partidului, tovarășul
rare și perfecționare a activității de
Nicolae Ceaușescu — a spus deputata
gospodărie comunală, de întărire a
Margareta Krauss.
răspunderii ce revine consiliilor
populare și unităților de profil. APe baza concepției teoretice elabo
preciez ca fiind deosebit de clare,
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
precise și stimulative prin prevede
și a aplicării măsurilor concrete ce
rile lor articolele 49, 50, 51, 52, 53
decurg din aceasta, an de an s-a
și 54 din capitolul V, care contribuie
perfecționat activitatea de conduce
la sporirea aportului cetățenilor în
re și îndrumare a unităților terito
realizarea autogospodăririi, moderni
riale, in concordanță cu nivelul de
zării, dezvoltării edilitare a tuturor
dezvoltare a forțelor de producție,
localităților țării.
prin cuprinderea întregii activități
în județul Bihor, ca dealtfel în
economico-sociale in planul național
întreaga țară, activitatea gospodăriei
unic, cit și în planul de profil teri
comunale în cincinalul trecut a cu
torial.
noscut o dezvoltare vertiginoasă, iar
Proiectul de lege privind organiza
in cincinalul 1981—1985 aceasta va
rea și funcționarea gospodăriei co
căpăta noi dimensiuni, ceea ce ne
munale reprezintă o necesitate obiec
obligă ca în condițiile întăririi și mai
tivă a etapei actuale de construire
mult a autogestiunii și autocond.ucea societății noastre socialiste, în care
rii muncitorești, a autofinanțării să
se pune un accent deosebit pe asi
gospodărim cu mai multă chibzuință
gurarea utilităților tehnico-edilitare
fondurile importante care ne sint
la un inalt grad de eficiență, pentru
puse la dispoziție. Desfășurîndu-și
a putea răspunde cerințelor popu
activitatea în spiritul documentelor
lației și unităților economice socia
Congresului al XII-lea al partidului,
liste. Vechile reglementări în acest
al indicațiilor secretarului general,
domeniu sint depășite, iar interfe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, consi
rența lor cu alte legi care reglemen
liile populare din județul nostru au
tează diversele activități economice
militat și militează cu consecvență
justifică pe deplin adoptarea pre
pentru dezvoltarea economicp-socială
zentei legi. Gospodăria comunală
a localităților, diversificarea prestă
este determinată de gradul de dezrilor de servicii pentru populație, * voltare a sectoarelor productive, care
realizarea programului de construc
îi pun la dispoziție mijloacele prin
ții de locuințe, dotarea tehnico-edicare trebuie să execute gama varia
litară a localităților, extinderea ali
tă de prestații. La rîndul său, gos
mentării cu apă, canalizării și altor
podăria comunală este chemată să
activități de gospodărie comunală,
asigure condiții optime pentru dez
în actualul cincinal, activitatea de
voltarea altor sectoare, cu utilitățile
gospodărie comunală va înregistra o
ei specifice : alimentări cu apă. ca
dezvoltare mai accentuată, ce va cu
nalizare, transportul urban de călă
noaște un ritm mediu anual de 8,5
tori, distribuția energiei termice, în
la sută.
treținerea și modernizarea rețelelor
în vederea sporirii eficienței ac
stradale, dezvoltarea industriei mici
și altele.
tivității de gospodărie comunală,
este necesar să se organizeze pe
Lipsa unui instrument care să re
țară o bază de reparații pentru
glementeze unitar pe întreaga eco
tramvaie, autobuze și troleibuze, in
nomie aceste raporturi intre diver
clusiv pentru producerea necesarului
sele sectoare economice și activitatea
de piese de schimb. Am ridicat ade gospodărie comunală, ca și faptul
ceastă problemă intrucit in acest
că unele dintre activități sint coor
domeniu sint mari greutăți, neexisdonate de ministerele economice, a
tînd furnizori cerți pentru piese de
făcut ca în unele perioade să se
schimb, iar reparațiile se execută
creeze paralelisme, să se trateze di
în condiții necorespunzătoare. Con
ferențiat aceste probleme și să apară
sider că această activitate s-ar pu
chiar unele contradicții, pe care con
tea dezvolta in subordinea unui con
ducerea partidului le-a rezolvat de
siliu popular județean, a Ministeru
la etapă lâ etapă, dar în multe ca
lui Transporturilor și Telecomunica
zuri cu cheltuieli de muncă și bă
țiilor sau a Ministerului Industriei
nești suplimentare. Actualul proiect
Construcțiilor de Mașini.
de lege vine să completeze și să pre
Asigurăm conducerea partidului și
cizeze toate problemele cu ca
racter general, jalonind activitatea
statului nostru, pe dumneavoastră,
de gospodărie comunală, să regle
tovarășe secretar general Nicolae
menteze raporturile intre întreprin
Ceaușescu, că vom acționa cu toată
derile specializate de gospodărie co
abnegația și dăruirea pentru tradu
munală și unitățile economico-so
cerea in viață a Legii gospodăriei
ciale pe care le deservesc, precum
comunale, a celorlalte legi ce vor fi
și raporturile și obligațiile dintre
adoptate de Marea Adunare Națio
acestea și persoanele fizice deservite.
nală a Republicii Socialiste Româ
Față de cele de mai sus, votez
nia, votul meu insemnind angajarea

aprobarea proiectului de lege al gos
podăriei comunale in forma în care a
fost prezentat, asigurînd că oamenii
muncii români, maghiari și germani
din județul Brașov vor contribui prin
munca lor neobosită la îndeplinirea
cu succes a mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XII-lea al parti
dului.

Izvorite din spiritul hotăririlor
Congresului al XII-lea al partidului,
al țelurilor fundamentale ale orînduirii noastre socialiste de creștere a
bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor, prevederile proiec
tului legii gospodăriei comunale, a
spus în cuvîntul său deputatul £rnj-

lian DiCU scot *n ev>dență încă o
dată preocuparea majoră a conduce
rii partidului și statului, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, față
de dezvoltarea și diversificarea con
tinuă a serviciilor și lucrărilor puse
la dispoziția oamenilor muncii, a tu
turor cetățenilor patriei noastre.
Aș dori să remarc faptul, a spus el
în continuare, că și in județul Gorj,
prin materializarea politicii partidu
lui de industrializare socialistă a ță
rii, a programului de creștere neîn
cetată a nivelului de trai și prin
participarea nemijlocită a maselor de
cetățeni. mobilizați de coțnuniști,
construcția de locuințe și dotarea
tehnico-edilitară au cunoscut o deo
sebită dezvoltare. Numai în ultimii
15 ani au fost construite peste 25 000
apartamente și un însemnat număr
de obiective sociale și edilitar-gospodărești, ceea ce a permis ridicarea
gradului de urbanizare, apariția de
ițoi, orașe și centre.muncitorești,
crearea unor condiții de viață și
muncă din ce in ce mai bune pen
tru mineri, energeticieni, construc
tori și ceilalți oameni ai muncii.
Această preocupare va căpăta di
mensiuni superioare în cincinalul-ac
tual, îp care noi. gorjenii, avem de
construit circa 21 000 noi aparta
mente — adică aproape tot atît cit
s-a realizat in ultimele 3 cincinale
— cu precădere în localitățile minie
re și energetice Rovinari, Mătăsari,
Turceni și Trestioara, care deja se
conturează ca localități urbane.
Era și firesc ca amploarea sarcini
lor viitoare, cerințele noi. determi
nate de profundele transformări in
dustriale, multitudinea și complexi
tatea problemelor pe care le ridică
dezvoltarea edilitar-gospodărească a
localităților să impună în mod obiec
tiv adaptarea și perfecționarea ca
drului organizatoric care să asigure
satisfacerea în măsură tot mai mare
a cerințelor și nevoilor din domeniul
gospodăriei’ comunale.
Prezentul
proiect vine să reglementeze în mod
unitar organizarea acestui domeniu.
Ca principiu de bază, proiectul de
lege stabilește că întreaga activita
te de gospodărie comunală se reali
zează sub conducerea directă a con
siliilor populare.
Intrucit tot ce se realizează în acest domeniu este în folosul oameni
lor muncii, mi se pare deosebit de
important faptul că proiectul de lege
'se referă pe larg la antrenarea ce

Conferința națională a scriitorilor
Miercuri dimineața, in sala mică a
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia s-au deschis lucrările Conferinței
naționale a scriitorilo". eveniment
de o deosebită însemnătate in viața
socială și culturală a țârii noastre.
La ședința de deschidere a forumu
lui scriitoricesc au luat parte to
varășii Constantin Dăscălescu, Dumi
tru Popescu, Suzana Gâdea și Ilie
Rădulescu.
La lucrările conferinței participă
delegați aleși la conferințele asocia
țiilor de scriitori din București și din
celelalte centre' de cultură din țară,
precum și numeroși invitați.
Salutînd prezența tovarășilor din
conducerea de partid și de stat la
lucrările conferinței, președintele
Uniunii scriitorilor, tovarășul George
Macovescu. a invitat pe tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretat
al C.C. al P.C.R., să dea citire Me
sajului adresat Conferinței naționale
a scriitorilor de tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România.
Mesajul a fost primit cu vii și în
delungi aplauze de cei prezenți. cu
sentimente de profundă satisfacție și
gratitudine pentru atenția pe care
partidul, secretarul său general o
acordă dezvoltării neîntrerupte a li
teraturii și artei, pentru condițiile
create obștii scriitoricești, pentru cli
matul prielnic și posibilitățile pe care
orinduirea noastră socialistă le oferă
tuturor creatorilor pentru realizarea
de opere literare pe măsura epocii pe
care o trăim, pentru sporirea con
tribuției acestora la creșterea gradu
lui de civilizație spirituală a întregu
lui nostru popor.

Făcîndu-se ecoul acestor sentimen
te, tovarășul George Macovescu a
mulțumit pentru mesajul adresat de
secretarul generai al partidului,
scriitorilor, îndreptar prețios pentru
activitatea viitoare a tuturor slujito
rilor scrisului românesc. în numele
celor prezenți, el a dat glas voinței
obștii scriitoricești — poeți, proza
tori, dramaturgi, istoflci și critici li
terari, din toate generațiile, români,
maghiari, germani și de alte naționa
lități, de a urma neabătut îndemnurile
secretarului general al partidului, de
a contribui și in viitor cu întregul
lor talent la construirea socialismu
lui, la înflorirea spirituală a Româ
niei socialiste, la dezvoltarea unei li
teraturi militante care să slujească
interesele supreme ale poporului nos
tru, aspirațiile sale nobile de progres
și civilizație.
în cadrul ședinței inaugurale participanțij au păstrat un moment de
reculegere în memoria scriitorilor
care au încetat din viață în perioada
care a trecut de la precedenta con
ferință.
In continuare s-a trecut la ale
gerea organelor de lucru ale confe
rinței : prezidiul, comisia de validare,
comisia de presă, comisia de secre
tariat, comisia de contestații, comisia
pentru analiza propunerilor de modi
ficare a statutului, comisia naționali
tăților și comisia de centralizare a
propunerilor pentru Consiliul Uniunii
scriitorilor.
A fost' adoptată, de asemenea, ur
mătoarea ordine de zi a conferinței :
1. — Raportul Consiliului Uniunii
scriitorilor asupra activității desfă
șurate pe perioada mai 1977 — iu
nie 1981 ;

2. — Tezele
a scriitorilor ;

Conferinței naționale

3. — Programul de dezvoltare al li
teraturii din Republica Socialistă
România pe următorii patru ani ;

4. — Modificări la Statutul Uniunii
scriitorilor ;
5. — Raportul Comisiei de cenzori
asupra activității financiare a Uniu
nii scriitorilor pe perioada dintre
cele două conferințe ;

6. — Dezbateri pe marginea docu
mentelor de bază ale Conferinței na
ționale a scriitorilor ;
' 7. -- Alegerea noului Consiliu al
Uniunii scriitorilor și a noii Comisii
de cenzori a uniunii.
Președintele Uniunii scriitorilor,
George Macovescu, a prezentat Ra
portul Consiliului Uniunii scriitorilor
asupra activității desfășurate în pe
rioada mai 1977 — iunie 1981, iar
Teodor Balș. Raportul Comisiei de
cenzori asupra activității financiare
a Uniunii scriitorilor în perioada
dintre cele două conferințe.
In continuare s-a trecut la dezba
teri. Au luat cuvîntul Pop Simion,
Liviu Călin. Florin Mugur. Daniela
Crâsnaru, Platon Pardău. Hajdu
Gydzo, Ovid S. Crohmălniceanu. Au
rel Mihale, Pompiliu Mareea. Alex.
Ștefănescu, Nikolaus Berwanger,
Vladimir Colin. Toma George Maiorescu. Oana Busuioceanu. Mircea
Iorgulescu, Z. Ornea. Ștefan Augus
tin Doinaș și loan Grigorescu.
Lucrările conferinței continuă.

tățenilor in realizarea activităților
de gospodărie comunală, ei fiind
chemați să contribuie activ la stabi
lirea și înfăptuirea tuturor măsuri
lor de autogospodărire a localități
lor, la modernizarea, înfrumusețarea
și dezvoltarea edilitară a acestora,
acțiuni care au intrat in obișnuința
locuitorilor satelor și orașelor noas
tre. Noi, cei ce muncim și trăim în
Turceni, acolo unde se construiește
una dintre cele mai mari termocen
trale ale țării, participăm cu mic. cu
mare și la ridicarea unui nou și mo
dern oraș, în parte deja bine contu
rat.
Luind în considerație unele greu
tăți pe care le intimpinăm in pre
zent in gospodărirea localității,
apreciez ca binevenită înființa
rea unor unități de gospodărie co
munală și la nivelul orașelor și co
munelor, în funcție de necesitățile
locale, pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economico-financiare, unități care să
se ocupe de rezolvarea problemelor
edilitar-gospodărești, de dezvoltarea
industriei mici și a prestărilor de
servicii, mai ales in viitoarele loca
lități urbane.
în încheiere, vorbitorul și-a ex
primat deplinul acord cu proiectul de
lege supus dezbaterii.
Aflindu-ne încă sub puternica im
presie produsă de ■ magistrala expu
nere a secretarului general al parti
dului la recentul congres al oame
nilor muncii — document programa
tic de cea mai mare însemnătate
pentru întreaga națiune, am marea
bucurie; ca în numele cetățenilor ro
mâni, germani, maghiari și sirbi din
circumscripția Ortișoara, al tuturor
celor ce trăiesc și muncesc în jude
țul Timiș să exprim profunda re
cunoștință față de grija statornică
a conducerii partidului și statului, a
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Ntcolae Ceaușescu.
pentru progresul multilateral al pa
triei noastre, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului material și spiri
tual al poporului român, a spus
deputata Marioara Siminiuc.
In cincinalul anterior, consiliile
populare din județul Timiș au orga
nizat, în spiritul Legii nr. 20/1971,
participarea maselor de cetățeni la o
seamă de lucrări edilttar-gospodărești, reălizîndu-se din fondurile
populației și cu contribuția prin
muncă a acesteia 64 săli de clasă,
6 grădinițe, 16 cămine culturale, 6
dispensare medicale, pietruirea și
asfaltarea a 61 km de drumuri. 466
mii mp străzi și trotuare și 135 mii
ml alimentare cu apă în sistem
centralizat in mediyl rural. In cin
cinalul 1981—1985, locuitorii județu
lui și-au propus să realizeze prin
acțiuni de muncă patriotică și prin
contribuție in bani și muncă obiec
tive social-culturale, edilitar gospo
dărești și de înfrumusețare, in va
loare de aproape 3 miliarde Iei. din
care 300 milioane lei reprezintă re
zultatele acestei activități pe primul
semestru al anului in curs. In acest
context apreciez că proiectul legii
gospodăriei comunale, supus dezba

terii și aprobării în actuala sesiune,
creează — așa cum se subliniază în
articolul 1, capitolul I — un cadru
juridic unitar, este in concordanță
cu mutațiile calitative petrecute in
evoluția' economico-socială a țării
noastre, cu necesitățile înfăptuirii
politicii partidului și statului de dez
voltare armonioasă a tuturor loca
lităților.
Pe baza principiilor democratice
care guvernează întreaga viață eco
nomico-socială — autoconducerea
muncitorească, autogestiunea și auto
finanțarea — noua lege va asigura,
sub directa conducere a consiliilor
populare, potrivit alineatelor din ar
ticolul 24, îmbunătățirea organizării
și desfășurării activităților, folosirea
cu maximum de eficiență a mijloa
celor materiale și umane, punerea in
valoare a resurselor locale, in scopul
ridicării nivelului de trai al popu
lației. corespunzător documentelor
adoptate de Congresul al XII-lea al
partidului.
Avind in vedere imperativul sti
mulării participării cetățenilor la
dezvoltarea pe multipli planuri a
municipiilor, orașelor și comunelor,
consider necesar să se studieze po
sibilitatea mai bunei corelări a pre
vederilor Legii nr. 20/1971 privitoare
la contribuția in bani și în muncă a
locuitorilor cu dinamica procesului
de realizare a noii calități — a mun
cii și vieții.
,
In încheiere, îmi exprim acordul
deplin și votez cu toată încrederea
legea supusă dezbaterii și asigur
conducerea partidului și statului, pe
dumneavoastră . personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
locuitorii meleagurilor timișene. fără
deosebire de naționalitate, vor tace
totul pentru înfăptuirea neabătută a
sarcipilor social-economice care le
revin, sporindu-și astfel aportul la
dezvoltarea ascendentă a patriei
noastre socialiste.

Lucrările actualei sesiuni a Marii
Adunări Naționale se desfășoară la
numai citeva zile de la marele forum
al clasei noastre muncitoare, eveni
ment cu rezonanțe adinei în conștiin-

bleme dintre state, pe cale pașnică, prin tratative,
renunțîndu-se cu desăvîrșire Ia folosirea forței, la
confruntări militare, care nu pot decît să prejudi
cieze interesele popoarelor, cauza securității și păcii
mondiale.
în acest spirit, Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România își reafirmă, și cu acest
prilej, hotărîrea de a acționa neabătut pentru solu
ționarea problemelor complexe ale lumii de azi,
pentru întărirea colaborării cu Uniunea Sovietică,
cu toate țările iubitoare de pace, în vederea pro
movării unei politici de destindere, securitate și in
dependență, înfăptuirii năzuințelor și aspirațiilor
supreme ale popoarelor de a trăi în înțelegere și
colaborare, într-o lume a păcii și progresului.

ța poporului, moment ce se va în
scrie cu strălucire in cronica de aur
a acestei etape, a spus deputatul

Teodor Coman.

Și de această

dată, in expunerea prezentată con
gresului, gindirea științifică, profund
umanistă a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu a deschis orizonturi noi
în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră,
reprezentînd totodată o contribuție
de excepțională valoare la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluționare
mondiale.
Proiectul legii gospodăriei comu
nale, supus dezbaterii publice, se
înscrie in ansamblul măsurilor luate
de conducerea partidului nostru
pentru perfecționarea actelor nor
mative menite să asigure cadrul legislațiv. necesar transpunerii cu de
plin succes în viață a hotăririlor
Congresului al XII-lea al partidului
privind ridicarea gradului de civili
zație și confort al cetățenilor, buna
gospodărire a localităților, satisface
rea într-o măsură tot mai mare a
cerințelor generate de muncă și viață
ale locuitorilor orașelor și comune
lor noastre. Legea situează la loc de
frunte aplicarea principiilor autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico-financiare și autofinanță
rii. folosirea cu maximă eficiență a
mijloacelor materiale și financiare.
Plecind de la prevederile actualului
cincinal privind îmbunătățirea și di
versificarea serviciilor publice și
creșterea nivelului de dotare tehni
co-edilitară a orașelor și comunelor,
acest act normativ stabilește atribu
ții ferme pentru consiliile populare
și unitățile de gospodărie comunală
in fructificarea spiritului de iniția
tivă și gospodăresc al maselor, va
lorificarea resurselor locale, pentru
satisfacerea în măsură mereu spori
tă ă cerințelor și nevoilor oamenilor
muncii.
După ce a prezentat înfăptuirile
obținute de oamenii muncii din Vîlcea pentru sporirea forței economi
ce și social-culturale a acestei părți
a țării, vorbitorul a spus : Pînă in
1982, paralel cu trecerea etapizată a

Uzinei electrice Govora de la con
sumul de gaze pe cărbune, se va
realiza termoficarea municipiului
Rimnicu Vilcea. ceea ce va contribui
la îmbunătățirea alimentării cu agent termic și apă caldă menajeră
a ansamblurilor de locuințe, realizîndu-se anual o economie de 800
milioane metri cubi de gaz metan,
în același timp, prin punerea in va
loare a curburilor mici de apă. vom
construi în județ peste 70 de microhidrocentrale. din care trei vor intra
în funcțiune in acest an.’
Am trecut la identificarea și ija-ceperea punerii în valoare a unor noi
resurse existente în județul nostru,
cum sint tufurile vulcanice de la
Ocnele Mari și Govora, din care, pe
baza unei invenții proprii, realizăm
ciment fără consum de combustibil.
De asemenea, am trecut la valorifi
carea cuarțitelor de Cozia. a șlamului de la Combinatul de produse so
dice. iar intr-o perspectivă apropia
tă. din cenușa provenită de la ter
mocentrala Govora ne-am propus să
realizăm o seamă de materiale de
construcție noi.
Ținind seama că in majoritatea lo
calităților noastre se materializează
ample programe de echipare tehni
co-edilitară. prestări de servicii, ac
ționăm. pe baza unui plan de largă
perspectivă, pentru dezvoltarea unor
vechi tradiții logale. pentru revjtalizarea unor meșteșuguri și ocupații,
astfel incit să folosim rațional și
permanent întreaga forță de muncă
a localităților din județul nostru.
Exprimindu-mi acordul deplin față
de proiectul acestui act normativ, al
tuturor celorlalte legi supuse azi a- *.
doptării de către Marea Adunare
Națională, pe care le votez cu de
plină încredere — a spus în înche
iere vorbitorul — vă asigurăm, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceâușeărti, că- oâmenit' muncii dth
județul Vilcea își vor Consacra în
treaga putere de muncă și energie
creatoare pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin, aducîndu-ne o contribuție tot mai mare
la opera măreață de edificare socia
listă și comunistă a patriei.

Ultim a zi a I ucr i r i I o r
(Urmare din pag. I)
lian Dicu, Marioara Siminiuc, Teodor
Coman.
După discutarea pe articole. Marea
Adunare Națională a adoptat în una
nimitate Legea gospodăriei comu
nale.
In continuare, tovarășul Silviu
Curticeanu, secretar prezidențial și
al Consiliului de Stat, a prezentat
expunerea la proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu putere
de lege emise de Consiliul de Stat,
iar tovarășul loan Sălăjan, președin
tele Comisiei constituționale și juri
dice a M.A.N., a expus raportul Co
misiei cu privire la acestfe proiecte
de legi.
După încheierea discuției pe arti
cole a fiecărui proiect de lege, forul
legislativ suprem al țării a adoptat,
în unanimitate, legile pentru apro
barea decretelor cu putere de lege
emise de Consiliul de Stat.
A luat apoi cuvîntul tovarășul Ni
colae Giosan, care a spus :
In lumina magistralei expuneri re
cent prezentate de exponentul cel

mai fidel al aspirațiilor poporului
nostru, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al II-lea al consiliilor oame
nilor muncii. înalt forum al de
mocrației muncitorești din țara
noastră, expunere în cadrul căreia
a fost făcută o strălucită analiză
științifică, de o inestimabilă valoare
teoretică și practică cu privire la pro
blemele internaționale, la politica
externă, de prietenie, colaborare și
pace a României socialiste. Biroul
Marii Adunări Naționale propune
completarea ordinii de zi a sesițjnii
cu următorul punct :
— Apelul adresat de Marea Aduna
re Națională a Republicii Socialiste
România parlamentelor țărițor sem
natare ale Actului final al Conferin
ței de la Helsinki.
Marea Adunare Națională a aprobat
în unanimitate propunerea de com
pletare a ordinii de zi.
Președintele Marii Adunări Națio
nale a dat apoi citire textului Ape-

lului, care a fost primit cu vii șl
îndelungi aplauze.
Apelul adresat de Mapea Adunare
Națională a Republicii Socialiste
România parlamentelor țărilor sem
natare ale Actului1 final al Conferin
ței de la Helsinki a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
Președintele Marii Adunări Na
ționale a informat apoi că Biroul
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România a primit
Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S.
adresat parlamentelor și popoarelor
lumii, apel al cărui conținut este cu
noscut tuturor deputaților.
în legătură cu acest document, s-a
propus ca Marea Adunare Națională
să trimită Sovietului Suprem al
U.R.S.S. o scrisoare de răspuns.
S-a dat aooi citire textului scriso
rii. care a fost aprobat in unanimi
tate de Marea Adunare Națională.
Ordinea de zi a actualei’ sesiuni
fiind epuizată. președintele Marii
Adunări Naționale, tovarășul NicoMe
Giosan, â declarat închisă ss.-^ îea
a treia a celei de-a opta legislaturi.

Cu toate forțele și mijloacele, din zori și pînă în noapte
SECERIȘUL TREBUIE INTENSIFICAT!
Ne aflăm în a doua săptămînă de la declanșarea secerișului orzu
lui. Județele din sudul țării au încheiat această lucrare sau recoltează
ultimele suprafețe. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare rezultă că pină ieri dimineața recoltarea or
zului s-a executat pe 75 la sută din terenurile cultivate, secerișul cuprinzînd acum toate zonele țării. Apreciind aceste rezultate la recoltat,
trebuie spus că nu peste tot sint create condițiile de natură să asigure
desfășurarea muncii în flux, ceea ce presupune ca in cei mult două
zile după recoltare să se încheie și semănatul celei de-a doua culturi.
Așa se explică și decalajele mari care se înregistrează la această dată
intre suprafața de pe care s-a strins orzul, cea eliberată de paie și
cea insămințată.
în zilele ce urmează, sarcinile cele mai urgente sint strînsul orzului
de pe suprafețele care au rămas de recoltat și care se află mai ales
in centrul și nordul țării și intensificarea insămînțârii culturilor succe
sive, De asemenea, trebuie să se treacă din plin la secerișul griului,
lucrare care, dealtfel, a și început in unele județe din sudul tării
Zorul lucrărilor agricole este acum mare și. de aceea, nu trebuie să
se piardă nici o zi, nici o oră bună de muncă in cimp, lucrîndu-se
pretutindeni — așa cum s-a subliniat la recenta plenară a C.C. al
P.C.R. — cu toate forțele și mijloacele, zi și noapte, pentru a se
stringe și pune cit mai repede la adăpost întreaga recoltă, pentru a
se însămînța culturile duble pe toate suprafețele prevăzute.
BOTOȘANI. Ieri a început recol
tatul orzului și in județul Botoșani,
în consiliile unice agroindustriale Al
bești, Trușești, Frumușica, Coțușca,
Dragalirta și chiar în cea mai nordică
zonă a județului și a țării. Darabani.
Prin măsurile adoptate s-a asigurat
o viteză zilnică de lucru de aproape
6 000 hectare, ceea ce va face ca cele
23 431 hectare cultivate cu orz să fie
recoltate în patru zile. Simultan cu
recoltatul, orzului, pe suprafețele eli
berate a început semănatul celei de-a
doua culturi. (S. Ailenei).
CLUJ. De două zile a început re
coltatul orzului în unitățile de stat
și cooperatiste de pe valea Arieșului,
unde plantele au ajuns mai repede
la maturitate. S-a intrat în lanuri
grupat, in formații complexe de me
canizatori și cooperatori, in acest fel

randamentul fiind mai ridicat. La
cooperativa agricolă de producție din
Luna au început lucrul deodată. 18
combine pe 130 de hectare, la Luncani 15 combine pe 177 hectare. în
ambele unități, lucrarea s-a și înche
iat. De asemenea, la cooperativa agri
colă din Cîmpia Turzii într-o zi a
fost recoltată întreaga suprafață de
orz. în consiliul unic agroindustrial
Cîmpia Turzii au fost deja recoltate
mai bine de 600 de hectare din cele
747. Dealtfel, o parte din combine au
și fost regrupate in unități din consi
lii apropiate pentru a veni în spriji
nul acestora. Exemple asemănătoare
am intîlnit și la Ceanu Mare, Bonțida ș.a. Pozitiv este faptul că în
treaga producție recoltată a și fost
transportată în bazele de recepție. Pe
tarlalele eliberate, baloții de paie au

fost adunați și s-a trecut la aratul și
însămințatul culturilor duble. Pînă
acum au fost. semănate mai bine de
100 de hectare cu porumb furajer.
După cum ne informa inginerul
loan Tirnoveanu, directorul trustului
I.A.S., și în unitățile agricole de stat
recoltatul orzului a inceput din plin
la Poiana, Apahida și Dej, unde, da
torită concentrării de forțe mecanice,
lucrarea poate fi considerată înche
iată, a parte din combine uimind ca
in cursul nopții să se deplaseze In
fermele unde s-au semnalat suprafețe
ajunse, în stadiul de recoltare. (Ale
xandru Mureșan).
SATU MARE. Ieri s-a încheiat se
cerișul orzului pe întreaga suprafață
de 19 631 hectare ocupate cu această
cultură. Totodată, pînă aseară s-au
însămînțat cu culturi duble 10 750 hec
tare după cartofi timpurii, legume și
orz, urmînd ca pină la sfirșitul aces
tei săptămîni să se încheie însămințarea îndeosebi cu porumb siloz a în
tregii suprafețe de 18 618 hectare pre
văzute. Dacă vremea se va menține
în continuare favorabilă, la sfirșitul
acestei săptămini se va declanșa și
secerișul griului, intrucit pe anumite
suprafețe soiul timpuriu Libelula
prezintă un stadiu corespunzător de
coacere; (Octav Grumeza).
TIMIȘ. Folosind din plin mijloacele
mecanice și fiecare oră bună de lu
cru, oamenii muncii din unitățile agricole ale județului Timiș aii în
cheiat recoltatul orzului de pe în
treaga suprafață cultivată de peste
60 000 hectare. De menționat că pro
ducția obținută a fost în întregime
înmagazinată. în prezent, agricultorii
timișeni acționează cu forțe sporite
pentru executarea celorlalte lucrări
de sezon. Pină aseară, eliberatul tere

nului de paie s-a executat pe mai
bine de 55 000 hectare, din care 44 000
hectare au și fost arate, insămînțindu-se cu porumb pentru boabe și
alte culturi duble aproape 40 000 hec
tare. Acum, toată atenția este acor
dată pregătirii temeinice a recoltării
griului, astfel ca această lucrare să
poată fi executată in 8—10 zile. (Ce
zar Ioana).
MUREȘ. Pină la 30 iunie au fost
recoltate 9 275 hectare de orz din cele
23 Q50 destinate acestei culturi. în
cooperativele agricole din consiliile
Sînpaul, Iernut, Ernei, Tg. Mureș și
Zau de Cîmpie se lucrează pe ulti
mele suprafețe. începînd de ieri, o
bună parte din cele 941 combine au
fost deplasate in unitățile agricole din
nordul județului, ceea ce permite ca
în cel mult două zile bune de lucru
secerișul orzului să se încheie pe în
treaga suprafață. Paiele au fost ba
lotate și transportate de pe mai bine
de 2 000 hectare, iar arăturile au fost
efectuate pe 553 hectare, ceea ce a
permis trecerea cu forțe sporite la
însămințarea culturilor duble. (Gh.
Giurgiu-.
VILCEA. După încheierea seceri
șului la orz, lucrătorii ogoarelor vilcene și-au concentrat în aceste zile
forțele la eliberarea terenurilor și însămînțarea acestora cu culturi duble.
Pînă aseară au fost arate peste 2 400
hectare din cele 5 033 hectare, din
care au și fost semănate cu porumb
siloz și legume 2 050 hectare. Intr-un
stadiu mai avansat se află coopera
tivele agricole din consiliile unice
Făurești, Bălcești, Măciuca, Drăgășani și Băbeni, unde insămințările
după orz s-au executat pe aproape
80 la sută din suprafața planificată.
(Ion Stanciu).
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Executiv al Adunării Provinciei
Socialiste Autonome Voivodina
Miercuri, 1 iulie, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Nikola Kmezici, președintele
Consiliului Executiv al Adunării
Provinciei Socialiste Autonome Voi
vodina, care face o vizită în țara
noastră.
Ea întrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, ministrul minelor,
petrolului și geologiei, președintele
părții române in Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică.
Au fost de față Nicolae Mihai, am

basadorul României la Belgrad și
Trifun Nikolici, ambasadorul Iugo
slaviei la București.
în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie colaborare
și bună vecinătate dintre țările, par
tidele și popoarele noastre și a fost
relevată importanța înțelegerilor la
nivel înalt pentru aprofundarea, pe
multiple planuri, a raporturilor tra
diționale de prietenie și de conlu
crare româno-iugoslave. S-au evi
dențiat, totodată, posibilitățile care
există în domeniul colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și al
schimburilor de mărfuri, apreciindu-

se că valoarea acestora servește
construcției socialismului în Româ
nia și Iugoslavia. S-a exprimat
hotărârea cbmună de a se ac
ționa pentru extinderea conlucrării
bilaterale în cele mai diverse dome
nii de activitate, precum și pe terțe
piețe.
Abordindu-se unele aspecte actua
le ale vieții internaționale, a fost ex
primată hotărîrea României și Iugo
slaviei de a continua să conlucreze
strîns pentru soluționarea marilor
probleme care confruntă omenirea,
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul Republicii Arabe
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, in cursul zilei de miercuri,
pe Hayssam Barakat, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Arabe Si
riene în țara noastră.
înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul sirian a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea
președintelui Republicii Arabe Si
riene. Hafez Al-Assad, cele mai calde
salutări, iar poporului prieten român
urări de continuă înflorire și pro
gres.
•
în cuvînMrea prezentată de amba
sador cu j-, Aț prilej sînt evocate bu
nele relații care s-au 'statornicit și
se dezvoltă între țările, partidele și
popoarele noastre, precum și rapor
turile de prietenie dintre conducăto
rii statelor noastre și este relevată
hotărîrea acestuia de a acționa pen
tru extinderea conlucrării românosiriene.
„Doresc, cu acest prilej, se arată
in cuvintare, să evidențiez relațiile
noastre economice de mare amploa
re, care se dezvoltă zi de zi. sub ne
numărate forme, in binele și inte
resul țărilor noastre. Totodată, doresc
să aduc un elogiu rezultatelor re
marcabile pe care le-a obținut po
porul român prieten, sub conducerea
dumneavoastră înțeleaptă. în dezvol
tarea sa economică și socială, pen
tru construirea societății socialiste
dezvoltate.
în același timp, relațiile cultura
le stabilite, care își găsesc reflec
tarea în acordurile de schimburi cul
turale, tehnice și științifice, consti
tuie o dovadă a dorinței țărilor noas
tre surori de a realiza mai mult de-

cît o simplă intîlnire și apropiere iii
aceste domenii de mare însemnătate’1.
Ambasadorul R. A. Siriene a urat
președintelui Nicolae Ceaușescu de
plină sănătate și fericire personală,
mult succes și prosperitate poporului
român, sub conducerea sa clarvăză
toare.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesajul transmis
din partea președintelui Republicii
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad. și a
rugat să se transmită șefului statului
sirian cordiale urări de sănătate și
fericire personală, de pace și prospe
ritate pentru poporul sirian.
țn cuvintarea de răspuns a șefului
statului român sînt evidențiate cursul
ascendent al raporturilor româno-siriene — pe plan politic, economic,
științific și în alte domenii — pre
cum și conlucrarea rodnică statorni
cită intre Partidul Comunist Român
și Partidul Baas Arab Socialist. Arătind că la baza acestor raporturi se
află înțelegerile convenite la cel mai
înalt nivel, cuvintarea relevă hotărirea țării noastre de a face totul pen
tru realizarea integrală a celor con
venite, pentru a da un nou impuls
relațiilor dintre țările și popoarele
noastre.
în continuare, în cuvintare se spu
ne : „Evidențiind cu satisfacție con
lucrarea fructuoasă dintre România
și Siria pe arena internațională. îmi
exprim convingerea că țările noastre
vor milita activ și în viitor pentru a
se pune capăt agravării situației in
ternaționale actuale, pentru reluarea
cursului destinderii, independenței,
colaborării și păcii, pentru reglemen
tarea tuturoi
*
problemelor dintre state
exclusiv pe cale pașnică, pentru reali-

zarea de pași hotârîți pe calea dezar
mării generale, și in primul rind a
dezarmării nucleare, pentru adop
tarea de măsuri eficace în vederea li
chidării subdezvoltării și a instaură
rii unei noi ordini internaționale".
„România — se arată în cuvintare
— acordind o deosebită atenție situa
ției din Orientul Mijlociu — zonă în
vecinată țării noastre — militează, ac
tiv și consecvent pentru reglemen
tarea politică a conflictului din aceas
tă parte a lumii, 'pentru instaurarea
unei păci globale, justă și durabilă,
bazată pe retragerea Israelului din
toate teritoriile arabe ocupate în
urma războiului din 1967, pe solu
ționarea problemei poporului palesti
nian, prin realizarea dreptului său
la autodeterminare, inclusiv la
crearea unui stat național propriu,
independent, pe asigurarea integrită
ții și suveranității tuturor statelor din
regiune. Considerăm că trebuie făcut
totul pentru soluționarea globală a
problemelor din. Orientul Mijlociu,
pentru a se ajunge cit mai neîntirziat
la o pace trainică și justă în această
regiune".
în încheiere, șeful statului român
l-a asigurat pe ambasador de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al
guvernului și al său personal în înde
plinirea misiunii încredințate.
După solemnitatea inminării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, în
tr-o atmosferă cordială, cu ambasado
rul Hayssam Barakat.
La ceremonie și convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Ambasadorul Republicii Chile
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prețedjptele Republicii. Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, pe Ma
rio Silvă
Concha, ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar
Republicii Chile in Republica
cialistă România, în vizită de
mas bun, in legătură cu

al
So
ră
în

Deschiderea expoziției

cheierea misiunii acestuia în țara
noastră.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

tv

„60 de ani de la crearea P. C. Chinez"
Miercuri s-a . deschis în Capitală
expoziția „60 de ani de la crearea
Partidului Comunist Chinez", organi
zată de Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluționare și
democratice din România in colabora
re cu Muzeul Revoluției Chineze și
Ambasada Republicii Populare Chi
neze la București. Expoziția înfăți
șează, printr-un mare număr de foto
grafii, tradițiile de luptă ale mișcării
revoluționare chineze, momentul isto
ric al creării Partidului Comunist
Chinez la 1 iulie 1921, lupta revolu
ționară de eliberare antiimperialistă
a eroicului popor chinez, condus de
partidul comunist. Sînt prezentate,
de asemenea, marile realizări obți
nute de poporul chinez în anii con
strucției socialiste, legăturile strînse
dintre partid și clasa muncitoare, cu
celelalte clase și categorii sociale,
aspecte ale politicii externe a Chinei
populare, de pace $i colaborare între
state.
Un loc aparte in cadrul expoziției
este acoțdat relațiilor de strînsă
prietenie’' ii colaborare, de solidaritate
militantă a, tre poporul român și
poporul chinez, între mișcările revo
luționare din Republica Socialistă
România și Republica Populară Chi
neză. In acest cadru sint prezentate
aspecte ale vizitelor făcute in R.P.
Chineză de secretarul general al
Partidului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ale convorbirilor
desfășurate la nivel inalt.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Ion Găleteanu, secretar de stat la
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, și Chen Shuliang, ambasadorul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3,
țară : Vremea va fi
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi locale sub formă de averse însoțite de descărcări electrice
mai frecvente în nordul și estul țării.
4 și 5 iulie. în

• APARATE
ELEC
TRONICE PENTRU SU
PRAVEGHEREA EVOLU
ȚIEI CULTURILOR. A§ricultura din Kazâhstan a început
si utilizeze pe scară largă
aparatele electronice pentru
supravegherea evoluției cultu
rilor. In acest scop au fost con
struite puncte de recepționare
a informațiilor transmise de sa
teliți. iar la bordul unii avion
au fost montate aoarate aerofotorrietrice. Cu ajutorul acestei
aparaturi, in acest an s-a stabi
lit necesarul de îngrășăminte
minerale și de apă la unele so
iuri de eriu. Cu ajutorul ac«lorăși mijloace tehnice se urmă
rește evoluția culturilor pentru
stabilirea datei optime de înce

Republicii Populare Chineze la Bucu
rești. In cuvintul lor, vorbitorii au
evidențiat insemnătatea evenimentu
lui aniversat, subliniind, totodată,
adincile prefaceri revoluționare petre
cute în Republica Populară Chineză
in anii socialismului, sub conducerea
Partidului Comunist Chinez, cu ample
rezultate în progresul multilateral al
țării, in ridicarea nivelului de viață,
material și spiritual, al poporului
chinez. Au fost relevate, de asemenea,
tradiționalele relații de prietenie și
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul
Comunist Chinez, dintre România și
China, rolul determinant al intilnirilor și convorbirilor la nivel inalt în
dezvoltarea și întărirea continuă a
relațiilor, pe multiple planuri, dintre
țările noastre, în interesul ambelor
popoare, al colaborării și cooperării
internaționale, al cauzei socialismului
și păcii în lume.
La festivitatea inaugurală a expo
ziției au luat parte Hie Radulescu,
secretar al C.C. al P.C.R., Stan Soarp
și Dumitru Turcuș. adjuncți de șef
de secție la C.C. al P.C.R., Ion Po
pescu Puțuri, președintele Asociației
de prietenie româno-chineză. partici
pant români la revoluția chineză,
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, ai unor organizații de masă
și obștești, oameni ai muncii din
Capitală.
Au fost prezenți membri ai delega
ției de activiști ai P.C. Chinez care
efectuează o vizită în schimb de
experiență in țara noastră.
(Agerpres)

Vînt moderat, cu intensificări de scurtă
durată. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele
maxime între 18 și 28 de grade. Izolat
condiții de
grindină.
în București :
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar
noros, favorabil ploii de scurtă durată.
Vînt -moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 10 și 14 grade, iar
cele rriaxime intre 24 și 27 de grade.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

pere a recoltărilor, a necesaru
lui de tehnică de recoltare și
de mașini pentru transport. Fo
losirea tehnicii fotoelectronice
este- posibilă în Kazahstan da
torită suprafețelor foarte intinse
pe care se seamănă culturile
cerealiere.

•

ROBOT SPAȚIAL.

N.A.S.A. a anunțat că naveta
spațială ce urmează să efectue
ze cel de-al doilea zbor incepînd
cu data de 30 septembrie va fi
dotată cu șapte aparate noi pen
tru diverse experimente. Printre
acestea se numără un robot avind
forma unui braț articulat, con
trolabil de la distantă, capabil să
„apuce" sateliți sau alte obiecte
aflate în spațiu. Lung de 17
metri și cu un diametru de

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : Karl Marx — anii
tinereții. Reluarea ultimului episod
12,00 Omul și sănătatea • Vitaminele
și sărurile minerale în alimentație
12.20 Tribuna TV
12,45 Telex
16,00 Tenis de cîmp. Aspecte din semi
finalele de simplu bărbați ale
turneului internațional de la Wim
bledon. Transmisiune directă
17.20 Muzică populară
în jurul orei 17,30 — Transmi
siune directă : adunarea populară
din municipiul Tîrgu Jiu cu pri
lejul vizitei de lucru in județul
Gorj
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,40 Ora tineretului
20.20 Evoluția vieții pe Pămînt. Serial
științific. Episodul 12
21,15 Concert simfonic extraordinar sus
ținut de formațiile muzicale ale
.Radiotelcviziunii pentru muncito
rii de pe platforma industrială a
municipiului Piatra Neamț. Diri
jor : Ioslf Conta
22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2

Telejurnal
Moment folcloric
t.
Fermierii din Illinois — reportaj
Concert simfonic extraordinar sus
ținut de formațiile muzicale ale
Radioteleviziunii pentru muncito
rii de pe platforma industrială a
municipiului. Piatra Neamț. Solist:
violonistul Ștefan Ruha. Transmi
siune directă a părții I
'•21,00 Pagini din istoria teatrului româ
nesc.
Caragiale și vremea
lui.
(partea a Il-a)
21,50 Muzeul de sub poartă — reportaj
de Liviu Tudor Samuilă
22,05 Telejurnal
19,00
19,25
19,40
19,55

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 1 IULIE 1981

Extragerea I : 31 8 35 5 22 29
Extragerea a II-a : 37 10 3 32 2 25
Fond total de ciștiguri 957 189 lei
din care 67 740 lei report la catego
ria I.

Tovarășului JUMJAAGHIIN TEDENBAL

Pentru a participa la lucrările celei de-a XXXV-a

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
al Republicii Populare Mongole

ședințe a sesiunii C.A.E.R.

ULAN BATOR

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă
adresez felicitări călduroase în legătură cu realegerea dumneavoastră in
înalta funcție de președinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii
Populare Mongole.
Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie
și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei /in
continuare, spre binele popoarelor român și mongol, în interesul cauzei
generale a socialismului și păcii, independenței naționale și progresului
în lume.
Vă urez, stimate tovarășe Țedenbal, multă sănătate și noi succese in
activitatea dumneavoastră consacrată transpunerii în practică a hotăririlor
celui de-al XVIII-lea Congres al partidului dumneavoastră, Înfloririi pe mai
departe a Mongoliei socialiste prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Vernisajul expoziției de fotografii: „Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu In R. S. Cehoslovacă*4**
La Casa de cultură a Republicii
Socialiste Cehoslovace din Capitală
a avut loc, miercuri, vernisajul ex
poziției de fotografii a Agenției de
presă C.T.K.-Praga, intitulată „Vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in Republica Socia
listă Cehoslovacă".
Expoziția reunește imagini din
timpul vizitei oficiale de prietenie
intreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, între 19—21 mai 1981, in
R.S. Cehoslovacă, al convorbirilor
purtate, cu acest prilej, cu Gustav
Husak, secretar general al Comite
tului Central ar Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, expre-

sie a trainicelor relații de priete
nie și colaborare statornicite între
cele două țări, partide și popoare.
. La inaugurarea expoziției au parti
cipat Ion Găleteanu, secretar de stat
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Institutului
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea, oameni de cultură și
artă, ziariști.
Au fost de fața Lumir Hanak. am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, șefi
de misiuni diplomatice, alți reprezen
tanți ai corpului diplomatic.
Alocuțiunea inaugurală a fost
rostită de ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București.
/
(Agerpres)

Cronica

zilei

Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, pre
ședintele părții române in .Comisia
mixtă de colaborare economică romano-iugoslavă, s-a întîlnit, miercuri,
cu tovarășul Nikola Kmezici, pre
ședintele Consiliului Executiv al Adunării Provinciei Socialiste Autono
me Voivodina, conducătorul unei de
legații din această provincie, aflată
în vizită în țara noastră.
Cu acest prilej a fost examinat
stadiul îndeplinirii acțiunilor privind
colaborarea dintre unități efconomice
din țara noastră și din Voivodina, în
cadrul larg al colaborării românoiugoslave, al măsurilor hotărîte la
cel mai înalt nivel. Totodată, au fost
evidențiate și s-au stabilit măsuri
concrete pentru extinderea colaboră
rii în industriile extractivă, energe
tică, constructoare de mașini și uti
laje, chimică, comerț și in domeniul
agriculturii.
In acest scop a fost semnat un
aide-memoire.
'
La întrevedere au participat Du
mitru Petrescu, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, Nicu
Constantin, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, Ma
rin Trăi st aru, adjunct al ministrului
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Adrian Stoica,
adjunct al ministrului industriei chi
mice, Ion Popescu, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei, precum și Nicolae Mihai, amba
sadorul României la Belgrad, și
Trifun Nikoiici. ambasadorul R.S.F.
Iugoslavia la București.
•
Delegația P.S.A. Voivodina a vizi
tat, marți și miercuri. întreprinderea
mecanică-Timișoara, Combinatul pen
tru creșterea și ingrășarea porcilor —
B'eregsău, Stațiunea experimentală de
creștere a porcilor — Periș, precum
și întreprinderea de mașini grele din
Capitală.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Burundi, ambasadorul acestei
țări la București, Clement Sambira,
a oferit miercuri o recepție.
Au luat parte Maxim Berghianu,
ministrul muncii, Mgria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Adrian Rogojeanu, adjunct al
ministrului agriculturii și industriei
alimentare, Ion Stanciu, adjunct al
ministrului comerțului exterior’ și
cooperării economice internaționale,
reprezentanți ai altor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, zia
riști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.
k

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Burundi a rostit o cuvintare
la posturile noastre de radio și
televiziune.
★
La Institutul de istorie și arheolo
gie „A. D. Xenopol" din Iași au în
ceput lucrările celui de-al III-lea
Colocviu româno-englez de istorie,
avind drept temă „Relațiile românoengleze- în perioada 1821—1918 in
context internațional".
Organizată de secția de istorie și
arheologie a Academiei de științe so
ciale și politice și de Comitetul națio
nal britanic al Asociației internațio
nale de studii sud-est europene, ma
nifestarea reunește cunoscuți specia
liști ai relațiilor politice, economice
și cultural-științifice romfino-engleze,
cadre didactice și cercetători, prile
juind un util dialog in scopul mai
bunei cunoașteri și ințelegeri a isto
riei celor două țări, care reliefează,

rindul oamenilor de știință dom
nea convingerea că sistemul ner
vos central al mamiferelor ma
ture rămine neschimbat, că ce
lulele nervoase nu se pot reface.
Investigații intreprinse în ulti
mul deceniu de către Institutul
național englez de cercetări me
dicale din Londra par să infir
me această aserțiune. Cercetă
torii au ajuns la concluzia că.
deși un „circuit nervos" ieșit din
funcțiune nu se reface in mod

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă
tovarășului Jambin Batmunh, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Mongole, cu
prilejul realegerii in această funcție,
prin care adresează, in numele gu

• HRANA Șl MICROELEMENTELE. Rolul microelementelor în hrana oamenilo?
a început să fie studiat (odată
cu perfecționarea metodelor de
analiză, cu capacitatea acestora

vernului român și al său personal,
felicitări cordiale, cele mai bune
urări de sănătate și succese tot mai
mari in activitatea dedicată edifică
rii socialismului, întăririi prieteniei
și dezvoltării colaborării intre po
poarele român și mongol.

Cu acest prilej, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice,
prof, univ. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, a oferit la București un dineu
în onoarea oaspeților britanici.
Au participat Paul Cecil Henry
Holmer, ambasadorul Marii Britanii
în țara noastră, membri ai ambasadei.
încheierea finalelor „Daciadei" la gimnastică
★
•
Finalele
„Daciadei" la gimnastică
Grigoraș și-a confirmat talentul obCu prilejul Zilei naționale a Ca
s-au încheiat aseară la Palatul spor
ținind două titluri și fiind notată de
nadei, ambasadorul acestei țări la
turilor și culturii din Capitală, in
trei ori cu „10“ (la sol, paralele și
București, Peter McLaren Roberts, a
prezența a peste 3 0Q0 de spectatori,
birnă).
rostit miercuri o cuvintare la pos
cu
desfășurarea
concursului
special
iată Învingătorii concursului spe
turile noastre de radio și televiziune.
pe aparate.
cial pe aparate : feminin : birnă :
★
întrecerea gimnastelor a fost domi
Nadia Comăneci — 20,00 puncte ; să
nată de multipla campioană olimpică
La cinematograful „Studio" din
rituri : Nadia Comăneci — 19,725
Nadia Comăneci, cea care.marii cișCapitală a avut loc, miercuri seara,
puncte : paralele : Cristina Grigoraș
tigase la egalitate cu Cristina Grigo
„Gala filmului din Canada", în ca
— 19,850 puncte ; sol : Nadia Coma
raș
titlul
la
individual
compus,
învin

drul Căreia a fost prezentei lung- ’
neci, Cristina Grigoraș și Rodiră’ t
metrajul artistic „Cordelia". In des-„ . gătoare in trei probe.: birnă, sărituri,
DuTica, ia egalitate
'Cu cite 19,9t>
chiderea manifestării, organizate' cu’ și sol. Lâ bîină, reeditind comportapuncte ;' mtisctillA t’Tiol : Dan OStoi
*»
’
rerț, excelentă din ziua anterioară,
prilejul Zilei .naționale a Canadei
hean — I9,35”buriHie’1i, eal cu minaret"’'* ”'
Nadia Comăneci a- primit din noy
au luat cuvintul Dumitru Fernoagă,
Kurt Szilier și Octavian Ionașiu, la
nota maximă „10", totalizind la acest
directorul Casei de filme nr. 5, și
egalitate — cu cite 19,40 puncte ;
dificil aparat punctajul absolut —
Henry Dickson, prim-seefetar al Am
inele : Romulus Bucuroiu — 19,40
20,00.
Ea
a
mai
fost
notată
cu
..10,"
basadei Canadei la București.
puncte ; sărituri : Dan Odorhean —
și
la
paralele,
unde,
de
data
aceasta
La spectacolul de gală au luat
18.95 puncte ; paralele : Aurelian
într-o
evoluție
de
mare
virtuozitate,
parte Ion Găleteanu, secretar de stat
Georgescu — 18,95 puncte ; bară >
i-a
reușit
elementul
de
mare
dificul

la Consiliul Culturii și Educației So
Emilian Nicula — 19,80 puncte.
tate Scarer-i poartă numele. Cristina
cialiste. reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, Asociației cineaș
tilor, alți oameni de artă și cultură,
un numeros public.
• Finala probei de simplu femei
® Localitatea vest-germană Baden
'Au fost, de asemenea, prezenți
din cadrul turneului internațional de
Baden va găzdui intre 8 și 23 iulie
Peter McLaren Roberts, ambasadorul
tenis de la Wimbledon se va disputa
un turneu internațional de șah, la
Canadei la București, și membri ai
vineri între primele două favorite :
care și-au anunțat participarea 7 mari
ambasadei.
maeștri și 6 maeștri internaționali.
americana
Chris
Evert-Lloyd
și
ceho

★
slovaca liana Mandlikova.
La acest puternic turneu România
La Iași s-au desfășurat, miercuri,
în semifinale, Hana Mandlikova,
va fi reprezentată de marele maestru
lucrările simpozionului cu tema
Florin Gheorghiu, ceilalți mari
cîștigătoarea turneului de la „Roland
„Predarea limbilor moderne — limbi
Garros", a eliminat-o in trei seturi,
maeștri fiind Viktor KorcinOi, Vlastistrăine și limba română — pentru
mil Hort, Zoltan Ribli, Wolfgang
cu 7—5. 4—6, 6—1, pe Martina Navra
studenții de peste hotare care stu
Unzicker, Boris Ivkov și Anthony
tilova, iar Chris Evert-Lloyd a îridiază în invățămintul superior medi
Miles.
vins-'o cu 6—3, 6—1 pe Pam Shriver.
cal din țara noastră". La această ma
Este pentru a șaptea oară, din 1973,
nifestare, organizată de Institutul de
cind campioana americană se califică
• Turneul internațional feminin
medicină și farmacie din localitate,
in finala acestui prestigios turneu.
de volei al țării noastre dotat la aau participat, cadre didactice și spe
Rezultate înregistrate în turul III
ceastă ediție, cea de-a 19-a, cu „Tro
cialiști în predarea limbilor moderne
al probei de dublu bărbați : Frawley,
feul Hebe", va ince.pe duminică 5
din invățămintul superior din Bucu
Lewis — Carruthers, Maynette 6—2.
iulie in orașul Bistrița. La turneu
rești, Cluj-Napoca, Timișoara, Con
6—4. 6—4 ; Anand si Vijay Amritraj
participă echipele Ungariei, Bulga
stanța și Iași.
— McMillan, Mottram 6—3, 6—7, 5—7,
riei, Cehoslovaciei, R.D. Germane și
(Agerpres)
6—1, 6—2.
României.
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI

cinema
• Serpico j Sala Mare a Palatului :
18; 20,15.
• Alo, aterizează străbunica ! : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15,
CAPITOL - 9; 11: 13,15: 15,30;
18:
20, la grădină — 21, FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Duelul : FEROVIAR — 9;
11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15, GLORIA — 9.
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, LUCEA
FĂRUL — 9: 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21,15, GRADINA
BUZEȘTI — 21.
• Fiul munților : DACIA —• 9; 11,15;
13,30 f 15,45; 18; 20. LIRA — 15,30; 17,45;
20.
• Punga cu libelule :
FERENTARI
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia4* :
VII
TORUL — 15,30: 17,30; 19,30.
• Probleme personale : MUNCA —
16; 18; 20.
• Jocuri serioase î CENTRAL — 9.30;
11,30; 13.30: 16; 18; 20.
• Cosmonautul : TIMPURI NOI —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aventuri în Marea Nordului : PA
TRIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18;
20,15, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30: 18: 20.30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC

TORIA — 9; 12,15 ; 15,30; 19. POPU
LAR — 15; 18.30.
• Primăvară pentru o oră : DOINA
— 9.15; 11; 12,45; 14,30.
• Cenușa : DOINA — 16; 19.
• Signum laudis : BUZEȘTI — 15;
17; 19.
• Un iepure pentru avocat : DRU
MUL SĂRII — 1(5; 18; 20.
• Stelele de dimineața : COTROCENI
— 15; 17.30; 20.
• Patrula cosmică în acțiune : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
• Socrul : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19, FLOREASCA 9; 11,30; 14; 16,30; 19. FLAMURA —
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• clinele electronic : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, la
grădină — 21,15.
• Campionul : EFORIE — 8.45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, MIORIȚA — 9;
12;
16: 19, la grădină - 21, FLACĂRA —
14,15; 17; 19,45, la grădină — 21.15.
• Secretul casetolonului : GIULEȘTI
— 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : PACEA — 11; 15,30;
18,30.
• Articolul 420 : MELODIA — 9; 12;
16; 19, CULTURAL — 9; 12; 16: 19.
• Idila cu „miss Brazilia44 : VOLGA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, ARTA*
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gra
dină — 21.
• Shabana î AURORA — 9; 12; 16;

de suplinire a insuficiențelor de
acest gen.
.

direct, are loc totuși un proces
de „reparare" prin stabilirea
unei legături suplimentare cu
un alt neuron. Experiențele efectuate , demonstrează, pentru
prima oară, capacitatea siste
mului nervos central al mamife
relor de a stabili nbi legături
între neuroni.

prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ilie Râdulescu, secretar al C.C.
al P.C.R., Neculai Agachi, ministrul
industriei metalurgice, și loan Florea, ministrul economiei forestiere și
materialelor de construcții.
Au fost prezenți Petăr Danailov,
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
★
La sosire, pe aeroportul interna
țional din Sofia, delegația română a
fost întimpinată de tovarășii Grișa
Filipov, președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Bulgaria, Andrei
Lukanov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul per
manent al Bulgariei la C.A.E.R.. Dimităr Stanișev, secretar al C.C. al
P. C. Bulgar, Vasil Țanov, secretar
al C.C. al P. C. Bulgar, Kiril Zarev,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului de
Stat al Planificării, Belcio Belciev,
ministrul finanțelor, Nacio Papazov,
președintele Comitetului de Stat
pentru Știință și Progres Tehnic,
Toncio Ciakărov, ministrul construc
țiilor de mașini și electrotehnicii,
Hristo Hristov, ministrul comerțului
exterior. Marii Ivanov, prim-adjunct
al ministrului afacerilor externe,
Hristo Petkov, secretarul permanent
al Comisiei de colaborare economică
și tehnico-științifică a Consiliului de
Miniștri, Rasco Draganov. locțiitorul
reprezentantului permanent al Bul
gariei în C.A.E.R., alte persoane ofi
ciale.
A fost de față Nikolai Faddeev,
secretar al C.A.E.R.
Erau prezenți Petre Duminică, am
basadorul tării noastre la Sofia, alți
membri ai ambasadei.

Miercuri a plecat la Sofia delega
ția Republicii Socialiste România,
condusă de tovarășul Ilie Verdeț,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru
al guvernului, care va participa la
lucrările celei de-a XXXV-a ședințe
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.
Din delegație fac parte tovarășii
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, reprezentantul permanent al
României în C.A.E.R., Petru Enache,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Emilian Dobrescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru, președintele Comitetului de
Stat al Planificării, Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, Dumi-.
tru Bejan, ministru secretar de stat
la Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Stan Măgureanu, secretar al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Stancu, vicepreședinte
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și
tehnică, Vasile Șandru, director in
Ministerul Afacerilor Externe, Grigore Bârgăoanu, locțiitorul reprezentanWlui permanent al României la
C.A.E.R., consilieri ,și experți.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de, tovarășii
Ion Dincă, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

TELEGRAMĂ

totodată, raporturile tradiționale de
prietenie statornicite de-a lungul
veacurilor între România și Marea
Britanie.

mai puțin de 40 de centimetri,
acest braț a fost realizat de
consiliul național pentru cer
cetări din Canada.

• ESTE POSIBILĂ RE
FACEREA
CELULELOR
NERVOASE ? Pînă recent, în

0 delegație a Republicii Socialiste România,
condusă de tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru
al guvernului, a plecat la Solia

de a pune in evidență cantități
infinitezimale de metale în țe
suturile vii. Recent, arată
„Journal of Applied Nutrition",
specialiștii au stabilit că seleniul
ar avea proprietăți anticanceroase. Un alt microelement, cro
mul, s-a vădit a fi de o impor
tanță vitală pentru bolnavii de
diabet, pentru că sporește capa
citatea de prelucrare a hidraților de carbon de către organism.
Ambele elemente ajung in
corpul nostru împreună cu hra
na, dar nu întotdeauna in can
tități suficiente. în prezent se
caută cele mai adecvate metode

•
SOR

TURBOPROPULECONOMICOS.

Printre, exponatele Salonului
aerospațial deschis la începutul
acestei luni la Paris se distinge
modelul Dornier Do 228/100, un
turbopropulsor conceput după o
nouă tehnologie a profilului
aripii. Aparatul prezintă amelio
rări sensibile mai cu seamă in
ceea ce privește portanta maxi
mală și rezistenta structufllor.
Primele zboruri demonstrative
au scos în evidentă excelente
performante la decolare, în ur
care și la aterizare, precum și
un raport favorabil „încărcătu
ră utilă/rază de acțiune". Desti
nat transporturilor pe distanțe

19. la grădină —21. TOMIS — 9; 12.30;
16: 19,30.
• Cactus Jack : GRADINA FESTI
VAL - 21,15.
• Jandarmul și extratereștrii : GRA
DINA LIRA — 21, GRADINA CUL
TURAL — 21.
• Vizita la domiciliu : PARC
HO
TEL — 21,15.
• îmi sare țandăra : STUDIO — 10;
12; 14; 16; 18; 20. GRĂDINA GLORIA
— 21.
• Strada Hanovra : GRĂDINA TO
MIS — 21.

teatre
• Teatrul de comedie : Concurs de
frumusețe (la Teatrul de vară He
răstrău) — 20.
o Teatral de operetă : Stelele opere
tei — 20.
• Teatrul
Mic :
Efectul
razelor
gamma asupra anemonelor — 19,30.
Cintecul iubirii (la rotonda scriito
rilor din Cișmigiu) — 21.
e Teatrul Foarte Mic : Stop pe au
tostradă — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia română“ : „La fintîna dorului
*
4 — 18,30.
• Teatrul Țăndărică : (la Școala ge
nerală nr. 155 Drumul Taberei) : Tindală... cloșcă — 20.

scurte și medii, noul tip de
turbopropulsor este relativ ușor
de întreținut, iar consumul de
carburant este mai mic cu 30 la
sută față de aparatele analoage
de concepție clasică.

• 130 KM PE ORĂ
CU ELECTROMOBILUL.
Filiala din Heidelberg a unui
concern electrotehnic vest-german a elaborat proiectul unui
electromobil care, după părerea
constructoiilcr, va putea atinge
o viteză de 130 km pe oră. Ca
pacitatea bateriei lui electrice îi
va permite să parcurgă pină la
250 de km fără reîricărcare.
Pentru reîncărcare bateria poa
te fi conectată in timpul nopții
la rețeaua electrică obișnuită.
Creatorii noului electromobil

consideră că în viitor, cînd fo
losirea acestui gen de mașini se
va generaliza, bateriile vor fi
reîncărcate nu de la rețeaua
electrică, ci de Ia stații speciale.

• BOMBARDAMENT
CU... VALIZE. Sosind la
Palermo, echipajul unui avion
de linie de tip „DC-9", aparținînd unei companii de
transporturi aeriene italiene, a
constatat cu surprindere că o
mare parte a bagajelor pasage
rilor, aflate în cala aparatului,
dispăruseră. Investigațiile efec
tuate au arătat că acestea nu
rămăseseră pe aeroportul de
plecare, ci au fost pierdute „pe
drum", ca urmare a deschide
rii trapei compartimentului de
bagaje.

MOSCOVA : Semnarea Acordului privind
Mesaj de prietenie din partea
președintelui Nicolae Ccaușescu înminat schimburile de mărfuri și plățile dintre
președintelui Filipinelor, Ferdinand Marcos România și U.R.S.S. pe perioada 1981-1985
MANILA 1 (Agerpres). Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, a fost înminat la Manila
un mesaj de prietenie președintelui
Republicii Filipine, Ferdinand E.
Marcos, cu prilejul primirii tova
rășului Iosif Kovacs, vicepreședinte
al Consiliului de Stat, reprezentant
personal al șefului statului român la
ceremoniile ocazionate de reinvestirea președintelui filipinez.
Totodată, din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
președintelui Ferdinand E. Marcos
și doamnei Imelda Romualdez\ Mar
cos cordiale felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de prosperitate și pace
poporului filipinez prieten.
Mulțumind călduros pentru mesa
jul și felicitările primite, președin
tele Ferdinand E. Marcos a rugat să
fie transmise tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, din partea sa și a doam
nei Imelda Romualdez Marcos, cor
diale și sincere urări de sănătate și
fericire, de bunăstare, progres și
prosperitate poporului român prie
ten.
In cursul discuției care a urmat
a fost evidențiată satisfacția celor
două părți pentru cursul ascendent

al raporturilor româno-filipineze,
bazate pe rezultatele convorbirilor și
pe ințelegerile convenite la cel mai
înalt nivel, cu prilejul vizitei oficia
le pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, a efectuat-o la
Manila în aprilie 1975 și a fost rele
vată hotărârea României și Filipine
lor de a acționa în direcția adîncirii
și intensificării raporturilor bilate
rale pe plan politic, ca și în dome
niul schimburilor comerciale și al
cooperării economice reciproc avan
tajoase.
A fost, de asemenea, subliniată
satisfacția pentru conlucrarea rodnică
dintre, cele două țări pe plan interna;
țional și a fost exprimată dorința de
continuare și dezvoltare a acesteia. în
interesul popoarelor român și fili
pinez prietene, al cauzei generale a
păcii, destinderii. independenței și
cooperării in întreaga lume.
La întîlnire. care s-a desfășurat
într-o atmosferă de cordialitate și
caldă prietenie, au participat din
partea filipineză Manuel Coliantes,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Leandro Vercelles. amba
sador in M.A.E., iar din partea ro
mână Constantin Oancea, adjunct
ai ministrului afacerilor externe, și
Constantin Nistor, însărcinat cu
afaceri a.i. la Manila.

„Ratele înalte ale dobînzilor - o amenințare
la adresa economiei mondiale"
Cuvîntarea secretarului general al O.N.U.
la deschiderea sesiunii ECOSOC

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva au început, miercuri, lucrările
sesiunii Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC), care vor
dura 24 de zile.
Luind cuvîntul în deschiderea dez
baterilor, secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a avertizrft
asupra consecințelor deteriorării si
tuației economice mondiale și a ra
porturilor de cooperare asupra păcii
și stabilității internaționale. Atrăgînd atenția că ratele extrem de
înalte ale dobînzilor bancare și mă
surile comerciale protecționiste con
stituie o amenințare nouă la adresa
economiei mondiale, el a subliniat :
„Ratele înalte ale dobînzilor adaugă
presiuni suplimentare asupra ba-

r

J

*r]anțclo de plăți ale țărilor în curs
de dezvoltare și afectează măsurile
de asistență economică
.
**
„Ceea ce
vedem astăzi — a spus el — este o
erodare a sistemului cooperării mul
.
**
tilaterale
Arătînd că „activitatea
industrială Stagnează practic, ex
pansiunea comerțului internațional
a încetinit, dezechilibrele balanțelor
de plăți cresc, iar șomajul continuă
să se agraveze
,
**
secretarul general
al O.N.U. a insistat asupra necesită
ții stopării acestor evoluții și a adop
tării de măsuri pentru anihilarea
consecințelor lor, Kurt Waldheim a
adresat un apel tuturor țărilor lumii
să acționeze in acest domeniu luind
în considerare interesele generale
ale tuturor țărilor lumii.

țgAGENȚIILE DE PRESA
agW - pe scurt

PENTRU O ZONĂ A PĂCII Șl COOPERĂRII IN ZONA MĂRII CARAI
BILOR. Primul ministru ol Grenadei, Maurice Bishop, a inaugurat, la Saint
George's, lucrările reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor membre ale
Pieței comune caraibiene (CARICOM). In cuvîntul său, el s-a pronunțat
pentru intensificarea eforturilor consacrate creării unei zone a păcii și
cooperării în Caraibe, pentru dezvoltarea economică independentă a sta
telor din regiune.
COMUNICATUL COMUN dat
publicității, miercuri, la încheierea
vizitei in Iugoslavia a ministrului
afacerilor externe al R.P. Polone
subliniază cu satisfacție că relațiile
prietenești și cooperarea reciproc
avantajoasă dintre cele două țări

au un caracter trainic și se dezvoltă
cu succes, pe baza respectării cu
consecventă a principiilor egalității
in drepturi, a Înțelegerii și respec
tării reciproce a căilor de dezvoltare
internă și a pozițiilor internaționale
ale celor două țări.

Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceausescu
LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

MOSCOVA 1 t Trimisul Agerpres,
I. Dumitrașcu, transmite : Tovarășul
Cornel Burtică, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, și tovarășul Nikolai
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., au semnat, la 1 iulie,
la Moscova, Acordul privind schim
burile de mărfuri și plățile dintre
România și U.R.S.S, pe 'perioada
1981—1985.
Acordul prevede dezvoltarea in
continuare a schimburilor comerciale
și a colaborării economice , românosovietice in cincinalul actual.
Potrivit
documentului
semnat.
România va livra în Uniunea So
vietică, în perioada 1981—1985. o
gamă largă de mașini și utilaje, ca,
de exemplu, mașini-unelte așchietoare. motoare electrice și diverse uti
laje electrotehnice, utilaje tehnologice
complexe pentru industriile metalur
gică, chimică și petrochimică, utilaje
de foraj petrolier, produse ale indus
triei electronice, mașini agricole,

încetarea cursei înarmărilor —
problemă vitală pentru menținerea **păcii
O declarație a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.,
Leonid Brejnev
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Refechetelor sale cu rază medie de acțiu
rindu-se la situația politică din lume.
ne in partea europeană a teritoriului
Leonid Brejnev, secretar general al
țării chiar in ziua începerii tratative
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
lor asupra fondului problemei — a
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
continuat vorbitorul. Aceasta, desi
a declarat — la recepția oferită in
gur, numai în cazul in care S..U.A.
onoarea lui Willy Brandt, președin
ne vor spune că nici ele nu-și vor
tele Partidului Soaial-Democrat din
dezvolta mijloacele nucleare cu rază
R.F.G. — că Uniunea Sovietică de
medie de acțiune in Europa pe
pune eforturi pentru a împiedica ac
perioada desfășurării tratativelor.
centuarea tendinței de revenire de
Uniunea Sovietică așteaptă de la
la politica de destindere internațio
aceste convorbiri rezultate reale, im
nală la „războiul rece“, care nu adu
portante. Considerăm că este timpul
ce nimic bun nici unei țări.
să pășim pe calea reducerii arma
Arătînd că încetarea cursei înarmă
mentelor racheto-nucleare. Fiecare
rilor este cea mai importantă proble
stat năzuiește să-și asigure în mod
mă pentru menținerea și consolidarea
trainic securitatea. Dar in secolul nu
păcii, L. Brejnev a spus : „în situația
clear acest lucru nu poate fi obținut
actuală ar trebui să se înceapă cu li
mizîndu-se pe ciștigarea cursei înar
mitarea cursei înarmărilor nucleare
mărilor. în timpul nostru, securitatea
în Europa. Noi sintem gata ca în
poate ti reală și trainică numai în
această problemă să ne așezăm la
cazul în care ea se va baza pe echi
masa tratativelor chiar și mîine. Dar,
librul militar aproximativ statorni
din cauza poziției S.U.A., tratativele
cit între forțele opuse și pe reducerea
nu încep încă.
ulterioară a nivelului lor. Altfel,
Pot să declar : Uniunea Sovietică
nimeni nu se poate simți în secu
este gata să oprească amplasarea ra
ritate".

CREAREA AGENȚIEI INTERAFRICANE DE PRESA Z.I.A.N.A.
s-a anunțat la Salisbury. Luind
cuvîntul cu acest prilej, primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, a subliniat că for
marea noului organ național de
presă constituie o parte integrantă
a procesului de consolidare a inde
pendenței țării in toate domeniile
de activitate.

R. S. A : Victime ale

represiunii rasiste
JOHANNESBURG 1 (Agerpres). —
Guvernul Republicii Sud-Africane a
interzis activitatea mai multor lideri
ai studenților de culoare; relatează
agențiile France Presse și Reuter.
Este vorba, îndeosebi, de Azar Cachalia, vicepreședinte al Societății stu
denților'negri (B.S.S.), și de fratele
acestuia, Firoz -Cachalia, care s-au
pronunțat împotriva practicilor re
presive și discriminatorii ale regimu
lui.
„Acesta este un act ilegal al unui
stat aflat intr-o situație disperată
,
**
se' arată, potrivit agenției France
Presse, intr-un comunicat publicat in
comun de Consiliul reprezentativ al
studenților de la Universitatea Witwatersrand din Johannesburg, unde
studiază cei doi frați. Societatea stu
denților negri (B.Ș.S.) .și Uniunea
națională a stfidenților sud-africani
(N.U.S.A-S.).

Rezultatele neoficiale
ale alegerilor din Israel
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Co
misia centrală electorală israeliană
a făcut \cunoscut. miercuri, că în
urma evaluării voturilor exprimate
în alegerile legislative anticipate
din Israel, din cele 120 de mandate
ale Knessetului (parlamentul. țării),
49 revin Partidului Muncii, al cărui
lider este Shimon Peres, iar 48 —
grupării „Likud", condusă de actua
lul prim-ministru Menahem Begin.
Miercuri seara, postul israelian de
radio preciza că gruparea „Likud"
ar urma să beneficieze de sprijinul
a două partide religioase care în
trunesc 11 mandate, și ar putea ob
ține și sprijinul altor două forma
țiuni mai mici, ceea pe i-ar asigura
majoritatea de 61 mandate parla
mentare necesară formării unui nou
guvern.
Rezultatele oficiale ale alegerilor
legislative anticipate vor fi cunoscu
te marțpa viitoare.
,

Noul guvern irlandez

CAMERA COMUNELOR — Ca
mera inferioară a Parlamentului
britanic — a votat proiectul de lege
privind autorizarea accesului la
independență al teritoriului Belizelor, aflat sub administrația Marii
Britanii.
’

la Madrid, pentru edificarea unui sis
tem trainic de securitate, care să
ofere tuturor națiunilor continentului
garanții ferme că se pot dezvolta li

lui . român au fost reafirmate pro
punerile prezentate în repetate rînduri de România socialistă pentru
adoptarea unor măsuri practice de
stopare a cursei înarmărilor, prin re
ducerea cheltuielilor militare, într-o
primă etapă, cu 10 la sută, pentru di
minuarea trupelor și armamentelor,
interzicerea manevrelor militare, a
demonstrațiilor de forță la granițele
altor state, crearea unor zone pe un
perimetru de 10—20 kilometri în in
teriorul fiecărui stat in care să nu
mai fie amplasate nici un fel de
trupe sau armamente în afara celor
destinate pazei frontierelor — toate
aceste măsuri fiind menite să mar
cheze pași concreți pe calea dezar

Vibrantă chemare la acțiune a forurilor celor mai reprezentative
ale clasei muncitoare, ale poporului român
urmă in A,ctul final al istoricei con
ferințe de la Helsinki.
Se știe că, din păcate, în pofida aș
teptărilor popoarelor, lucrările reu
niunii continuă să treneze, neînregistrindu-se încă progrese vizibile în
direcția realizării unui consens asu
pra principalelor probleme aflate pe
ordinea de zi. Pe cît de vagi și de
abstracte sint discuțiile asupra mă
surilor destinate să asigure securi
tatea Europei, pe atît de clare și de
concrete sint însă proiectele de in
tensificare a cursei înarmărilor, de
sporire a armamentelor pe continent,
în arsenalele statelor s-au acumulat
și se acumulează noi arme de distru
gere în masă, deosebit de gravă fiind
hotărîrea de a se amplasa în țări ale
Europei occidentale noi arme-rachetă,
cu rază medie de acțiune, ceea ce
este de natură să accentueze, pe bună
dreptate, neliniștea popoarelor eu
ropene.
Pornind de la această realitate, ca
expresie a unei inalte răspunderi
pentru destinele păcii in Europa și
in lume, expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Apelul Congresuc
lui consiliilor oamenilor muncii, ca
și Apelul Marii Adunări Naționale,
definesc un program clar și riguros
de măsuri, căi și direcții practice de
acțiune pentru reușita reuniunii de

PRAG A 1 (Agerpres). — La Praga s-a încheiat sesiunea Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace. Cele două
camere ale adunării au aprobat, in
ședința comună, Declarația-program
a noului guvern al R. S. Cehoslova
ce. format după alegerile generale
din 5—6 iunie.
Declarația cuprinde liniile direc
toare principale ale activității eco
nomice și sociale a guvernului, ca
și ale activității sale pe plan inter
național.

DUBLIN 1 (Agerpres). — Premie
rul irlandez. Garret Fitzgerald, a dat
publicității la Dublin lista noului gu
vern — Un cabinet de coaliție for
mat din reprezentanți ai partidelor
„Fine Gael" și laburist. Din cele 15
portofolii ministeriale, 11 revin
partidului „Fine Gael", condus de
primul ministru.
în fața noului cabinet se află sar
cini dificile, se apreciază la Dublin.
Programul guvernamental adoptat de
reprezentanții celor două partide
prevede măsuri severe de redresare
financiară, pe baza instituirii de noi
impozite indirecte, de combatere a
inflației și a șomajului, care înregis
trează niveluri record. Inflația a
atins astfel o rată de peste 20 Ia
sută, iar șomajul afectează 126 000 de
persoane, reprezentind 11 la sută din
totalul forței de muncă a Irlandei.
Peste 50 la sută din șomeri sint ti
neri sub 25 de ani.

Este necesară intensificarea eforturilor
pentru o Europă unită, a păcii și securității

NICOLAE CEAUȘESCU
ierea cu rezultate pozitive, concrete
a reuniunii de la Madrid, care să dea
un puternic impuls infăptuirii unitare
a prevederilor înscrise cu șase ani în

New York. Au fost discutate posi
bilitățile de extindere a cooperării
industriale și de înființare a unor
întreprinderi mixte, ca și alte pro
bleme de interes reciproc.

SESIUNEA CONSILIULUI ECO
NOMIC
BULGARO-AMERICAN,
la lucrările căruia au participat re
MINISTRUL ENGLEZ DE EXprezentanți ai unui număr de peste
TERNE, lordul Carrington, va face
40 de mari firme americane și ai o vizită în U.R.S.S. la începutul
unor întreprinderi și organizații
lunii iulie, informează agenția
din R.P. Bulgaria, a avut loc la
T.A.S.S.
ȘEDINȚA COMITETULUI PREGĂTITOR AL CONFERINȚEI INTER
NAȚIONALE PENTRU INTERZICEREA ARMELOR ATOMICE ȘI CU
HIDROGEN a avut loc la Tokio. Cu acest prilej s-a hotărit ca reuniunea
să se desfășoare in orașele Tokio și Nagasaki, în luna august. S-a stabilit,
de asemenea, și ordinea de zi a conferinței, axată in principal pe proble
mele întăririi păcii și luptei împotriva cursei înarmărilor.

„Este în interesul tuturor popoarelor să se realizeze o Europă
unită, in care să se asigure o largă și neîngrădită colaborare eco
nomică, tehnico-științifică, culturală, pe baza respectării orînduirii
sociale a fiecărei țări, a independenței și suveranității fiecărui
popor, o Europă în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber,)
la adăpost de orice agresiune sau amestec din afară".
în ambianța dezbaterilor însuflețitoare din marele forum al clasei mun
citoare, urmate de cele din organele
supreme ale conducerii de partid și
de stat, asupra proiectelor de dezvol
tare a patriei in noul cincinal, Româ
nia socialistă, poporul român și-au
făcut din nou cunoscută voința ne
clintită de pace, înțelegere și coope
rare cu celelalte popoare ale
lumii. Expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Apelul pentru pace adre
sat de Congresul consiliilor oameni
lor muncii tuturor popoarelor, Apelul
adresat de Marea Adunare Națională
parlamentelor statelor semnatare ale
Actului final de la Helsinki se con
stituie intr-o vibrantă chemare la în
tărirea conlucrării popoarelor, a for
țelor progresiste de pretutindeni in
vederea opririi agravării situației 'in
ternaționale, reluării și consolidării
politicii de destindere, asigurării unei
păci trainice pe planeta noastră — in
aceasta reflectîndu-se pregnant legă
tura organică dintre politica internă
și cea externă a partidului și statu
lui nostru. într-adevăr, înfăptuirea
marilor obiective de dezvoltare în
scrise’ în programele adoptate in
aceste zile este strîns legată de asi
gurarea unui climat de liniște și pace
în lume. Și în primul rind în regiu
nea noastră geografică, în Europa,
continentul cel mai înarmat, ale că
rui gigantice arsenale constituie o
gravă amenințare la adresa existen
ței întregii omeniri.
Este rațiunea primordială pentru
care România socialistă, așa cum a
subliniat din nou tovarășul Nicolae
Ceaușescu in expunerea la Congresul
consiliilor oamenilor muncii, acordă
o deosebită atenție înfăptuirii securi
tății europene. Numărindu-se printre
promotorii cei mai consecvenți ai
cauzei securității pe continent, țara
noastră militează activ pentru înche

material rulant pentru calea ferată și
nave, precum și un volum important
de produse ale industriilor siderurgi
că și chimică, cherestea de fag, pro
duse agroalimentare, confecții textile,
tricotaje, încălțăminte, mobilă și alte
bunuri industriale de larg consum.
La rindul său. Uniunea Sovietică
va livra in România un nomenclator
variat de mașini-unelte așchietoare,
utilaj de ridicat și transportat, mașini
pentru construcții rutiere, utilaje teh
nologice pentru industriile metalur
gică, ușoară și alimentară, mașini
agricole, tehnică aviatică, nave și
utilaje navale, minereu de fier, cocs
și cărbuni cocsificabili, laminate din
oțel, feroaliaje, diverse produse chi
mice, apatită, azbest, bumbac, celu
loză, cherestea de rășinoase, diverse
articole tehnice de uz casnic.
. Totodată, cei doi miniștri au sem
nat Convenția interguvernamentală
privind colaborarea la construirea pe
teritoriul U.R.S.S. a Centralei nuclearo-electrice Ucraina-Sud și, legat
de aceasta, livrările de energie elec
trică din U.R.S.S. in România.

încheierea sesiunii
Adunării Federale .
a R. S. Cehoslovace

ber, la adăpost de orice agresiune
sau amestec din afară.
în ansamblul acestor acțiuni, Ro
mânia consideră ca deosebit de im
portant ca la reuniunea de la Ma
drid să se ajungă la convocarea unei
conferințe consacrate întăririi încre
derii și dezarmării in Europa. Este
o realitate incontestabilă că realiza
rea cu adevărat a securității euro
pene este nemijlocit legată de dimi
nuarea și apoi eliminarea riscurilor
pe care le prezintă acumularea în
spațiul limitat al continentului nostru
a unei uriașe cantități de armament
ultraperfecționat, inclusiv rachete nu
cleare. De aceea, în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, că și în
cele două apeluri date publicității in
aceste zile, se relevă cu deosebită
pregnanță necesitatea de a se acțio
na pentru oprirea amplasării și dez
voltării de noi rachete moderne pe
continent, de a se trece neintirziat
la tratative concrete.
în acest sens. Marea Adunare Na
țională a salutat Apelul Sovietului
Suprem al U.R.S.S. adresat parla
mentelor și popoarelor lumii, exprimindu-și sprijinul deplin față de pro
punerile de a se trece la măsuri con
crete de dezarmare, și in primul rind
pentru dezarmarea nucleară.
în documentele adoptate de foru
rile cele mai democratice ale poporu

mării. a întăririi încrederii pe con
tinent.
Expunerea secretarului general al
partidului nostru, președintele repu
blicii, Apelul pentru pace, ca și Ape
lul Marii Adunări Naționale reliefea
ză totodată necesitatea dezvoltării
largi a colaborării economice și tehnico-științifice intereuropene, inlăturindu-se orice bariere și restricții ar
tificiale. Propunerile prezentate in
această direcție de România la reu
niunea de la Madrid vizează extin
derea cooperării reciproc avantajoase
in domeniile industriei, agriculturii,
științei și tehnicii, asigurarea dreptu
lui la muncă, educație și cultură, mul
tiplicarea contactelor și schimburilor
între tineri, ele fiind, în ansamblu,
de natură să contribuie la soluționa
rea unor probleme care preocupă sta
tele continentului, la promovarea
destinderii și înțelegerii între națiuni.
în concepția țării noastre, coopera
rea multilaterală între toate statele
semnatare ale Actului final de la
Helsinki reprezintă o componentă
esențială a procesului de înfăptuire a
unor noi relații în Europa. O Europă
in care, respectîndu-se deosebirile de
orînduire socială, trebuie să se găseas
că, în actualele împrejurări, calea spre
unitate, pornind tocmai de la țelurile
comune ale păcii, securității și pro

gresului. Baza unei asemenea unități,
așa cum o demonstrează experiența,
viața însăși, o constituie profnovarea
neabătută în relațiile dintre toate
stdtele a principiilor independenței și
suveranității naționale, deplinei lega
lități in drepturi, neamestecului în
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării cu desăvîrșire Ia for
ță și' la amenințarea cu forța. Reafirmînd solemn importanța cardinală a
acestor principii, România cheamă la
generalizarea lor in întreaga viață
internațională, aceasta fiind condiția
fundamentală a dezvoltării unor ra
porturi normale între state, a înain
tării pe calea destinderii, securității
și păcii.
înfăptuirea marelui deziderat al
popoarelor europene de edificare a
unei Europe unite, a păcii, securității
și colaborării, constituie un proces
complex, care implică acțiuni perma
nente din partea tuturor statelor și
popoarelor, a tuturor forțelor progre
siste. De aceea, evidențiind impera
tivul încheierii cu rezultate pozitive,
de substanță a reuniunii de la Ma
drid, țara noastră se pronunță pentru
asigurarea continuității eforturilor,
prin stabilirea unei noi reuniuni ge
neial-europene.
*
Este convingerea României socia
liste că, mobilizindu-și eforturile și
fonlucrînd țot mai activ, parlamen
tele, forțele social-politice cele mai
largi, popoarele insele — ca adevărați făuritori ai istoriei — pot să de
termine încheierea cu succes a reu
niunii de la Madrid, pentru progresul
cauzei securității europene. în acest
spirit, in expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in apelul foruri
lor celor mai reprezentative ale cla
sei noastre muncitoare, ale întregului
popor român se adresează tuturor po
poarelor chemarea vibrantă la ac
țiunea unită, in numele dreptului su
prem la viață. Ia pace, la o existență
liberă și demnă. O chemare pătrunsă
de cel mai profund umânism. care
este însoțită de legămîntul solemn al
României socialiste, al poporului ro
mân, exprimat prin glasul președin
telui țării, de a întări conlucrarea
cu toate celelalte state și popoare
pentru edificarea unei Europe a păcii
și securității, spre binele și fericirea
tuturor națiunilor.

Dumitru ȚINU

Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea

P. C.

Chinez

Marele miting de la Beijing
BEIJING 1 (Agerpres). — în pre
zența a 10 000 de persoane, în marea
Sală a Poporului din Beijing a avut
loc, miercuri, un mare miting consa
crat sărbătoririi a 60 de ani de la
fondarea Partidului Comunist Chinez.
La miting au participat Hu Yaobang,
președintele Comitetului Central al
P.C. Chinez, Deng Xiaoping, Zhao
Ziyang, Li Xiannian, Chen Yun și
Hua Guofeng, vicepreședinți ai C.C.
a! P.C.C., alți conducători de partid.
Președintele C.C. al P.C.C., Hu
Yaobang, a rostit o cuvintare in care
a evidențiat importanța istorică a
celei de-a 6-a Plenare a celui de-al
Xl-lea Comitet Central al P.C.C. El a
evocat .cu acest prilej lupta și reali

zările Partidului Comunist Chinez in
cei 60 de ani de la înființare, drumul
parcurs în construcția socialistă in cei
32 de ani de la instaurarea Republi
cii Populare Chineze, rolul și locul
lui Mao Zedong și al gîndirii aces
tuia în istoria partidului și a țării, a
pus in evidență lipsurile și «reșelile
săvirșite in anii de după elmerare și
care au fost reliefate de recenta ple
nară a C.C. al P.C. Chinez. Vorbito
rul s-a referit apoi la sarcinile de
viitor ale partidului și la perspecti
vele ce se deschid poporului chinez,
sub conducerea P.C.C., în activitatea
de construire a socialismului și de
inaintare spre idealul suprem al co
munismului.

Rezoluția adoptată la cea de-a 6-a Plenară
a celui de-al Xl-lea C. C. al P. C. Chinez
BEIJING 1 (Agerpres) — Trecînd
in revistă realizările P.C. Chinez începind din anul 1949 și expunînd
orientările de viitor, rezoluția apre
ciază ca ultimii 32 de ani sint ani in
care P.C. Chinez, călăuzit de mar
xism-leninism
și gindirea Mao
Zedong, a condus cu mult succes
intreg poporul in înfăptuirea revo
luției socialiste și construcției socia
liste.
Referindu-se la rolul lui Mao
Zedong, rezoluția il apreciază drept
„un mare marxist, un mare revolu
ționar proletar, strateg și teoreti
.
**
cian
Este adevărat că el a făcut
mari greșeli in timpul „revoluției
,
**
culturale
afirmă rezoluția, ' „dar,
dacă apreciem activitatea sa ca un
tot, contribuțiile sale la revoluții
chineză depășesc de departe greșelile
lui.. El a adus servicii meritorii de
netăgăduit la crearea, făurirea și edi
ficarea partidului nostru și a Arma
tei populare chineze de eliberare, la
victoria cauzei eliberării poporului
chinez, la crearea R. P. Chineze și la
progresul cauzei noastre socialise",
în rezoluție se arată că s-au comis
greșeli datorită faptului că a fost lăr
gită și absolutizată lupta de clasă, că
a fost considerată contradicția dintre
proletariat și burghezie ca principala
contradicție din societatea chineză,
susținîndu-se că în perioada istorică
a socialismului burghezia Va continua
să existe și va încerca să devină
sursa revizionismului in interiorul
partidului.
Elemente carieriste, ca Lin Biao,
Jiang Qing și Kang Sheng— se spune
în rezoluție —, nutrind scopuri ascun
se, au folosit aceste greșeli și le-au
exacerbat. Aceasta a dus la declan
șarea „revoluției culturale
.
**
„Revoluția culturală
,
**
subliniază
documentul, a fost inițiată de un con
ducător care a acționat sub imperiul
unei greșite înțelegeri și de ea au
profitat clici contrarevoluționare.
„Revoluția eulturală
**
a dus la tulbu
rări interne și a condus partidul, sta
tul și întregul popor la catastrofă. Ea
nu a constituit in nici un sens o re
voluție și nici un progres social, și
nici nu putea să constituie așa ceva.
Principala răspundere pentru grava
eroare „de stingă" a „revoluției cul
turale", eroare de largă cuprindere și
de lungă durată, îi revine într-adevăr
lui Mao Zedong.
în ceea ce-1 privește pe Hua
Guofeng, rezoluția afirmă că el a
contribuit la lupta pentru înlătura
rea clicii contrarevoluționare a lui
Jiang Qing și a depus ulterior o
activitate utilă, dar el a promovat o
politică eronată, incercind să împie
dice dezbaterile pe baza adevărului
începute in țară în 1978, care erau
foarte importante pentru îndreptarea
lucrurilor, a tergiversat și s-a opus
acțiunii de reabilitate a cadrelor
veterane și de înlăturare a nedreptă
ților moștenite din trecut.
Cea de-a 3-a Plenară a celui de-al
Xl-lea Comitet Central, care a avut
loc în decembrie 1978, subliniază re
zoluția, a pus capăt situației in care,
incepind din octombrie 1976, partidul
avansa cu intermitențe în activitatea
sa și au început să fie corectate in
mod conștient și cuprinzător erorile
„de stingă" ale „revoluției culturale",
astfel incit in prezent lucrurile merg
foarte bine atit în sfera economică,
cit și în cea politică. Rezoluția apre
ciază cea de-a 3-a plenară drept „un
punct crucial de cotitură de o amplă
semnificație in istoria partidului
incepind din 1949“.
Rezoluția stabilește obiectivul luptei
partidului, in noua etapă istorică, și
anume de a transforma China intr-o
țâră socialistă puternică. Scopul fun
damental al sintetizării experienței
istorice a celor 32 de ani care au
trecut de la întemeierea R.P. Chineze,
afirmă rezoluția, este înfăptuirea mă
rețului obiectiv al edificării unei țări
socialiste puternice și moderne.
Modernizarea socialistă a țării —
subliniază documentul — include zece
puncte. După ce transformarea so
cialistă a fost în esență desăvirșită,
contradicția principală pe care tre
buie să o rezolve China este cea din
tre nevoile materiale și culturale
crescînde ale poporului și starea de
înapoiere a producției sociale. Este
imperios necesar ca principalul accent
în activitatea partidului și guvernului
să se pună pe modernizarea socialis
tă, în centrul căreia se află construc
ția economică. în domeniul construc
ției economice socialiste, China tre
buie să se străduiască să atingă obiec
tivul modernizării în mod sistematic
și pe etape, pe măsura condițiilor și
resurselor sale.
Transformarea și perfecționarea re
lațiilor socialiste de producție tre

buie să se desfășoare în conformita
te cu nivelul forțelor de , producție
și să ducă la creșterea producției. Economia de stat și economia co
lectivă reprezintă formele funda
mentale ale economiei chineze. Eco
nomia individuală a oamenilor mun
cii constituie, in anumite limite sta
bilite, un element necesar de com
pletare a economiei publice.
Lupta de clasă nu mai constituie
contradicția principală după ce ex
ploatatorii, au fost lichidați ca clasă.
Totuși, din cauza unor factori interni
și a unor influențe din afară, lupta
de clasă va continua să ef'’.te in anu
mite limite mult timp dfi £rum îna
inte și ar putea deveni clhar acută
în unele condiții. Este imperios ne
cesar să se mențină un nivel ridicat
de vigilență și să se ducă o luptă
eficientă . împotriva tuturor celor
care sint ostili socialismului și în
cearcă să-l saboteze, să se unească
toate forțele ce pot fi unite, să se
consolideze și să se lărgească Fron
tul Patriotic Unit.
O sarcină fundamentală a revolu
ției socialiste constă in crearea unui
sistem politic socialist, cu un inalt
nivel democratic. Este necesar ca
adunările reprezentanților populari
la toate eșaloanele și organele lor
permanente să devină organe cu
autoritate ale puterii politice a po
porului și să înfăptuiască treptat
participarea' directă a maselor la
procesul democratic, la nivelul de
bâză al puterii politice și vieții ob
ștești. Este esențial să se consolideze
dictatura democratică a poporului.
în socialism, viața trebuie să se
ridice la un inalt nivel etic și "cul
tural. Este esențial să crească im
portanța și să se extindă rolul inyățămîntului, științei, și culturii in
campania de modernizare. Trebuie
depuse eforturi pentru educarea po
porului și tineretului in spiritul con
cepției marxiste despre lume și al
eticii comuniste, însușirea ‘ patriotis
mului, care pune interesele țării mai
presus de orice, și pentru a se croi
drum spiritului de devotament ne
mărginit față de modernizare.
Este imperios necesar să se per
fecționeze și să se promoveze rela
țiile socialiste între diversele națio
nalități din China și să se întărească
unitatea națională.
în situația internațională actuală,
în care mai există încă pericolul de
război, întărirea apărării naționale
trebuie să se facă în concordantă cu
întărirea economiei.
Relațiile și schimburile economice
și culturale cu alte țări trebuie pro
movate pe baza celor cinci principii
ale coexistenței pașnice. China va
milita pentru internaționalism pro
letar și va sprijini cauza eliberării
națiunilor oprimate, construcția na
țională a țărilor care și-au dobîndit
de curind independența și luptele
juste ale popoarelor de pretutindeni.
In lumina învățămintelor „revolu
ției culturale" și a situației actuale
din cadrdl partidului, este imperios
necesar să se creeze un sistem să
nătos de centralism democratic in
interiorul partidului. Este imperios
necesar să se apere prestigiul con
ducătorilor de partid și. in același
timp, să se asigure ca activitatea lor
să fie supravegheată de către partid
și popor. Un grad înalt de centra
lism trebuie să se bazeze pe un grad
inalt de democrație, iar minoritatea
trebuie să se subordoneze majorită
ții, individul — organizației, eșalonul
inferior- — eșalonului superior, și toți
membrii să se subordoneze Comite
*tului Central. Arma crițk"'V'și auto
criticii trebuie folosită cr .jtpunzător
pentru înlăturarea ideilor greșite și
eradicarea unor tendințe nesănătoa
se, cum ar fi practica de a obține
ciștiguri suplimentare și privilegii.
Este, de asemenea, necesar să se
consolideze organizarea partidului.
Analizarea repetată a succeselor și
eșecurilor partidului in ultimii 32 de
ani a contribuit în mare măsură la
ridicarea conștiinței politice a tutu
ror membrilor de partid și a tuturor
patrioților.
în. încheiere, rezoluția subliniază
că partidul are curajul să-și recu
noască și să-și îndrepte greșelile,
hotărîrea și capacitatea de a preveni
repetarea greșelilor serioase din tre
cut și cheamă intregul partid, în
treaga armată și poporul de toate
naționalitățile să acționeze sub mă
rețul stindard al marxism-leninismului — gîndirii Mao Zedong, să se
unească strîns în jurul Comitetului
Central al partidului, să transforme
China, pas eu pas. într-o modernă
și puternică țară socialistă, cu un
inalt nivel de democrație și cultură.

Preocupări social-economice in țările
in curs de dezvoltare
CAIRO. — Pentru a face față Creș
terii considerabile a volumului schim
burilor externe — de la 15 milioane
tone in 1978 la 21,6 milioane tone
în 1987 — Egiptul prevede mărirea
capacității de încărcare-descărcare a
porturilor sale. Capacitatea celui mai
mare port egiptean. Alexandria, va
spori, astfel, de la 11 la 14,4 mili
oane tone pe an, iar numărul cheiurilor va crește la 59. Port-Said va
putea asigura un tranzit de 3.6 mi
lioane tone mărfuri anual. în pre
zent, la Port-Said se află în con
strucție un nou chei de 350 metri
lungime. Va spori, de asemenea, ca
pacitatea porturilor Suez, Abadiya,
Safaga, de la Marea Roșie.

AMMAN. — I’înă Ia sfirșitul anului 1983, in Iordania vor .fi elec
trificate 376 sate (38 la sută din nu
mărul total de sate iordaniene), în
care locuiește 84 la sută din popu
lația rurală a țării.
DELHI. — Geologii indieni au des
coperit în regiunea Bankur. din. sta
tul Bengalul de Vest, un important
zăcămint de lignit, ale cărui rezer
ve, potrivit estimărilor, se cifrează
la aproximativ 200 milioane tone.
Exploatarea noilor resurse, se ara
tă la Delhi, va permite aprovizio
narea cu combustibil ieftin a ter1
mocentralelor din Bengalul de Vest
și va contribui, totodată, la creșterea
producției de energie electrică.
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