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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu
s-au reluat ieri

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

La 23 decembrie s-au rejiwt In 
Îilen lucrările sesiunii a patra a ee- 
ei de-a VIII-a legislaturi a Marii 

Adunări Naționale.
Deputății si invitații au salutat cu 

puternice si îndelungi aplauze sosirea 
In rotonda Palatului Marii Adunări 
Naționale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu. tova
rășii Ilie Verdet. Iosif Banc, Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobănu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin. Constantin Dăscălescu, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipas, Alexandrina Găinu
șe, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pătan, Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu, Aneta Spornic, Ste
fan Voitec.

Au luat parte membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., membri ai Con- 
■iliului de Stat.

La lucrările sesiunii au participat, 
Jn calitate de. invitat!, membri ai 
C.C. al P.C.R. si ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, persona
lități ale vieții noastre științifice, 
culturale si artistice, ziariști.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
precum si corespondenți ai presei 
străine.

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

Pe ordinea de zi. adoptată la șe
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IAȘIUL
— pe noile 

coordonate 
ale calității

dința din luna noiembrie, se află în
scrise :

— Proiectul de lege pentru modi
ficarea si completarea Legii nr. 30/
1977 privind Congresul consiliilor oa
menilor muncii si Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, 
construcții si transporturi ;

— Proiectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Legii nr. 5/
1978 cu privire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste de stat ;

— Proiectul de Lege privind impo
zitele și taxele locale ;

— Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat :

— Modificări in componenta unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

La propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, ordinea de zi a fost 
completată cu următorul punct :

— Validarea alegerii unul deputat 
In Marea Adunare Națională si de
punerea jurămintului de credință și 
devotament fată de Republica Socia
listă România.

Intrindu-se în ordinea de zi. depu
tății au validat alegerea ca deputat 
în Marea Adunare Națională, in cir
cumscripția electorală nr. 7 Nehoiu 
din județul Buzău, a tovarășului 
Carolică Vasile. care a depus apoi ju- 
rămîntul de credință și devotament.

In continuarea lucrărilor, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului National al Oamenilor 
Muncii, președintele Consiliului Or
ganizării Economice șl Sociale, a pre

Cunoaștem Iașiul istoric, cu 
locuri și vestigii arhitecturale, 
culturale si de artă. încărcate de 
faptele înaintașilor. Iașiul uni
versitar. ce se mîndreste cu 
primul așezămint de invăță- 
mint superior din tară, tn ul
timii ani s-a vorbit și se vorbește 
insă tot mai des de lasiul in
dustrial. reședința unui județ 
care realizează astăzi o produc
ție mai mare decît cea a în
tregii Românii din 1938 ! S-au 
construit și dezvoltat in Iași pu
ternice zonq industriale, tn par
tea de sud-est a municipiului, de 
exemplu, tint grupate peste 40 

zentat expunerea la Proiectul de lege 
pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 30/1977 privind Congresul 
consiliilor oamenilor muncii și Con
siliul National al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții si transpor
turi si la Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
5/1978 cu privire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste de stat.

Raportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale, care au 
examinat si avizat favorabil aceste 
proiecte de legi, a fost prezentat de 
tovarășul Ștefan Mocuta. președinte
le Comisiei pentru sănătate, muncă, 
asigurări sociale si protecția me
diului.

La discuția generală comună ne 
marginea acestor • proiecte de acte 
normative au luat cuvintul deputat.ii 
Ion Catrincscu. Zamfir Stancu. Lina 
Ciobanu, Gheorghe Giurgiu. Maxim 
Berghianu. Otilia Barna, Gheorghe 
Gheban, Eduard Eisetrburger. Silvia 
Vuia, Florea Ristache, Ioan Avram.

După discuția' separată pe articole. 
Marea Adunare' Națională a votat in 
unanimitate cele două proiecte de 
lege menite să asigure. în’ continuare,

în paginile 2-3-4:

Relatări privind desfășurarea lucrărilor 
sesiunii Marii Adunări Naționale

de întreprinderi care realizează 
aproape 47 la șută din firele Și 
fibrele sintetice care se produc 
în tară, peste 45 la sută din țe
vile sudate din otel, peste o 
treime din teșiturile de mătase 
Si tip mătase. Se produc la lași 
radioreceptoare, instalații de te
leviziune cu circuit închis, insta
lații radio pentru navele mariti
me, antibiotice. O altă platfor
mă industrială se înălță odată 
cu combinatul de utilaj greu.

Pe măsura creșterii puterii 
economice, au cunoscut o înflo
rire fără precedent stiinta și cul

lărgirea si îmbunătățirea cadrului 
democrației noastre socialiste.

Trecindu-se la următorul punct de 
pe ordinea de zi. tovarășul Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, a pre
zentat expunerea la proiectul de 
Lege privind impozitele si taxele lo
cale. iar tovarășul Gheorghe Dumi- 
trache, vicepreședinte al Comisiei 
pentru industrie si activitatea econo- 
mico-financiară. a dat citire raportu
lui comisiilor permanente de specia
litate care au avizat proiectul acestui 
nou act normativ.

Pe marginea proiectului de lege au 
luat cuvintul deputății Haralambie 
Alexa, Elena Ligia Bogdan, Nicolaie 
Dicu. lulia Feroiu, Octavian Bascianu, 
Elisabeta Jakab. Nicolae Ganea, 
Ștefan Dinu Eremia, Iulian Ploștinaru.

După discuția De articole. Marea 
Adunare Națională a Votat în unani
mitate Legea privind impozitele și 
taxele locale.

Tovarășul Silviu Curticeanu. secre
tar prezidențial si al Consiliului de 
Stat, a prezentat apoi expunerea la 
proiectele de legi pentru aprobarea 
(Continuare in pag. a IV-a)

tura, S-au creat în anii construc
ției socialiste puternice baze 
materiale pentru toate cele cinci 
institute de Invătămînt superior 
— Universitatea „Al. I. Cuza“, 
Institutul politehnic. Institutul 
agronomic. Institutul de medici
nă si farmacie și Conservatorul 
de mtizică și arte plastice, în 
care învață peste 32 000 de stu- 
denti,

A crescut nivelul de trai si ci
vilizație al ieșenilor, la fel ca al 
tuturor cetățenilor patriei. Din 
1965 pină in 1980, în județul Iași 
s-au dat în folosință peste 53 000

ÎN ÎNTRECERE

AU ÎNDEPLINIT ' 
PLANUL ANUAL

48 de unități 
economice din județul 

Timiș
întreprinderea „Electrotimiș“ 

din Timișoara este cea de a 48-a 
unitate economică din județul 
Timiș care a îndeplinit inainte 
de termen sarcinile de produc
ție pe 1981. Odată cu aceasta, 
colectivul de aici a încheiat fa-, 
bricația primei instalații româ
nești de vulcanizat benzi 
transportoare de cauciuc, pe 
care a și expediat-o întreprin
derii miniere Rovinari pentru 
a-i face probele tehnologice. 
Zilele acestea au mai anunțat 
îndeplinirea planului anual de 
producție oamenii muncii de la 
întreprinderile ..Tehnometal". 
„Arta textilă" și de materiale 
de construcții. Pină la finele 
anului, cele 48 de unități eco
nomice vor produce și livra su
plimentar laminate finite pline, 
aparate electrice de înaltă ten
siune, articole de mecanică fină 
Si optică, mașini-unelte. utilaje 
tehnologice pentru metalurgie, 
industrie alimentară și de prelu
crare a lemnului etc. in valoare 
de 359 milioane lei. (Cezar 
Ioana).

30 de întreprinderi 
din județul Suceava
Oamenii muncii din 30 de uni

tăți economice din județul 
Suceava au raportat îndeplini
rea inainte de termen a planu
lui anual la toți indicatorii. 
Succesul obținut, care se dato
rează în cea mai mare parte 
creșterii productivității muncii 
și reducerii cheltuielilor mate
riale, va permite realizarea, 
pină la 31 decembrie, a unei 
producții-marfâ suplimentare in 
valoare de peste 140 milioane 
lei. Printre unitățile care au 
contribuit substanțial’ la această 
realizare se numără întreprin
derea de sticlărie-menaj, Com
binatul de prelucrare a lem
nului și întreprinderea de con
fecții din Suceava. (Sava Beji- 
nariu).

21 de unități 
economice din județul 

Buzău
Colectivele de oameni ai 

muncii din 21 de unități eco
nomice din județul Buzău au 
raportat îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan pe 
198’ Avansul de timp ciștigat 
pe ite acestor unități să rea
lizeze suplimentar pină la sfir- 
șitul anului o producție-marfă 
în valoare de peste 180 mili
oane lei. Cea mai mare parte a 
sporului de producție se va 
obține pe seama creșterii pro
ductivității muncii, diminuării 
cheltuielilor materiale și folo
sirii mașinilor și utilajelor la 
întreaga capacitate. (Stelian 
Chiper).

Industria municipiului 
Odorheiu Secuiesc
Oamenii muncii din industria 

municipiului Odorheiu Secu
iesc raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
anual Ia principalii indicatori. 
Sporurile de producție ce se 
vor obține suplimentar oină 
la sfîrșitul anului se cifrează 
Ia 89 milioane lei la producția 
netă, 67 milioane lei la produc- 
tia-marfă și 27 milioane lei la 
beneficiu. Cele mai bune re
zultate le-au obținut colecti
vele de la întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă. în
treprinderea de ață și filatură, 
Întreprinderea „Tehnoutilaj" și 
întreprinderea de confecții. 
(L D. Kiss).

de apartamente, la care se adau
gă alte 6 200 de apartamente tn 
acest an. din care 5 300 în muni
cipiul Iași. In ultimii ani au a- 
părut cartiere noi, moderne : 
„Alexandru cel Dun". ..Mircea 
cel Bătrin" și ..Dacia". in care 
locuiesc tot atitia locuitori cit 
număra Iașiul in urmă cu trei 
decenii, tn actualul cincinal, zes
trea urbanistică și edilitară a 
Iașiului se va îmbogăți cu noi 
ansambluri de locuințe, cu edt- 

^ficii social-culturale moderne, cu 
magazine, unități de servicii și 
altele, care-i vor conferi noi fru
museți. (Manole Corca<fi).

Aprovizionarea 
cu materiale

în aceste zile de sfirsit de an. pe 
șantierele de construcții se muncește 
energic, cu stăruință, pentru termi
narea lucrărilor și urgentarea punerii 
in funcțiune a noilor obiective pro
ductive. Ritmul susținut de lucru pe 
care l-a marcat activitatea construc
torilor și montorilor. mai ales in ulti
mele săptămini, a permis asigu
rarea fronturilor de montaj pentru un 
important volum de utilaje, fapt re
flectat în scăderea apreciabilă a 
stocurilor existente pe numeroase 
șantiere și punerea în stare de func
ționare a unui mare număr de 
mașini și echipamente tehnologice.

Concomitent cu aceste eforturi, o 
mare parte din preocupările factori
lor angajați in procesul de realizare 
a investițiilor sint polarizate de 
pregătirea temeinică a lucrărilor cu
prinse in planul pe anul viitor. Fap
tul că și in cel de-al doilea an al 
cincinalului obiectivele programului 
de investiții continuă să rămină mari 
și complexe — un număr de 800 ca
pacități de producție importante ur
mează să fie puse in funcțiune in 
industrie și agricultură — conferă 
acestor pregătiri o însemnătate deo
sebită.

în lumina indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 25—26 no
iembrie a.c.. pe numeroase șantiere, 
printre care Combinatul chimic din 
Giurgiu. Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca. Combinatul meta
lurgic din Tulcea si altele, au fost 
inițiate acțiuni ample menite să 
asigure demarajul viguros al activi
tății constructorilor șl montorilor 
încă din primele zile ale noului an 
de plan. Ca atare, pe multe plat
forme de investiții au fost soluțio
nate. in linii mari, problemele refe
ritoare la asigurarea proiectelor si 
utilajelor tehnologice, precum și la 
aprovizionarea cu materiale de con
strucții necesare.

Spunem in linii generale deoarece 
în unele probleme, legate strict de 
asigurarea ritmicității lucrului la nu
meroase obiective, continuă să per
siste și la această oră serioase incer
titudini. Pe primul plan in această 
privință se situează asigurarea apro
vizionării tehnico-materiale a șantie
relor de investiții. Bunăoară. Trustul 
de construcții industriale si agrozoo
tehnice. Trustul de montaj pentru 
utilai chimic si Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale din Bucu
rești, unități cărora le revin sarcini 
deosebite in anul 1982, nu dispun 
încă de toate repartițiile și. în con
secință, nu au putut contracta o se
rie de materiale la nivelul necesaru
lui stabilit ferm pe baza proiectelor 
de execuție. Situația în .care se 
gâseșc aceste unități de construcții 
este departe de a constitui o excep
ție. Practic, aproape fiecare trust din 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
întimpină dificultăți de aceeași na
tură în efortul de a asigura aprovi
zionarea corespunzătoare a șantiere
lor cu toate materialele de construc
ții de care are nevoie. Pe un șir de 
șantiere, constructorii nu știu Încă 
de unde, cind și în ce mod 
iși vor procura importante cantități 
de oței-beton. ciment, prefabricate, 
confecții metalice, tablă zincată cu 
grosimea pină la 0.5 mm. bitum, ma
teriale de termo si hidroizolatii si

Istoricele inițiative 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 

în sprijinul păcii și dezarmării 
răspund intereselor supreme 

ale întregii umanități
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COLIND DE
Cad zăpezi peste Gutin, 
Lin, mâlin și rujmâlin, 
Florile dalbe, 
Ascultafi, români, cum vin 
Din străvremuri albe, 
Pe la curți colindători 
Dinspre seară către zori. 
Să ne zică, să ne spună 
Despre datina străbună, 
Despre patria română, 

' Colindă cu legâmint:
Pace pe pâmînt I

Cad zăpezile din cer, 
Dai leru, lerui, Ier, 
Cîntă-afar’ strămoșii-n ger 
De toate relele pier, 
Dai leru, Ier...

Hai, le, le, oameni buni. 
S-a făcut jarul tăciuni, 
Flacăra s-a făcut jar, 
Vîntul suflă cu amar 
Peste-o febră de pojar 
De s-aprinde focul iar 
Dintr-o iască și-un amnar 
Și la para focului 
Pier ochii Norocului.-

Hai lero, dai lero floare, 
Peste-o țară-nfloritoare 
Râsărit-a mindru soare, 
Cu Nădejdi înălțătoare ; 
Cîntâ toți strămoșii-n ger 
La o casă de oier, 
La o casă de miner, 
Cum cintat-au an de an, 

la bădica Traian,

ritmică, Ia timp 
de construcții

multe altele. Demersurile făcute oină 
in prezent, inclusiv la. organele cen
trale de sinteză, n-au dat rezulta
tele stontate.

Cauza acestui neajuns, care poate 
avea efecte negative asupra ritmului 
de lucru pe numeroase șantiere, 
constă in modul de acordare a re
partițiilor pentru o serie de mate
riale de către ministerele titulare de 
investiții. Mai precis, 25 de mate
riale importante sint repartizate cen
tralizat prin intermediul ministerelor 
titulare de investiții. Dar nici Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
nici Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare nu dau repartiții 
pentru materialele pe care le diri
jează la nivelul necesarelor extrase 
din proiecte. Proiecte care, dealtfel, 
au fost elaborate de institute aflate 
tocmai în subordinea acestor minis
tere.

Deși cauzele neajunsurilor în apro
vizionarea șantierelor cu materiale 
sint cunoscute, totuși aplicarea mă
surilor de intărire a ordinii si dis
ciplinei in acest domeniu intirzie. 
Iată de ce. pornind de la dificultă
țile semnalate, de la necesitatea re
ducerii accentuate a consumurilor de 
materiale, este cit se poate de lim
pede că atit ministerele titulare de 
investiții, cit si organele de sinteză și 
directivare au datoria să acționeze mai 
stăruitor pentru asigurarea îndrumă
rii și conducerii unitare a proiectării, 
în acest sens, accentul trebuie pus 
pe urmărirea mai energică a aplică
rii măsurilor care determină reduce
rea volumului lucrărilor de construc- 
ții-montaj, pe orientarea proiectanți- 
lor spre adoptarea de soluții con
structive și tehnologice cu consumuri 
cit mai scăzute de materiale, pe 
folosirea unor norme si normative 
corespunzătoare in această privință, 
pe asigurarea unui control sistematic 
asupra proiectelor de execuție ela
borate.

De asemenea, se impune ca largi 
colective de specialiști din institute 
de proiectare. întreprinderi benefi
ciare și trusturi de construcții-mon- 
taj, din ministere și organe centrale 
de sinteză, sub directa îndrumare a 
comitetelor județene de partid, să 
examineze pe teren soluțiile con
structive elaborate, .să adopte, acolo 
unde este, posibil, altele noi. mai 
eficiente, capabile să permită redu
cerea apreciabilă a consumurilor de 
materiale. Sint semnificative, în acest 
sens, măsurile de înlocuire a unor 
materiale deficitare propuse initial —- 
conducte de teavă inoxidabilă cu 
diametre de peste 89 mm. poturi de 
otel carbon și inoxidabil etc. — adop
tate la fata locului de specialiștii In
stitutului de inginerie tehnologică si 
proiectare pentru industria chimică 
din Capitală pe șantierele instalâtiei 
de polietilenă de joasă presiune de 
la Timișoara și întreprinderii de fi
bre artificiale dîn Dej. măsuri care 
au permis economisirea unor impor
tante cantități de metal, precum si 
reducerea termenelor de execuție a 
lucrărilor. Concomitent, trebuie revi- 
talizat ..dialogul" cu producătorii de 
materiale de construcții în vederea
(Continuare în pag. a IV-a)

TARĂ NOUĂ
Cu' neamul daco-roman :
— Să fie liniște-n țară 
Și pace multă-n afară, 
Tihnă-n suflet și in gînd, 
împliniri mari, in curind, 
Cu belșug întins pe masă 
Și cu fericire-n casă, 
Casa cu copii frumoși, 
Oțetiți și sănătoși. 
Țara ca o casă mare. 
De frumoasă tare 
Soață-n lume n-are I

iar poporul, creator 
De-omenie și de dor, 
Rămină nemuritor I 
Creascâ-i fala lui în lume 
Și-al său nume de renume, 
Implinească-i-se visul, 
Năzuințele și-nscrisul. 
Lumineze-i soarele 
Luncile, pripoarele, 
Munții și izvoarele. 
Și de-acum pină-n vecie 
Numai voia lui să fie, 
Florile dalbe... '

Lin, mălin și rujmâlin, 
Suie, suie gindul lin 
Către vîrful cristalin, 
Unde ne-ntilnim cu toții, 
Strămoșii și strănepoții, 
La eternitate-n tindă, 
Cohndind cîte-o colindă, 
Zarea lumilor să prindă 
țara s-o cuprindă 
Vrajă de colindă.

Ion Dodu BĂLAN /
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Co
mitetului Central 
al Partidului Co
munist Român și a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții, transporturi cir
culația mărfurilor și finanțe, să pre
zint in fața dumneavoastră proiec
tele de legi referitoare la modifica
rea și completarea Legii privind 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii și Consiliul Național al Oameni
lor Muncii, precum și a Legii cu 
privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat.

Elaborate sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, si tinind 
seama de hotăririle Congresului al 
II-lea al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transpor
turi. circulația mărfurilor si finanțe, 
proiectele de legi ce se propun sint 
o expresie a politicii consecvente a 
partidului $1 statului nostru pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, 
ridicarea pe un plan superior a auto- 
conduceril muncitorești șl autogestlu- 
nii economico-financiare. creșterea 
rolului colectivelor de oameni ai 
muncii in conducerea Întregii vieți 
economice si sociale, sporirea contro
lului exercitat de oamenii muncii, de 

, clasa noastră muncitoare asupra ac
tivității tuturor organelor de condu
cere colectivă, a cadrelor de condu
cere din unități.

Totodată, ele asigură cadrul legal 
de exercitare efectivă a drepturilor 
și răspunderilor ce revin conduceri
lor unităților șl personalului muncitor 
în îndeplinirea sarcinilor de plan și 
gospodărirea cu eficiență maximă a 
părții din avuția națională încredin
țată de societate spre administrare, 
centru progresul si întărirea'continuă 
a acesteia, astfel încîtâsă se realizeze 
cu succes obiectivul strategic stabilit 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui privind trecerea României de la 
stadiul de tară socialistă In curs de 
dezvoltare la cel de tară socialistă 
mediu dezvoltată..

i Țin să subliniez, și cu acest prilej, 
contribuția excepțională a conducă
torului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
crearea unui cadru institutionallzat. 
larg democratic, de profundă origi
nalitate. menit să asigure clasei mun
citoare. tuturor oamenilor muncii 
posibilitatea efectivă de a participa 
direct, nemijlocit la actul conducerii 
economice, politice si sociale, la 
adoptarea de decizii în probleme 
fundamentale care priveso prezentul 
și viitorul națiunii noastre socialiste. 

Pentru lărgirea cadrului democra- 
tio de participare a oamenilor muncii 
la conducere si de exerci'tare a unui 
control eficient asupra activității con
siliilor oamenilor muncii, se propune 
să crească * substantial atribuțiile 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii pentru ca acestea să devină, 
într-adevăr, forma superioară de 
realizare a autoconducerii muncito
rești în toate unitățile socialiste.

Astfel, pe lîngă atribuțiile actuale, 
adunările generale ale oamenilor 
muncii urmează să aprobe modifi
carea profilului de fabricație al între
prinderii. scoaterea din funcțiune a 
fondurilor fixe si declasarea unor 
bunuri materiale, să hotărască asupra 
numărului de personal ce se înca
drează în întreprindere și a reparti
zării acestuia pe secții și servicii în 
strinsă corelare cu indicatorii de 
plan și cu posibilitățile de asigurare 
a fondurilor de retribuire, să exami
neze unele proiecte de acte norma
tive de interes general sau care pri
vesc perfecționarea activității unită
ților socialiste.

Fiind chemată să asigure promo
varea celor mai valoroase cadre în 
organele de conducere colectivă și să 
exercite un control permanent asu
pra activității acestora, adunarea ge
nerală va confirma anual în funcție 
cadrele din conducerea unității — 
director, inziner-sef si contabil-sef 
— precum și președintele și vicepre
ședinții consiliului oamenilor muncii.

Ținînd seama de activitatea des
fășurată și de rezultatele obținute, 
se va pronunța asupra propunerilor 
de promovare în funcții de conduce
re a cadrelor din unitate, va hotărî 
eliberarea din funcție a acelor cadre 
din conducerea unității care au să
vârșit abateri grave de la disciplina 
muncii sau dau dovadă de lipsă de 
răspundere în realizarea sarcinilor 
de plan.

Pe plan central, pentru lărgirea 
cadrului de participare a oamenilor 
muncii la conducere, se va asigura 
o mai bună reprezentare a acestora in 
Consiliul Național al Oamenilor Mun
cii. urmind ca din consiliu să facă 
parte și unele ramuri ale economiei 
necuprinse initial în acest organ, cum 
sint : comerțul interior, comerțul ex
terior. aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. turismul, cooperația de con
sum, cooperația meșteșugărească și 
finanțele.

în același timp va Crește cu peste 
55 la sută numărul membrilor Con
siliului Național, iar al muncitorilor 
și maiștrilor care lucrează direct in 
producție vă spori de la 301 la 834.

Analizind modi
ficările și comple
tările propuse la 
Legea 30/1977 privind Congresul 
consiliilor oamenilor muncii și Con
siliul Național al Oamenilor Mun
cii din industrie, construcții, trans-

unităților socialiste de stat 
prezentată de tovarășul 

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

_ .__ Consiliul
Oamenilor Muncii, s-a 

acesta să aibă 
legislativă, iar 

normative de
dreptul 
proiec- 
interes 
econo- 

de alte

aceștia reprezentând peste 52 Ia gută 
din numărul total al membrilor con
siliului.

Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii urmează să exercite atribuții 
noi. cum sînt : controlul aplicării si 
respectării hotărîrilor de partid, a le
gilor, decretelor și altor acte norma
tive ; analiza modulul in care se rea
lizează programul de ridicare a ni
velului de trai și de creștere a cali
tății vieții întregului popor ; dezba
terea anuală a dărilor de seamă ale 
guvernului cu privire la activitatea 
de îndeplinire a planului național 
unic de dezvoltare economică și so
cială. în acest fel. Consiliul National 
al Oamenilor Muncii, organul cel 
mai larg reprezentativ al clasei noas
tre muncitoare, va trebui să exercite 
un control permanent asupra modu
lui în care acționează ministerele, 
centralele și întreprinderile pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
de partid și de stat, pentru realiza
rea sarcinilor ce le revin din planul 
național- unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, precum și pen
tru aplicarea cu strictețe a muncii 
și conducerii colective în Întreaga 
lor activitate.

Avind în vedere caracterul larg 
democratic pe care 11 are 
Național al 
prevăzut ca 
de inițiativă 
tele de acte 
general privind dezvoltarea 
mico-socială a țării, inițiate 
organe, să fie supuse dezbaterii Con
siliului Național înainte de a fi pre
zentate spre adoptare Mgrii Adunări 
iraționale sau dbhsîntîlui 'de Stă’t. ,

O măsură de importantă. deosebită 
în -perfecționarea cadrului organiza
toric de participare, a omnenilor 
muncii la conducere o reprezintă id-' 
stituirea la nivelul fiecărui jiidet a 
Conferințelor consiliilor oamenilor 
muncii și a consiliilor județene ale 
oamenilor muncii. Acestea urmează 
să dezbată problemele fundamentale 
ale dezvoltării economice și sociale 
teritoriale, să stabilească măsuri pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce revin 
județului din Programul partidului 
și din planul național unic de dez
voltare economico-socială, precum și 
pentru perfecționarea autoconducerii 
muncitorești, adâncirea autogestiunii 
economico-financiare. creșterea efi
cienței întregii activități.

Lărgirea continuă a atribuțiilor or
ganelor de conducere colectivă ale 
unităților impune creșterea răspun
derii oamenilor muncii — în calita
tea lor de proprietari, producători și 
beneficiari — pentru conducerea 
directă și efectivă a unității, întări
rea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, avind totodată înda
torirea de a se preocupa necontenit 
de bunul mers al unității din care 
fac parte.

De aceea, în proiectul de lege pe 
care vi-1 supunem dezbaterii și apro
bării s-a inclus un capitol nou, in
titulat „îndatoririle și răspunderile 
personalului muncitor". Au fost pre
văzute răspunderile pentru gospodă
rirea judicioasă și eficientă a bunu
rilor Încredințate spre administrare, 
pentru creșterea contribuției fiecărei 
unități la dezvoltarea societății, la 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației, la propășirea și apărarea țării.

îndatoririle prevăzute în lege izvo
răsc din faptul că fiecare om al 
muncii. încadripdu-se în colectivul 
de muncă al unei unități socialiste, 
răspunde de îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce îi revin din plan, de 
respectarea 6trictă a disciplinei teh
nologice și a muncii, folosirea inte
grală a timpului de lucru, de preo
cuparea pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, de creșterea indicelui de 
folosire a mașinilor șl utilajelor.

Au fost prevăzute, de asemenea, 
răspunderile ce revin oamenilor 
muncii privind respectarea consumu
rilor de materii prime și materiale, 
combustibil și energie, apărarea 
proprietății obștești, luptând cu hotă
râre împotriva risipei, degradării sau 
a sustragerii de bunuri din avutul 
național. Fiecare om al muncii răs
punde de respectarea ordinii și dis
ciplinei în muncă, a normelor eticii 
și echității socialiste și trebuie să 
dea dovadă de înaltă conștiință pro
fesională, de dăruire și competență 
în muncă, să dezvolte relații de în
trajutorare tovărășească, să asigure 
un climat de disciplină muncitoreas
că in îndeplinirea sarcinilor, să ma
nifeste combativitate și intransigen
ță față de cei care încalcă ordinea 
și disciplina.

Avînd în vedere importanta deose
bită pe care o are exploatarea mijloa
celor fixe în condiții de deplină si
guranță. în proiectul de lege s-a in
trodus un capitol nou. intitulat „Re
guli privind buna funcționare, ex
ploatare și întreținere a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor. întărirea or
dinii si disciplinei in muncă în uni
tățile cu foc continuu sau care au

prezentat de deputatul ȘTEFAN MOCUȚA
porturi, comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale constată că 
această nouă reglementare se înscrie 
pe linia constantă a preocupării con-

instalafii cu grad 
ridicat de pericol 
in exploatare". 
Astfel, s-au pre
văzut obligațiile 

pentru desfășurarea, 
proceselor de pro- 

programului de Iu-
șl răspunderile 
neîntreruptă a 
ducțle potrivit 
cru aprobat in unitățile care au 
utilaje și instalații cu foc continuu 
său cu grad înalt de pericol in ex
ploatare din ramurile chimiei, mine
lor. petrolului, metalurgiei, energiei 
electrice și termice, construcțiilor de 
mașini și altor sectoare, pentru pre
venirea oricăror avarii, explozii, in
cendii sau altor accidente tehnice.

Personalul are obligația să respec
te ou strictețe normele tehnice de 
exploatare, să preîntâmpine orice si
tuație care ar pune în pericol viata 
oamenilor ori funcționarea neîntre
ruptă a instalațiilor. Se interzice 
personalului muncitor părăsirea locu
lui de muncă, lăsarea fără suprave
ghere a instalațiilor și utilajelor, in
troducerea în unități a unor mate
riale sau produse care ar putea pro
voca incendii sau explozii.

în scopul întăririi răspunderii pen
tru mărirea siguranței in exploatare 
și asigurarea continuității proceselor 
de producție, în lege s-a prevăzut ca 
personalul care lucrează la instalații 
cu foc continuu sau grad înalt de 
pericol în exploatare să poată pleca 
in timpul programului de la locul de 
muncă numai dacă necesitățile o 
impun, cu aprobarea maistrului sau 
a altui conducător al formației de lu
cru și numai după ce acesta a de
semnat o altă persoană pentru a 
asigura supravegherea mașinii, uti
lajului sau instalației respective. 
Personalul muncitor care lucrează la 
utilaje și instalații cu foc continuu si 
ocupă..posturi de înaltă răspundere în 
unitate nu poate părăsi sub nici un 
motiv Ibcul de muncă decît după cș 
s-a ’ asigurat supravegherea instala- 
t iilor de către altă persoană. ’0

De asemenea, s-a- prevăeut ca, ’ la 
terminarea programului, încetarea ac
tivității personalului muncitor să se 
facă numai după predarea mașinilor, 
utilajelor sau instalațiilor de care răs
punde lucrătorului din schimbul ur
mător, în prezența inginerului de 
schimb, șefului de instalație, maistru- 

, lui sau altui conducător al formației 
de lucru din schimbul care preia ac
tivitatea. Tocmai îrț acest sens, legea 
vine să asigure toate condițiile pen
tru supravegherea continuă a insta
lațiilor, aplicarea cu fermitate a or
dinii și disciplinei în muncă, respec
tarea strictă a normelor de exploata
re în scopul preîntâmpinării oricăror 
avarii sau întreruperi ale procesului 
de producție.

Persoanelor care se prezintă la pro
gramul de lucru sub influența al
coolului nu li se permite accesul in 
unitate. De 
personalului 
sau să consume în unitate băuturi 
alcoolice.

Pentru nerespectarea tuturor aces
tor reguli, legea prevede sancționarea 
penală sau, după caz, contravențio
nală, disciplinară și materială.

Dezvoltarea rapidă a capacităților 
de producție a determinat creșterea 
numărului de fabrici, uzine și alte 
unități similare, care își desfășoară 
activitatea în cadrul Întreprinderilor 
sau centralelor de care aparțin. în 
scopul creării condițiilor pentru des
fășurarea unei activități operative s-a 
prevăzut ca, în cazuri temeinic justi
ficate, uzinele, fabricile, exploatările 
și alte unități similare, situate în 
alte localități sau pe alte amplasa
mente decît întreprinderea, să poată 
fi organizate ca unități cu personali
tate juridică, menținindu-se structura 
funcțională existentă la data reorga
nizării.

în cadrul măsurilor de aplicare in 
Întreaga economie a noului mecanism 
economico-financiar, in proiectul de 
lege s-au prevăzut, pentru instituțiile 
de stat, principiile de organizare și 
funcționare a activității' acestora pe 
baza autogestiunii economico-finan
ciare.

Proiectul de lege privind Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, Consi
liul Național al Oamenilor Muncii, 
precum și proiectul de modificare a 
Legii cu privire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste de stat, 
pe care vi le-am prezentat, au fost 
supuse dezbaterii plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și au 
fost aprobate in unanimitate.

Avem convingerea că adoptarea lor 
de către Marea Adunare Națională 
creează toate condițiile pentru lăr
girea cadrului democratic de partici
pare a oamenilor muncii la condu
cere, dezvoltarea în continuare a au- 
toconduceriî muncitorești și adinctrea 
autogestiunii economico-financiare, 
Întărirea controlului oamenilor mun
cii, a adunărilor generale asupra ac
tivității organelor de conducere co
lectivă și a cadrelor din conducerea 
unității, asigurind totodată consoli- 
dârea ordinii și disciplinei in rîndul 
personalului muncitor, indiferent de 
funcția pe care o are, in scopul ridi
cării pe o treaptă calitativ superioară 
a intregii noastre activități economice 
și sociale.

asemenea, se interzice 
muncitor să introducă

ducerii de partid 
și de stat, perso
nal a secretarului 

general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, sub a cărui 
îndrumare si conducere a fost elabo

rat proiectul de lege privitoare la 
perfectionarea sistemului de institu
ții larg democratice ale societății 
noastre, pentru dezvoltarea in con
tinuare a formelor și metodelor, de 
participare directă a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. a intregului popor la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
si externe a statului, la conducerea 
unitară a societății.

Aceste modificări și completări se 
concretizează în lărgirea cadrului de 
participare a oamenilor muncii la 
formarea celui mai inalt forum re
prezentativ al lor : Congresul consi
liilor oamenilor muncii din indus- 
trie._constructii. transporturi, circu
lația mărfurilor si finanțe, precum și 
în așezarea pe baze mai cuprinză
toare decît în reglementarea anteri
oară a componentei Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, organ 
autentic reprezentativ, cu activitate 
permanentă.

Instituind în fiecare județ si muni
cipiul București conferințele consili
ilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărftirilor și finanțe, proiectul cre
ează formele organizatorice cele mai 
adecvate pentru dezbaterea proble
melor fundamentale ale dezvoltării 
economice si sociale din raza lor 
teritorială, in perioada dintre confe
rințe.

DIN CIV1NTIL
în cuvintul său, deputatul |qq 

CatîineSCU a relevat ca proiectele 
de lege supuse dezbaterii și aprobării 
sesiunii Marii Adunări Naționale re
prezintă noi și originale forme de 
exprimare a principiilor autoconduce-' 
rii muncitorești și autogestiunii eco
nomico-financiare. elocvente dovezi 
ale consecventei preocupări a condu
cerii partidului și statului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, pentru continua lărgire și adincire 
a democrației muncitorești, revolu
ționare, pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului 
și ale Congresului al II-lea al con
siliilor oamenilor muncii.

El s-a declarat întru totul de acord 
cu propunerile ce se fac cu privire 
la lărgirea în continuare a cadrului 
democratic de participare a oamenilor 
munții la conducere, la lărgirea com
ponentei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

în continuare, vorbitorul a’ rapor
tat secretarului general al partidului 
că județul Brăila a acumulat o bună 
experiență in munca organelor de 
conducere colectivă, in procesul de 
perfecționare continuă a funcționali; 
tații sistemului democrației muncito
rești, revoluționare. Biroul comitetu
lui județean de partid acționează cu 
deplină responsabilitate comunistă. în 
spiritul sarcinilor și orientărilor date 
de dumneavoastră, pentru creșterea 
rolului consiliului oamenilor muncii w 
ca organe ale autoconducerii și apto- 
gestiunii muncitorești, pentru sporirea 
personalității și autorității lor în an
samblul democrației socialiste, astfel 
incit fie,cape colectiv, fiecare om al 
muncii "să cânoască în detaliu cum se 
dliSfășĂâră'-’ăîtivitatea economică, să" 
pârtidțp^""Afectiv lă îmbunătățirea’1 
aăestmfi. Organizăm perinânent ana
lize, dezbateai, schimburi de experi
ență în mijlocul colectivelor. între 
organele de conducere colectivă, mili- 
tind pentru sporirea răspunderii 
acestora in înfăptuirea obiectivelor 
cincinalului calității și eficienței și 
întronarea in muncă a ordinii, disci
plinei și responsabilității. Sîntem con
știent! că în activitatea noastră se 
manifestă încă lipsuri și neajunsuri. 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa în 
spiritul indicațiilor și orientărilor date 
de dumneavoastră la recenta plenară 
a Comitetului Central ai Partidului 
Comunist Român, imprimînd consi
liului județean al oamenilor muncii — 
organism de orientare și coordonare 
unitară a organelor de conducere 
colectivă din unități, instituit din ini
țiativa dumneavoastră — un stil de 
muncă dinamic și eficient, printr-un 
proces de educație revoluționară a 
oamenilor muncii care să ducă la 
afirmarea tuturor energiilor creatoare 
ale maselor.

Deputatul Zomfic Stancu a re* 
levat că proiectele de legi supuse 
dezbaterilor și aprobării actualei se
siuni se înscriu drept o preocupare 
majoră a conducerii partidului șl sta
tului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pe linia adîncirii 
democrației socialiste, a perfecționă
rii mecanismului economic si finan
ciar și realizării autogestiunii si auto
conducerii muncitorești.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Legiferarea acestor măsuri, care și-au 
dovedit în practică eficacitatea ridi
cată. se impune cu stringentă în 
etapa actuală, cînd întregul popor 
este mobilizat pentru traducerea in 
viată a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român și ale celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii.

Tin să precizez, a subliniat vorbi
torul, că adîncirea și extinderea 
autoconducerii muncitorești, lărgirea 
rolului și atribuțiilor adunărilor ge
nerale și consiliilor oamenilor mun
cii, măsurile luate pentru partici
parea efectivă a oamenilor muncii la 
activitatea productivă, pentru valori
ficarea superioară a tuturor resurse
lor materiale și umane de care dis
punem au condus la îmbunătățirea 
întregji activități economice în ca
drul Combinatului petrochimic Bor- 
zești. Ca urmare. în acest an reușim 
să realizăm și să depășim sarcinile 
ce ne reveneau din planul national 
unic la producția netă cu 32 milioane 
lei, la productia-marfă cu 242 mili
oane lei, la export cu 34 milioane 
lei și la beneficii cu 67 milioane lei. 
Semnificativ pentru toate aceste de
pășiri de plan ește faptul că ele au 
fost realizate în întregime ne seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator care prezintă o depășire fată 
de prevederile planului cu peste 3 la 
sută.

Cu adîncă satisfacție $i totală ade
ziune, chimiștii de pe platforma 
Borzești. toti oamenii muncii din ju
dețul Bacău au luat cunoștință de 
noua și strălucita inițiativă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de vibrantul 
Apel pentru dezarmare si pace, 
care exprimă dorința nestrămutată 
a ponorului nostru de a lupta. îm
preună cu toate forțele înaintate din 
întreaga lume, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, pen
tru apărarea dreptului fundamental 
al oamenilor, al națiunilor — dreptul 
la viață, la pace.

în cuvintul său, deputata Lina 
Ciobanii a spus : Proiectele de 
legi supuse spre dezbatere și adopta
re Marii Adunări Naționale se în
scriu pe linia preocupării permanen- 

ăl muncii trebuie să fie un partici
pant activ la înfăptuirea amplelor 
prefaceri revoluționare care au loc 
în societatea noastră, in proiectul de 
lege au fost introduse prevederi care 
să ducă la creșterea răspunderilor 
personalului muncitor in gospodări
rea judicioasă si eficientă a bunuri
lor încredințate, asigurarea unui cli
mat de ordine și disciplină in înde
plinirea sarcinilor.

Comisiile isi exprimă convingerea 
că prevederile referitoare la organi- 

' zarea si functionarea instituțiilor ne 
baza principiului autogestiunii econo
mico-financiare vor da un puternic 
impuls conducerilor, tuturor oame
nilor muncii din aceste unităti so
cialiste de a folosi noi căi si mijloace 
pentru așezarea activității lor ne 
baze economice cit mai sănătoase, 
astfel incit să-și acopere cheltuielile 
din venituri proprii, integral sau în 
cea mai mare măsură.

Considerind că noile reglementări 
corespund întru totul cerințelor per
fecționării. in pas cu exigentele noii 
etape pe care p străbate tara, a for
melor organizatorice. în cadrul gene
ral al asigurării participării tuturor 
oamenilor muncii la conducerea si 
gestiunea unităților, al creșterii 
răspunderii acestora în înfăptuirea 
hotăririlor luate, comisiile avizează 
favorabil cele două proiecte de legi 
și vă roagă să le adoptați jn forma 
in care vă sint prezentate.

LA DEZBATERI
Modificările și completările pro

puse a fi aduse Legii cp privire la 
organizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat și legii privind 
Congresul consiliilor oamenilor muncii 
îmbunătățesc cadrul legal referitor la 
participarea efectivă și tot mai ac
tivă a maselor largi de oameni ai 
muncii la elaborarea, adoptarea și 
înfăptuirea deciziilor la toate nivelu
rile vieții sociale și de stat, creează 
condiții mai favorabile înfăptuirii 
noului mecanism economico-finan
ciar. autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești.

Prin modificările aduse legii se 
stabilesc cu mai multă claritate obli
gațiile și răspunderile celor care or
ganizează și conduc procesele de 
producție — maiștri, șefi de ateliere, 
de secții, inclusiv conducerile uni
tăților care au instalații cu foc con
tinuu sau cu grad ridicat de pericu
lozitate. cit și prevederea potrivit că
reia fiecare lucrător este obligat să 
cunoască caracteristicile constructive 
și funcționale ale mașinilor si utila
jelor la care lucrează sau le supra
veghează. spre a ști cum să intervină 
în orice situație si ce manevrări tre
buie să execute pentru a evita acci
dente, incendii etc. și să asigure su
pravegherea permanentă a instalații
lor respective, revizuirea lor. între
ținerea și repararea corespunzătoare, 
cit și ca la terminarea schimbului sau 
a programului să le dea în primire 
cu consemnarea în registru a even
tualelor evenimente. Toate acestea 
sint menite să asigure functionarea 
neîntreruptă a tuturor instalațiilor si 
utilajelor din aceste unităti. în con
diții de deplină siguranță, să permită 
realizarea 'sarcinilor de plan prevă
zute. fără întreruperi, avarii sau ac
cidente.

După ca a subliniat importanța 
prei Merllpr referitoare la probleme
le scciaje și răspunderile ce revin pe 
diverse trepte celor care organizează 
și conduc procesele de producție, 
deputatul a spus : Comisia creată în 
acest scop are largi atribuții în asigu
rarea condițiilor corespunzătoare de 
muncă și de viată personalului mun
citor, în sprijinirea activității de 
protecție și igienă a muncii, de pre
venire a accidentelor de muncă si 
îmbolnăvirilor profesionale. în apli
carea măsurilor speciale de ocrotire 
a sănătății femeilor muncitoare si 
crearea condițiilor necesare îngrijirii 
și educării copiilor, in utilizarea cit 
rpai bună a timpului liber.

Deputata Otilici Borna, expri' 
mîndu-și deplinul acord cu proiecte
le de lege dezbătute, a subliniat că 
ele statuează indicațiile de inestima
bilă valoare teoretică și practică 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea la Congre
sul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii. Prevederile acestor proiecte 
de legi creează cadrul juridic cores
punzător. menit să asigure condiții 
optime pentru perfecționarea con
tinuă a sistemului democrației noas
tre socialiste, muncitorești, pentru 
participarea maselor populare, a tu
turor categoriilor sociale la condu
cerea, la elaborarea și înfăptuirea in
tregii politici interne și externe a 
partidului și statului — factor esen
țial al edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Așa cum ați arătat în atîtea 
rinduri. stimate tovarășe secretar 
general, formele concrete de realizare 
a autoconducerii nu sînt perfecte, 
ci perfectibile, nu sînt imuabile, ci 
trebuie să urmeze dinamica generală 
a societății, să corespundă cerințelor 
fiecărei etape de dezvoltare.

-Numeroase alte indicații, de ex
cepțională însemnătate teoretică și 
practică, pe deplin și unanim aproba
te de congres își găsesc, de aseme
nea, cadrul juridic în proiectele noi
lor legi. Se legiferează astfel un ade
vărat program concret de adincire a 
democrației, de intensificare a parti
cipării maselor la conducere, prin 
care însuși conceptul de democrație 
muncitorească dobîndește valențe noi. 
justificînd pe deplin aprecierea că 
statul nostru socialist este cu adevă
rat un stat al democrației ihuncito- 
reștL

Am studiat cu atenție proiectele de 
lege supuse dezbaterii, măsurile pre
conizate pentru creșterea rolului con
siliilor oamenilor muncii și al adună
rilor generale în conducerea între
prinderilor și unităților economice — 
a spus în cuvintul său deputatul 
Gheorghe Gheban.Acestea re* 
levă cu pregnantă atenția deosebită 
pe care o acordă Partidul Comunist 
Român adîncirii democrației noastre 
socialiste, asigurării participării clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. la activitatea de conducere in 
domeniul politic, economic si social, 
perfecționării necontenite a organelor 
de conducere colectivă, a organelor 
de stat centrale și locale.

Consider de o importantă deosebită 
propunerile ce se fac pentru ca adu
narea generală a oamenilor muncii 
să hotărască asupra scoaterii din 
funcțiune a fondurilor fixe, a modi
ficării profilului de fabricație al 
întreprinderii, precum și asupra 
repartizării personalului muncitor 
pe secții, fabrici, compartimente 
de concepție și funcționale. Sint 
întru totul de acord cu propunerea ca 
adunarea generală a oamenilor mun
cii să confirme anual in funcție ca
drele din conducerea unității — direc
tor, inginer-șef, contabil-șef, precum 

Proiectul de lege pentru modifica
rea si completarea Legii 5/1978 cu 
privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat, analizat 
și dezbătut, de asemenea, de comi
siile permanente. înscrie dispoziții 
menite să dezvolte organizarea Si 
funcționarea unităților socialiste de 
Stat pe baza principiilor autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. să întărească 
democrația muncitorească, socialistă, 
corespunzător orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Comisiile constată că reglementă
rile propuse, transpunind ne plan 
legislativ hotăririle Congresului al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii din industrie, construcții, trans
porturi. circulația mărfurilor si fi
nanțe. asigură creșterea rolului or
ganelor de conducere colectivă, con- 
ferindu-le atribuții lărgite în desfă
șurarea intregii activități din unită
țile sooaliste.

Comisiile apreciază ca fiind de o 
deosebită importantă pentru dezvol
tarea ascendentă a economiei măsu
rile referitoare la sarcinile si răspun
derile pe care le au organismele de 
conducere muncitorească în buna 
gospodărire a'părtii din avuția na
țională încredințată de către societa
te spre administrare fiecărei unităti 
economice.

Pornind de la faptul că fiecare om 

PARTICIPANȚILOR 
te a partidului nostru, a secretarului 
sau general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea răspun
derii organelor de conducere colec
tivă, a tuturor membrilor acestora, 
în acțiunea de perfecționare și de 
bună desfășurare a intregii activități 
economico-sociale din fiecare unita
te, întărirea autoconducerii muncito
rești și a autogestiunii economico- 
financiare. Ele reflectă în mod preg
nant orientările rezultate din cuvân
tarea secretarului nostru general la 
recenta plenară comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Cunoscînd mai bine ca oricând sar
cinile ce ne stau în față, acționind cu 
cea mai înaltă responsabilitate pen
tru înlăturarea neîmplinirilor din ac
tivitatea noastră, a arătat apoi vorbi
toarea, consiliului de conducere al 
ministerului și 'consiliile oamenilor 
muncii din centrale și din întreprin
deri asigură Marea Adunare Națio
nală că vor mobiliza toate eforturile 
oamenilor muncii din industria ușoa
ră pentru îndeplinirea planului pe 
anul 1982 din primele zile ale 
acestuia.

Și pentru industria ușoară au o 
importantă deosebită prevederile ce 
se propun la cele două capitole noi 
din lege referitoare la „îndatoririle 
și răspunderile personalului munci
tor" și la „Regulile privind buna 
funcționare, exploatare și Întreținere 
a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, 
întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă in unitățile cu foc continuu 
sau care au instalații cu grad ridicat 
de perjcol în exploatare". PropUne- 
rile ce se■'fte,1'"-’cu care siiit Ifttrîi totul 
de acord, a.i menirea să fhtătWscă’ 
ordlnea!6ș4i'wsciplina ]*• ’ fiecare loc 
dd' muneăpsff sporească răspunderea 
întregului personal muncitor pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ii revin, 
pentru exploatarea în condiții de de
plină siguranță a tuturor mașinilor și 
utilajelor din dotare.

Exprimind deplina aprobare față 
de proiectele de lege supuse dezba
terii, vorbitoarea a asigurat Marea 
Adunare Națională, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii 
din industria ușoară vor acționa cu 
toată răspunderea pentru a-și pune 
în valoare întreaga experiență și pu
tere de croație, pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produse
lor, asimilarea de produse și tehno
logii noi și modernizarea celor exis
tente, pentru aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-financiar și 
întărirea autoconducerii muncitorești.

Vin să exprim punctul de vedere 
al oamenilor muncii din Combinatul 
metalurgic Cimpia Turzii. una din 
vetrele nestinse ale metalului româ
nesc. unde principiul autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare relevă tot mai preg
nant creșterea roiului colectivelor 
de oameni ai muncii în conducerea 
întregului proces productiv, a spus 
deputatul Qheorghe Giurgiu.

Proiectele de lege pe care le dez
batem în această sesiune sint de na
tură să adîncească autogestiunea, 
autoconducerea muncitorească prin- 
tr-o serie de prevederi care întăresc 
ordinea și disciplina la fiecare loc 
de muncă, răspunderea fiecărui lu
crător pe întreaga desfășurare a pro
cesului de producție, în vederea ob
ținerii unor rezultate superioare. In 
acest spirit trebuie înțelese preciză
rile conform cărora fiecare om al 
muncii este obligat să respecte Cp 
rigurozitate tehnologiile de fabrica
ție. 6ă asigure o continuă funcționare 
a tuttiror instalațiilor. Cu atât mai 
mult cu cit combinatul nostru, ase
menea tuturor unităților cu foc con
tinuu, este dotat cu utilaje și insta
lații complexe, de mare productivita
te. dar, în același timp, cu un grad 
ridicat de periculozitate.

După ce a arătat că noile reglemen
tări sporesc rolul șefilor de secții, 
maiștrilor șî celorlalți conducători ai 
proceselor de producție, in întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, deputatul a spus :

Aș sublinia aici Încă o trăsătură 
definitorie a proiectelor de legi — 
cea care se referă la obligativitate*  
efectuării Ia timp și în bune con
diții a reviziilor tehnice și a repara
țiilor planificate, condiție a funcționă
rii neîntrerupte și în deplină sigu
ranță a instalațiilor, utilajelor și ma
șinilor, precum și a prevenirii acci
dentelor de orice feL

Consider că, acordind votul meu 
acestor proiecte de legi, exprim- în 
fond voința tuturor oamenilor mun
cii pe care-i reprezint, in sprijinul 
adoptării unor legi care vor asigura 
perfecționarea autoconducerii munci
torești, dezvoltarea continuă a mun
cii și Conducerii colective, creșterea 
rolului conducător al clasei noastre 
muncitoare.

Deputatul Maxim Berghianu 
a arătat că problemele supuse dezba
terii Înaltului forum legislativ al 
țării se înscriu in preocupările per
manente ale partidului nostru, ale 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru perfecțio
narea formelor de organizare si con
ducere a vieții economico-sociale si 
dezvoltarea democrației muncitorești, 
pentru afirmarea cu tot mai multă 

• putere a rolului conducător al clasei 
muncitoare în opera de Înfăptuire a 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

și pe președintele și vicepreședinții 
consiliului oamenilor muncii, intrucit 
prin aceasta va crește răspunderea 
cadrelor respective pentru îndeplinirea 
sarcinilor si va spori, totodată, rolul 
adunării generale in exercitarea con
trolului asupra conducerii unității.

După ce a arătat că susține cu 
toată hotărirea propunerile privind 
asigurarea ordinii si disciplinei pen
tru buna funcționare a unităților, 
vorbitorul a spus : Colectivul de 
muncă din cadrul întreprinderii de 
utilaj greu — Craiova, unitate ctito
rită de secretarul general al partidu
lui cu 7 ani în urmă. își aduce zi de 
zi o contribuție tot mai Însemnată la 
activwRtea de autogestiune si auto- 
conducere. La toate problemele su
puse analizei, muncitorii și-au spus 
și iși spun cuvintul. fac propuneri 
vizind transformarea cantității într-o 
nouă calitate, care. în mare parte, 
s-au materializat în obținerea unor 

•succese calitativ superioare anilor 
precedenți.

Sint întru totul de acord cu proiec
tele de legi supuse astăzi dezbaterii, 
fiind convins că venim in intimpi- 
narea nevoilor societății noastre, con
tribuind la întărirea democrației noas
tre socialiste.

Deputatul Eduard Eisenbur- 
ger a spus : Punind în dezbatere 
unele modificări ale legilor nr. 5 și 
30. menite să pună în concordantă 
cadrul juridic-institutional cu reali- 1 
tătile dezvoltării noastre sociale, vă 
rog să-mi permiteți să constat cu sa
tisfacție că ele constituie concreti
zarea juridică a viziunii revoluționa
re a partidului, a spiritului novator 
si creator al secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care acționează cu fermi
tate pentru crearea și perfectionarea 
continuă a unui sistem unitar de 
conducere a întregii societăți pe 
baze democratice, superior oricărei 
forme de democrație burgheză, in ca
drul căruia clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, să-și poată spune in mod orga
nizat cuvintul asupra tuturor proble
melor privind dezvoltarea tării, să 
participe direct la actul de autogu
vernare de către întregul nopor. în 
acest an. în baza hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partiduluL din 
inițiativa secretarului generat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Congresul 
al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii a adoptat noi măsuri pentru 
sporirea continuă a atribuțiilor și 
competentei adunărilor generale și 
ale consiliilor oamenilor muncii in 

f aprecierea, dar si în tragerea la răs- 
'pundere a fiecărui membru al colec
tivului.

în atest spirit novator, prin modi
ficările pe care le vom adopta. îm
bunătățirile preconizate vor primi 
putere de lege. Aceste forumuri de
mocratice. de acum înainte vor avea 
un cuvînt hotărâtor de spus atât la 
angajarea de noi muncitori, cit și la 
numirea cadrelor de conducere, mer- 
gind pină la dreptul de a s himba 
cadrele ce nu si-au îndeplinit îndato
ririle si de a promova altele mai co
respunzătoare. Totodată. în vederea 
perfecționării cadrului functional, 
organizatoric este- legiferată crearea 
consiliilor județene ale oamenilor 
muncii, acțiune finalizată in ădeste 
zile. Prevederea ca pe plan național 
guvernul să fie obligat de a raporta 
anual Consiliului Național despre 
modul de îndeplinire a planului unic 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, constituie o altă expresie grăi
toare a democratismului nostru real, 
o dovadă elocventă a amplificării i 
continue a formelor și a cadrului in
stituțional, organizatoric și juridic 
de participare directă, nemijlocită a 
maselor, a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate si. in 
primul rînd. a celor ce lucrează ne
mijlocit in producție, la întregul pro
ces de realizare a puterii, la guver
narea democratică a societății so
cialiste românești contemporane, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

ÎH cuvintul său, deputata Silvia 
Vuia • arătat că modificările unor 
importante acte normative, menite 
să asigure perfecționarea cadrului or
ganizatoric de participare’ directă a 
oamenilor muncii la făurirea propriu
lui lor destin, sint impuse de Însăși 
dezvoltarea vieții economice și so
ciale a țării, de adîncirea continuă a 
democrației noastre socialiste. Ele re
levă puternic grija conducerii, parti- j 
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
personal, pentru a crea clasei mun-’ ; 
citoare, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, posi
bilitatea de a-și spune cuvintul în 
toate problemele ce privesc bunul 
mers al economiei noastre naționale, i 
care asigură participarea directă Ia ' 
conducere a maselor de oameni ai 
muncii.

Apreciez, a «pus vorbitoarea, ca 
deosebit de semnificativă pentru adin- 
cirea democrației noastre muncito
rești, socialiste, prevederea potrivit 
căreia guvernul este obligat să pre
zinte anual, in fața Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, dări de sea
mă cu privire la activitatea de Înde
plinire a planului de stat de dezvolta
re economioo-socială a țării. De ase
menea, este pe deplin întemeiat, din 
aceleași rațiuni, faptul că, pe viitor, 
numirile în funcții de conducere in 
guvern — miniștri, miniștri adjuncți 
șl alte cadre — să fie aprobate de 
Biroul Executiv al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, după ce au 
fost consultate adunările generale ale 
oamenilor muncii din unitățile în 
care tovarășii respectivi și-au des
fășurat activitatea.
■Apare, pe de altă parte, firesc ca 

organismele colective de conducere 
din întreprinderi, adunările generale 
și consiliile oamenilor muncii să do- 
bîndească atribuții sporite. •

După ce și-a exprimat acordul de
plin față de conținutul proiectelor de 
lege supuse dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, vorbitoarea 
a asigurat conducerea partidului și 
statului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că oamenii mun
cii timișeni vor face totul ca, in con
dițiile înaltului democratism al orîn- 
duirii noastre socialiste, să-și spo
rească neîncetat contribuția la pro
gresul economiei naționale, la crește
rea bunăstării poporului, la înflorirea 
multilaterală a patriei noastre, libere 
și independente, România socialistă.

Deputatul E|orea Ristache * 
spus : Colectivele de muncă si con
siliile oamenilor muncii din iudetul 
Dîmbovița iși desfășoară activitatea 
sub semnul exigențelor crescute im
puse de cerințele realizării unei noi 
calități in toate domeniile vieții, ac
ționează pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin din planul de stat, 
aplicarea șl respectarea legilor. 
Înfăptuirea întocmai a orientări-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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lor și indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. A crescut răspun- 
derea tuturor oamenilor muncii cen
tru gospodărirea și valorificarea su
perioară a resurselor materiale și 
umane in vederea îndeplinirii planu
lui de dezvoltare economico-socială, 
aplicării mecanismului economico-fi- 
nanciar. s-a intensificat preocuparea 
pentru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, pentru sporirea 
eficientei economice a întreprinderi
lor. se acționează cu perseverentă 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
in flecare unitate.

Consider justificată, a continuat 
vorbitorul, prevederea din lege ca la 
terminarea programului de lucru în
cetarea activității personalului mun
citor să se facă numai după predarea 
mașinilor, utilajelor sau instalațiilor 
lucrătorilor din schimbul următor, in 
prezenta ingin'erului de schimb, șefu
lui de instalație sau maistrului din 
schimbul care preia activitatea. O 
astfel de prevedere va adinei disci
plina In muncă și va permite ca toate 
utilajele și instalațiile să funcționeze 
!n permanentă pe tot parcursul celor 
24 de ore. Apreciem că modificările 
și, completările aduse legii privind 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii și Consiliul National al Oamenilor 
Muncii au în vedere constituirea 
consiliilor județene ale oamenilor 
miincii. Alese de forumurile munci
torești, acestea vor conduce la îm
bunătățirea stilului și metodelor de 
muncă, la crșșterea spiritului comba
tivității. la generalizarea experienței 
înaintate.

Asigur Marea Adunare Națională, 
pe dumneavoastră personal. mult 
iubite si stimate tovarășe președinte 
al Republicii Socialiste România, că 
vom desfășura o amplă ‘ activitate 
pentru creșterea răspunderii tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii din 
județul nostru, în vederea îndeplini
rii exemplare a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului, a pre
vederilor actualului plan cincinal.

In cuvintul său, deputatul |qqh 
A Vrem a arătat proiectele de legi 
supuse dezbaterii, elaborate sub 
directa Îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in spiritul hotă- 
ririlor Congresului al II-lea al con
siliilor oamenilor muncii, constituie 
o nouă expresie a politicii consecven
te a partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea democrației socialis
tei lărgirea cadrului de participare a 
clasei muncitoare, a întregului popor 
la conducerea vieții economice și so
ciale a tării. Ele. reflectă întărirea 
rolului, atribuțiilor și răspunderilor 
organelor de conducere colectivă din 
ministere, centrale și întreprinderi, a 
tuturor oamenilor muncii pentru so
luționarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale și ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a între
gii activități.

Propunerile de modificare a Legii 
cu privire la organizarea și conduce
rea unităților socialiste de' stat vor 
ridica pe un plan superior autocon- 
ducerea muncitorească și ăutogestiu- 
nea economico-financiară și vor asi
gura creșterea rolului adunărilor ge
nerale, al colectivului de oameni ai 
muncii în conducerea unităților, lăr
girea răspunderii personalului mun
citor în gospodărirea cu eficientă 
maximă a părții din avuția națională 
încredințată de societate spre ad
ministrare, a arătat vorbitorul. El a 
subliniat că, in construcția de mașini, 
din organele de conducere colectivă 
ale unităților fac parte peste 5 500 de 
oameni ai muncii, dintre care peste 
2 200 sînt muncitori și maiștri, parti
cipant direct în procesul de produc
ție. Din cei 50 de membri ai consi
liului de conducere al ministerului. 
15 sînt maiștri și muncitori in pro
ducție care își aduc contribuția sub
stanțială la dezbaterea problemelor, 
stabilirea hotărîrilor si la realizarea 
acestora.

îndatoririle prevăzute de JLegea 
cu privire la organizarea si conduce
rea unităților socialiste de stat izvo
răsc— a continuat vorbitorul — din 
faptul că fiecare om al muncii 
răspunde de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ii revin 
pe linia realizării în cele mai 
bune condiții a planului, de res
pectarea disciplinei tehnologice și 
a muncii, folosirea integrală a timpu
lui de lucru, de exploatarea în con
diții de siguranță a utilajelor, res
pectarea cu strictețe a normelor re
feritoare la desfășurarea procesului 
de producție, a ordinii și disciplinei, 
de sporirea eficienței economice a 
întregii activități.

Arătînd că apreciază ca un sprijin 
substanțial prevederea din lege ca 
fabricile, situate în alte localități sau 
pe alt amplasament decit întreprin
derea de care aparțin să poată fi or
ganizate ca unități cu personalitate 
juridică, deputatul a spus în încheie
re : întrunind adeziunea unanimă a 
constructorilor de mașini, voi vota 
cu toată încrederea proiectele de legi. 
*sigurindu-vă pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și Marea Adunare Națio- 
•nală că vom face totul pentru apli
carea lor în viată.

Expunerea la proiectul de lege privind impozitele 

si taxele locale
Vă rog să-mi 

permiteți ca din 
împuternicirea gu
vernului să prezint spre dezbaterea 
și aprobarea Marii Adunări Națio
nale proiectul Legii privind impozi
tele și taxele locale.

Proiectul de lege a fost elaborat 
pe baza orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și se înscrie în an
samblul de măsuri stabilite de Plena
ra comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român si a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din noiembrie 
1981 cu privire la aplicarea fermă 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, întărirea autoconducerii munci
torești și autogestiunii. perfecțio
narea planificării și conducerii acti
vității economice.

Proiectul de lege a fost însușit de 
Camera Legislativă a consiliilor 
populare,și de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

După cum vă este cunoscut, statul 
nostru alocă an de an importante 
fonduri pentru dezvoltarea echilibra
tă, în ritm susținut, a tutu roș loca
lităților urbane si rurale. îrt- văderea 
asigurării pentru toți cetățenii tării 
a unor condiții tot mai bune de 
muncă, de locuit și de viată.

La crearea resurselor financiare 
necesare dezvoltării economice si so
ciale a fiecărei localități, alături de 
participarea unităților economice, 
organizațiilor cooperatiste si celor
lalte organizații obștești. își aduce 
contribuția și populația prin plata 
impozitelor și taxelor locale.

Participarea unităților socialiste șl 
a populației la constituirea fondurilor 
bănești necesare pentru acțiunile edi- 
litar-gospodărești, extinderea și mo
dernizarea drumurilor, dezvoltarea 
rețelei de tnvățămînt, sănătate, cul
tură și artă reprezintă totodată o for
mă de materializare a relațiilor 
populației și'a unităților socialiste cu 
statul, o expresie a preocupării a- 
cestora privind îndeplinirea de către 
stat a funcțiunilor și atribuțiilor sale.

Stimularea în continuare a maselor 
largi populare pentru dezvoltarea 
multilaterală a tuturor localităților și 
ridjearea gradului de civilizație al a- 
cestoța, precum și întărirea auto- 
conduderii și autogestiunii economico- 
financiare a municipiilor, orașelor și 
comunelor impun perfecționarea ca
drului juridic privind stabilirea și în
casarea impozitelor și taxelor locale.

Prin proiectul de lege se reglemen
tează impozitele și taxele locale pen
tru clădiri, terenuri, mijloace de 
transport, folosirea locurilor publice, 
eliberarea de autorizații, precum și 
alte categorii de taxe locale, care 
.constituie in totalitate venituri ale 
bugetelor municipiilor, orașelor si co
munelor. în vederea întăririi auto
conducerii și autofinanțării acestora.

Stabilirea impozitelor și taxelor lo
cale va asigura, potrivit prevederilor 
cuprinse in proiectul de lege, îmbu
nătățirea continuă și calitativă a 
acestei activități și va conduce, tot
odată, la promovarea principiilor e- 
ticii și echității socialiste in ce pri
vește o cit mai justă contribuție a 
populației la ridicarea gradului de 
civilizație a tuturor localităților. Ia 
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a oamenilor muncii. .

în ce privește impozitul pe clădiri 
se mențin principiile din reglemen
tările actuale, potrivit cărora sînt 
supuse acestui impozit clădirile pro
prietate a persoanelor fizice și a per
soanelor juridice altele decît unități
le socialiste, precum si clădirile pro
prietate de stat aflate în administra
rea unităților economice de stat, clă

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
Dezbătind pro

iectul de Lege pri
vind impozitele și 
taxele locale,, comisiile permanen
te ale Marii Adunări Naționa
le constată că prevederile din 
această reglementare materializează 
oe olan legislativ orientările direc
toare si indicațiile concrete ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. privitoare la aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. întărirea autoconducerii mun
citorești si autogestiunii. perfecțio
narea planificării si conducerii ac
tivității economice. în toate dome
niile de activitate.

Comisiile apreciază că noua regle
mentare îmbunătățește cadrul juri
dic orivind stabilirea si încasarea 
impozitelor locale, in concordantă cu

prezentată de tovarășul PETRE
dirile în folosința sau. după caz. în 
proprietatea organizațiilor coopera
tiste și a celorlalte organizații ob
ștești. Cotele de impozit se. stabilesc 
în mod diferențiat în funcție de des
tinația clădirilor. locul unde acestea 
sînt situate si de categoria plătito
rilor. în cazul locuințelor proprietate 
personală, situate în mediu urban, 
pentru camerele care depășesc nu
mărul membrilor de familie si se în
cadrează în limitele prevăzute de 
Legea nr. 5/1973 privind administra
rea fondului locativ și reglementarea 
raporturilor dintre proprietari si 
chiriași se prevede aplicarea unor 
cote de impozit majorate.

Prin proiectul ’de lege se propune 
menținerea in continuare a scutirilor 
de impozit a clădirilor din fondul 
locativ de stat, a celor apartinînd in
stituțiilor bugetare. întreprinderilor 
agricole de stat, stațiunilor de meca
nizare a agriculturii, cooperativelor 
agricole de producție, a celor a.flațe în 
administrarea sau în proprietatea or
ganizațiilor politice si de masă, pre
cum si a altor unități.

Referitor la impozitul pe terenurile 
din localitățile urbane, proiectul de 
lege prevede aplicarea unui impozit 
unic pe metru pătrat, diferențiat pe 
municipii si orașe.

Prin proiectul de lege se prevede, 
ca si in prezent, obligația persoane
lor fizice și a persoanelor juridice 
altele decît unitățile socialiste, care 
dețin mijloace de transport cu trac
țiune mecanică și mijloace de trans
port pe apă, de a plăti o taxă anua
lă. diferențiată în funcție de felul 
mijlocului de transport si în raport 
de capacitatea cilindrică a motorului.

Pentru folosirea locurilor publice 
de desfacere din municipii, orașe și 
comune, persoanele fizice, organizați
ile cooperatiste și celelalte organizații 
obștești, precum șl persoanele juri
dice altele decit unitățile socialiste 
de stat plătesc o taxă zilnică, diferen
țiată în raport cu gradul de dotare a 
spațiilor puse la dispoziția producă
torilor. natura produselor desfăcute, 
serviciile prestate populației și su
prafața ocupată.

în vederea asigurării unor venituri 
suplimentare destinate autofinanțării 
activității de folosire a locurilor pu
blice de desfacere, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București vor 
lua măsuri pentru îmbunătățirea și 
diversificarea serviciilor prestate 
pentru producători in piețe, tîrguri 
și oboare, prin punerea la dispozi
ția acestora a inventarului specific, a 
spatiilor de depozitare a produselor 
și de cazare, pe bază de tarife, sta
bilite potrivit legii.

Prin proiectul de lege se prevede 
stabilirea de taxe de către Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste pen
tru vizitarea muzeelor, caselor me
moriale. monumentelor istorice, de 
arhitectură și arheologice. Pentru 
elevi, studenți și militari în termen 
care vizitează monumentele istorice, 
de arhitectură și arheologice în 
grupuri organizate de instituții de 
învățămînt sau de unități militare 
s-a propus scutirea de taxă, iar pen
tru vizitarea muzeelor și caselor me
moriale de către aceștia se propune 
ca taxa să se reducă cu 50 la sută. 
De asemenea, se prevede stabilirea 
unei zile pe săptămînă în care taxa 
de vizitare va fi redusă cu pînă la 
50 la sută.

Pentru șederea în stațiunile bal
neoclimaterice. proiectul de lege pre
vede că persoanele fizice în virată 
de peste 16 ani datorează o taxă fixă 
pentru toată durata șederii în stațiu

prezentat de deputatul GHEORGHE DUMITRACHE
realizările obținute în economia na
țională si tinind seama de sporirea 
substanțială a veniturilor realizate de 
oamenii muncii, si va fi in măsură 
să asigure creșterea veniturilor bu
getare locale. Ea va crea astfel o 
bază puternică si fermă pentru în
făptuirea obiectivelor oe care si le 
prevăd consiliile populare, pentru în
tărirea autonomiei, autogestiunii e- 
conomico-financiare si a autofinan
țării localităților.

Urmărind să asigure folosirea cu 
maximă eficientă a mijloacelor ma
teriale si financiare în vederea dez-/ 
voltării armonioase a municipiilor, o- 
raselor si comunelor de ne întreg cu
prinsul patriei, proiectul de lege olea
că de la concepția că. alături de fon
durile De care statul nostru le alo

ne. Elevii și stu
denții urmează să 
beneficieze de re

ducerea cu 50 la sută a taxei, res
pective.

Persoanele fizice care dețin mai . 
mult de un cîine de pază pentru o 
gospodărie precum și persoanele fi
zice care dețin ciini de agrement și 
de vînătoare urmează să plătească o 
taxă anuală diferențiată în raport de 
numărul clinilor și de scopul pentru 
care sînt folosiți. Nu se datorează 
taxe pentru dinii necesari pazei tur
melor de animale, pentru cîinii Înso
țitori ai nevăzătorilor, precum și pen
tru cei folosiți de echipele de sal- 
vamont.

Legea constituind cadrul general 
al reglementării impozitelor si taxe
lor locale, urmează ca Prin decret 
al Consiliului de Stat să se stabileas
că nivelul cotelor de impozit și al 
taxelor, termenele de plată si modul 
de încasare al acestora. Nivelul cote
lor de impozit și al taxelor locale se 
va revizui cel puțin o dată la cinci 
ani. în raport cu dezvoltarea genera
lă a activității edilitar-gospodărești, 
extinderea și modernizarea rețelei de 
drumuri, creșterea gradului de urba
nizare a localităților, diversificarea 
servidilor prestate populației si alte 
elemente spedfice și în raport cu 
creșterea veniturilor bănești ale 
populației.

In concordantă cu. ritmul de dez
voltare a localităților și în cadrul 
obiectivelor înscrise în planul națio
nal unio de dezvoltare economico- 
socială. este necesar ca și relațiile 
financiare cu unitățile socialiste si cu 
populația să se perfecționeze perma
nent, pe baza principiilor autocondu
cerii, autogestiunii economico-finan- 
ciare și autofinanțării. în același 
timp, este necesar să se asigure fo
losirea cu economicitate si maximă 
eficientă a mijloacelor materiale si 
finandare. îmbunătățirea calitativă 
și diversificarea serviciilor edilitar- 
gospodărești J si social-culturale. în
frumusețarea tuturor munidpiilor. 
orașelor și comunelor, astfel îneît 
toți cetățenii să beneficieze de con
diții cit mai bune de muncă, de lo
cuit și de viață.

Corespunzător practidi partidului 
și democratismului profund al orîn- 
duirii noastre socialiste, vă este cu
noscut faptul că. în baza hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, proiectul de Lege pri
vind impozitele și taxele locale a fost 
publicat în presă și supus dezbaterii 
publice. Țin să informez Marea 
Adunare Națională că proiectul a tre
zit un larg interes în rîndurile 
populației, subliniindu-se preocu
parea constantă a conducerii parti
dului nostru pentru Îmbunătățirea 
formelor și metodelor de conducere 
și planificare care să asigure o efi
cientă sporită în toate domeniile de 
activitate ca parte componentă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. în acest context au fost primi
te numeroase scrisori prin care 
autorii lor își exprimă acordul asu
pra proiectului de lege, prezentînd, 
totodată, și unele sugestii si propu
neri. Acestea au fost analizate cu 
multă atenție, reținindu-se cele de 
natură să contribuie la completarea 
și îmbunătățirea proiectului de lege 
prezentat.

încredințat fiind că proiectul de 
Lege privind impozitele și taxele lo
cale se înscrie în ansamblul de mă
suri pentru dezvoltarea multilaterală 
a localităților urbane si rurale, de 
actualizare și perfecționare a relații
lor financiare cu unitățile socialiste 
și cu populația. îmi exprim convin
gerea că el va întruni adeziunea 
dumneavoastră unanimă.

că <an de an. uni
tățile economice, 
organizațiile co

operatiste și celelalte organizații 
obștești, precum și populația tre
buie să participe la rindul lor, 
prin plata impozitelor locale, la 
finanțarea activităților desfășurate în 
acest scoo. Proiectul de lege dă
astfel expresie legăturii strînse care 
există între interesele unităților so
cialiste si ale cetățenilor, oe de o 
oarte. si cele ale statului, pe de altă 
parte, contribuind la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă si de viată ale 
populației.

Comisiile constată că proiectul de 
lege este călăuzit de preocuparea ca 
stabilirea impozitelor si .taxelor să 
aibă loc potrivit principiilor eticii si 
echității socialiste, astfel incit să se 
reglementeze oe baze cit mai iuste 

■ contribuția unităților economice so
cialiste. a organizațiilor obștești si 
a populației la creșterea gradului de 
civilizație a tuturor localitătilo •. ia 
crearea unor condiții cit mai bune 
pentru cetățeni prin sporirea nive
lului de dotare tehnico-edilitară si 
înfrumusețarea municipiilor, orașelor 
si comunelor.

Duoă cum este cunoscut, in con-, 
formitate cu practica partidului nos
tru si democratismul profund al o- 
rinduirii socialiste, proiectul de lege

DIN CUVINTUL
Proiectul Legii privind impozitele 

și taxele locale, elaborat în spiritul 
indicațiilor și sub directa indrumare 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Rbmân, președintele Republicii 
Socialiste România, ilustrează preocu
parea statornică pentru continua 
dezvoltare și perfecționare a democra
ției noastre socialiste și asigurarea 
conducerii științifice, unitare a tuturor 
domeniilor de activitate — a spus în 
cuvintul său deputatul Hara la !TI- 
bie Alexa.

Exprimindu-mi deplinul acord cu 
acest proiect de lege, pe care-1 voi 
vota cu Încredere, vreau să subli
niez faptul că. in ceea ce-1 privește. 
Consiliul popular al județului Boto
șani va aplica cu rigurozitate preve
derile care reglementează stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, asigu- 
rind participarea unităților si cetățe
nilor pe calea impozitelor si taxelor 
locale la constituirea fondurilor des
tinate dezvoltării economice și finan
țării cheltuielilor social-culturale. 
Sumele încasate au contribuit la 
creșterea bazei proprii de venituri a 
bugetelor locale și s-au folosit de 
fiecare unitate administrativ-terito- 
rială in completare pentru întreți
nerea străzilor, drumurilor, podurilor, 
plata iluminatului public, finanțarea 
învățămîntului. culturii și sănătății, 
în majoritatea lor consiliile populare 
au folosit cu simt gospodăresc și 
maximă eficientă fondurile realizate 
de la populație. Totuși au fost cazuri 
cînd s-au făcut aprovizionări de 
materiale peste necesar, ceea ce a 
condus la crearea de stocuri supra- 
normative, imobilizindu-se mijloace 
materiale si bănești. în vederea 
remedierii acestor situații. Comitetul 
Executiv al consiliului popular ju
dețean a luat măsuri de redistribuire 
a stocurilor, care prisoseau, căutînd a 
evita pe viitor asemenea fenomene. 
Prin organele consiliului popular 
județean vom intensifica acțiunile 
de identificare și dimensionare reală 
a veniturilor impozabile, de încasare 
la termen șl în totalitate a sumelor 
datorate bugetului local, desfășurînd 
o muncă mai susținută în rindul 
populației pentru realizarea integrală 
a încasărilor.

Vom acționa permanent șl cu toată 
răspunderea pentru buna gospodă
rire a fondurilor publice, intro- 
ducînd un regim sever de econo
mii, preocupîndu-ne în permanentă 
de păstrarea integrității avutului ob
ștesc, de înlăturarea oricăror forme 
de risipă. în felul acesta vom asigura 
îndeplinirea sarcinilor stabilite prin 
plan, cu un consum cit mai mic de 
mijloace materiale și bănești.

Asigur conducerea partidului și sta
tului nostru, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din județul Botoșani vor acționa 
cu toată energja pentru transpunerea 
în viată a prezentei legi, care con
tribuie la înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

în cuvintul său, deputata Elena 
Ligia Bogdan a spua: T°t1 <*•  
tățenii din circumscripția electorală 
îri care îmi exercit mandatul de 
deputat, precum și oamenii muncii 
de la întreprinderea „Porțelanul" din 
Alba Iulia. unde îmi desfășor activi
tatea. văd în proiectul de Lege pri
vind impozitele și taxele locale ilus
trarea preocupărilor permanente ale 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,. pentru 
perfecționarea căilor și mijloacelor 
de dezvoltare armonioasă, echilibra
tă, în ritm rapid, a tuturor locali
tăților. atît prin fondurile asigurate 
de stat, cit și prin participarea largă 
și efectivă a întregii populații. ' 

Țin să apreciez in mod deosebit 
faptul că proiectul de lege are în ve
dere ca în perspectiva dezvoltării so
cietății noastre nivelul cotelor de 
impozit și al taxelor să fie revizuit 
în raport cu dezvoltarea generală a 
activității edilitar-gospodăresti. pre
cum =și cu creșterea veniturilor bă
nești ale populației. Prevederile lui 
sînt in măsură să asigure crearea 
unui cadru tot mai larg de valorifi
care a resurselor și posibilităților lo- 
ca'.e, în condițiile perfecționării ac
tivității organelor locale în coordo
narea dezvoltării multilaterale a lo
calităților. atragerii maselor la con
ducerea treburilor obștești. 

a fost supus unej lățiri dezbateri pu
blice. Cetățenii, prin numeroase scri
sori, și-au exprimat âderiunea '.a pre
vederile lui. Ei au făcut, totodată, 
propuneri de îmbunătățire, care au 
fost temeinic analizate de organele 
competente si de către comisiile per
manente. fiind avute in vedere ia 
definitivarea .textului adus in fala 
Marii Adunări Naționale SD:e dez
batere si adoptare.

Exprimindu-si convingerea că 
noua reglementare răspunde s.oju-

PARTICIPANTILOR IA DEZBATERI
Vă rog să-mi permiteți ca. in nu

mele alegătorilor pe care-i reprezint, 
să declar că susținem cu tontă flinta 
noastră noua și strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. vibrantul apel pentru li
chidarea din viata popoarelor a 
războiului, pentru stabilirea unor re
lații de înțelegere și colaborare intre 
state, pentru apărarea dreptului sa
cru la viată la progres social.

Asigur Marea Adunare Națională 
pe dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom 'face tot ce stă în puterile 
noastre pentru înfăptuirea prevede
rilor acestui proiect de lege, căruia 
ii voi da votul cu totală incredere, 
luptind pentru ca prevederile lui 
să-și găsească aplicarea in spiritul și 
litera lui.

Luind cuvintul, deputatul f^ico- 
laie Dicu a sp'JS: Vâ TOg sâ_mi 
permiteți să exprim deplinul acord 
al minerilor maramureșeni cu pro
iectul Legii privind impozitele și 
taxele locale, expresie a aplicării 
cu fermitate în viața economică și 
socială a tării a principiilor noului 
mecanism economico-financiar. Pre
vederile acestui proiect de lege 
stabilesc categoriile de impozite și 
taxe, plătitorii și obligațiile lor. cu 
respectul strict al principiilor eticii 
șf echității socialiste, care stau la 
baza întregii noastre vieți.

Apreciem în mod deosebit faptul 
că proiectul de lege stimulează răs
punderea organelor locale în utili
zarea veniturilor proprii, creînd 
condițiile necesare dezvoltării și 
modernizării tuturor localităților 
țării, in strinsă și organică legătură 
cil prevederile planului unic de dez
voltare. De asemenea, este de reți
nut faptul că, in raport cu dinamica 
procesului de construcție socialistă, 
s-a preconizat revizuirea a cel pu
țin o dată la 5 ani a nivelului co
telor de impozit si taxe, reglemen
tare deosebit de importantă.

Reprezint aici și un colectiv des
toinic de mineri, care-și dovedesc 
prin vrednicia faptelor de muncă 
atașamentul profund la întreaga 
politică a partidului. Aș dori să in
formez Sesiunea că oamenii muncii 
de la Exploatarea minieră Cavnic 
și-au îndeplinit sarcinile anuale de 
plan la producția netă la 25 noiem
brie, iar la producția fizică de me
tale la 2 decembrie.

Pe deplin convins că proiectul de 
lege aflat in dezbatere constituie 
o nouă șl puternică expresie a grijii 
deosebite manifestate de conducerea 
partidului și statului. personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
continua Înflorire a tuturor locali
tăților patriei și pentru asigurarea 
de condiții de viață mereu mai 
bune, demne de . epoca în care 
trăim. îmi exprim acordul total la 
prevederile sale și voi vota pentru 
adoptarea lut

în cuvintul său, deputata Iulia 
FerOÎU a ar^ta* că proiectul Legii 
privind impozitele și taxele locale, 
supus dezbaterii, 6e înscrie pe linia 
perfecționării legislației financiare în 
contextul aplicării principiilor noului 
mecanism economico-financiar, re- 
flectînd o necesitate obiectivă a tutu
ror transformărilor ce au avut loc in 
decursul anilor, a creșterii veniturilor 
reale ale populației. După cum se 
știe, fondurile bănești constituite din 
impozite și taxe — a spus deputata 
— se utilizează pentru realizarea unor 
obiective și acțiuni de care cetățenii 
și unitățile socialiste beneficiază în 
mod direct și apreciez că participarea 
acestora, în procesul autoconducerii. 
la crearea fondurilor necesare dez
voltării edilitar-gospodărești a loca
lităților întărește răspunderea cetă
țenească față de cheltuirea fondurilor 
publice, păstrarea integrității avutului 
obștesc și înlăturarea oricăror forme 
de risipă.

Impozitele și taxele de la popu
lație, ca surse de venituri proprii ale 
bugetelor locale care se utilizează in 
totalitate pentru creșterea gradului de 
dotare edilitar-gospodărească, stimu
lează inițiativa creatoare a oamenilor 
muncii și întăresc răspunderea orga
nelor locale la dezvoltarea in ritm 
susținut a tuturor localităților din 
patria noastră. Apreciez că prevede
rile din proiectul de Lege privind im
pozitele și taxele locale sînt de na
tură să contribuie la perfecționarea 
în continuare a relațiilor financiare 
cu populația, 1a stimularea tuturor 

lui pentru care a fost elaborată, iar 
aplicarea ei va contribui la înfăp
tuirea politicii partidului si statului 
in domeniul impozitelor si taxelor 
locale, la perfecționarea relațiilor fi
nanciare- ale statului cu unitățile so
cialiste si cu populația, la ridicarea 
aradului de civilizație a tuturor lo
calităților. comisiile avizează favo
rabil proiectul de lege si propun Ma
rii Adunări Naționale adoptarea lui 
in forma in care a fost prezentat.

cetățenilor de â participa in mod con
știent la crearea fondurilor necesare 
dezvoltării in ritm susținut a tuturor 
localităților țării, in concordanță cu 
prevederile planului național ' unic 
de dezvoltare economico-socială.

în cuvintul său. deputatul Q^îq- 
Vî'an BaSCÎanu ?1'a exprimat to
tala- adeziune față de proiectul de 
Lege privind impozitele și taxele lo
cale supus dezbaterii actualei sesiuni. 
Prin transpunerea în viată a preve
derilor proiectului de lege, a arătat 
el. se va asigura autofinanțarea ac
tivității economico-sociale a consilii
lor populare. determinindu-Ie să ac
ționeze mai ferm pentru lărgirea ba
zei de venituri proprii prin dezvol
tarea si diversificarea industriei mici, 
a prestărilor de servicii pentru popu
lație. cît și a altor activități.

Vorbitorul a subliniat că prin 
măsurile luate de Comitetul executiv 
al Consiliului popular al județului 
Tulcea pentru atragerea tuturor sur
selor de venituri de la populație, in 
acest an veniturile proprii ale buge
tului local înregistrează o creștere de 
peste 10 la sută față de anul 1980. 
Din veniturile proprii, municipiul 
Tulcea, orășele Macin și Sulina și 27 
de comune se autofinanțează încă 
din acest an. Bugetele celorlalte con
silii populare sînt echilibrate cu cote 
defalcate din impozitul pe circulația 
mărfurilor și din impozitul pe fon
dul total de retribuire. Rezultatele 
puteau fi superioare în autofinan
țare^ din veniturile proprii, dacă se 
acționa pentru punerea în valoare a 
tuturor resurselor de care dispunem. 
Mă refer mai ales Ia dezvoltarea in
dustriei mici și a prestărilor de ser
vicii către populație, unde rezulta
tele nu sînt pe rrțăsura posibilităților.

în prezent se întreprind acțiuni, 
concrete pentru sporirea bazei pro
prii de venituri din surse aflate pe 
teritoriul județului nostru. în scopul 
asigurării fondurilor bănești necesare 
finanțării obiectivelor și acțiunilor 
economico-sociale prevăzute pentru 
anul 1982. industriei mici și a pres
tărilor de servicii.

Elaborarea si adoptarea Legii prl- 
'Vind impozitele Si taxele locale con
stituie un act important în procesul 
complex de perfecționare a activi
tății legislative din țara noastră și 
de aplicare a directivelor de politică 
economico-financiară ale partidului 
și statului nostru, a subliniat depu
tata Elisabeta Jakab.

Formarea unei părți a fondurilor 
bănești necesare finanțării obiecti
velor și acțiunilor eeonomico-soci- 
âle prin slstcmtiî impozitelor și 
taxelor locale, precum și stabi
lirea modului de utilizare a aces
tor fonduri constituie o expresie a 
preocupării partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea echilibrată, în 
ritm susținut a tuturor localităților 
urbane și rurale, in conformitate cu 
principiul autogestiunii și autofinan
țării localităților.

Proiectul de lege se înscrie pe de
plin in indicațiile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Plenara comună 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale din noiembrie a.c. privind creș
terea răspunderii fiecărui județ, oraș 
și comună în gospodărirea cît mai e- 
ficientă a bazei materiale de care 
dispun. Adoptarea lui va contribui la 
creșterea răspunderii organelor locale 
în conducerea întregii activități eco
nomico-sociale din. fiecare județ, oraș 
sau comună.

Exprimindu-și acordul deplin cu 
prevederile proiectului de Lege pri
vind impozitele și taxele locale, vor
bitoarea s-a angajat, totodată, să 
ducă o muncă susținută, in rindul 
oamenilor muncii din circumscripția 
pe care o reprezintă, în legătură cu 

■ sensul și scopul legii ce urmează să 
fie adoptată, precum și cu sarcinile 
ce revin fiecărui om al muncii in a- 
plicarea ei.

Deputatul Nicolae Ganea *
subliniat. în cuvintul său. că pro
iectul Legii privind impozitele si ta
xele locale, elaborat în concordantă 
cu documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, jalonează dez
voltarea armonioasă a tuturor loca-
(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCR ARILESESIUNIi MARII ADUN ARI NAȚIDNAIE
(Urmare din pag. I)
decretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat. Raportul Comi
siei constitutionals si juridice a Marii 
Adunări Naționale a fost prezentat 
de tovarășul Ioan Sălăjan, președin
tele comisiei..

A urmat apoi discuția ne articole, 
după care deputății au votat in una
nimitate legile pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

La ultimul punct de pe ordinea de 
zi, președintele Marii Adunări Națio
nale a supus spre" aprobare propune
rile Biroului M.A.N. cu privire la 
modificări in componenta unor co
misii permanente, determinate de 
faptul că. în ultimul timp, unii 
deputați. membri ai comisiilor per
manente, au fost numiți membri ai 
guvernului sau reprezentanți diplo
matici, iar unele locuri au devenit 
vacante.

Marea Adunare Națională â adop

tat în unanimitate propunerile refe
ritoare la modificările intervenite in 
componenta unor comisii perma
nente.

In încheierea lucrărilor sesiunii a 
IV-a a celei de-a VlII-a legisla
turi. tovarășul Nicolae Giosan a spus: 
„Aflindu-ne in preajma aniversării 
Zilei proclamării Republicii si a Nou
lui. An — 1982, Biroul Marii Adunări 
Naționale vă adresează cu acest pri
lej călduroase felicitări si cele mai 
bune urări Ale sănătate, de noi $i tot

mai importante împliniri in rodnica 
dumneavoastră activitate consacrată 
înfăptuirii neabătute a hotăririlor de 
partid si legilor țării, înfloririi con
tinue a scumpei noastre patrii, reali
zării' nobilelor idealuri ale poporului 
român, ale președintelui României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
de pace, înțelegere și colaborare in
tre toate națiunile lumii, precum și 
tradiționala urare „LA MULTI 
ANI!“.

DIN CUVÎNTUL PARHCIPANȚILOR LA DEZBATERI

ăsiimu smmi recent m mum poiitic ■»
11C. C. 11P. C. 1. STIMEAZĂ PUTERNIC PE PRODUCĂTORII MMI

Sporirea recoltelor și a livrărilor 
la fondul de stat-baza sigură 

a venitului suplimentar
(Urmare din pag. a III-a) 
litătilor tării, exprimă concepția 
partidului referitoare la participarea 
unităților socialiste si a populației la 
constituirea fondurilor bănești nece
sare autoconducerii si autogestiunii 
tuturor localităților. Elaborarea în- 
tr-un mod unitar a reglementărilor 
in domeniul impozitelor si taxelor 
locale, a continuat vorbitorul, re
zultă din necesitatea punerii de acord 
a normelor iuridice. care datează din 
anul 1952. cu stadiul actual de dez
voltare economico-socială a tării, cu, 
creșterea nivelului veniturilor popu
lației. în acest context, anare foar
te potrivită prevederea din proiec
tul de' lege privind revizuirea pe
riodică a nivelului cotelor de im
pozite și al taxelor, cel puțin o da
tă la cinci ani. in raport cu dezvol
tarea generală a activității edilitar- 
gosnodăresti. extinderea si moderni
zarea rețelei de drumuri, creșterea 
gradului de urbanizare, diversificarea 
serviciilor prestate populației si alte 
elemente specifice, precum si in 
ranort de creșterea veniturilor bă
nești ale populației.

Dezvoltarea în continuare a Capi
talei ifoastre. realizarea obiectivelor 
economico-sociale. cultural-educative 
si edilitar-gosnodăresti ce ni le-am 
propus, la fel ca in toate iudetele 
tării, vor fi influențate favorabil de 
aplicarea noii legi. Un efect pozitiv 
va avea noua lege si asupra echi
librării cu venituri proprii a bu
getelor unor comune din Sectorul .a- 
gricol Ilfov, care în prezent prințese 
sume defalcate din veniturile repu
blicane. precum si asupra diminuă
rii acestora la nivelul bugetului local 
al municipiului București.

După ce si-a exprimat adeziunea 
totală fată de proiectul de lege su
pus dezbaterii si adoptării Marii A- 
dunări Naționale, vorbitorul a sub

liniat : în numele cetățenilor Capi
talei. ne angaiăm In fata dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, să nu precupe
țim nici un efort pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului, a preve
derilor de olan oe acest an si ne 
întregul cincinal, pentru realizarea 
legalității socialiste si perfecționarea 
continuă a cadrului democratic de 
participare a maselor la conducerea 
activității economico-sociale. aducin- 
du-ne o contribuție sporită la dez
voltarea accelerată a tării si. oe a- 
cest temei, la creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Deputatul Ștefan Dinu £re. 
mia a subliniat că adoptarea Legii 
privind impozitele și taxele locale va 
duce la creșterea răspunderii con
siliilor populare, conturind mai bine 
cadrul afirmării acestora ca organe 
de conducere unitară a întregii acti
vități economico-sociale din unitățile 
administrativ-teritoriale.

De prevederile acestei legi vor be
neficia, a arătat vorbitorul, și oame
nii muncii din tinărul județ Călărași, 
care, alături de întregul popor, sint 
puternic angrenați în realizarea sar
cinilor stabilite prin planul unic de 
dezvoltare economico-socială pe a- 
cest an și pe intregul cincinal. Ur- 
mînd să creăm o față nouă, mereu 
mai înfloritoare a orașelor și satelor 
județului nostru, ne vom preocupa în
deaproape ca prevederile înscrise în 
acest proiect de lege, supus dez
baterii și aprobării înaltului nostru 
for legislativ, să fie intru totul apli
cate, întărind înțelegerea și răspun
derea cetățenească față de nevoile 
generale ale societății. Trebuie, de a- 
semenea, să veghem ca utilizarea 
fondurilor bănești ;să fie făcută cu 
cea mai mare grijă, fiecare leu fiind 

cheltuit cu cea mai mare chibzuială, 
deoarece trebuie să recunoaștem că 
nu totdeauna această datorie este 
respectată cu strictețe, că, într-o for
mă sau alta, este păsuită risipa, in- 
chizînd ochii la cheltuirea nejusti
ficată a unui leu în plus, în loc ca 
acest leu să fie atribuit în alte 
scopuri, absolut necesare.

în încheiere, deputatul a spus : în 
numele alegătorilor din județul Că
lărași, vă rog să-mi permiteți să ex
prim adeziunea lor la proiectul de 
lege pe care îl voi vota cu deplină 
încredere, afirmind hotărîrea lor de 
a acționa cu fermitate pentru dezvol
tarea economico-financiară a fiecărei 
localități, obiectiv important in 
amplul proces de înălțare a patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație.

în ansamblul preocupărilor pentru 
perfecționarea legislației noastre, in 
spiritul aplicării consecvente a hotă
ririlor Congresului al XII-lea al 
partidului — a spus deputatul |y_ 
lian Ploștinaru “ dezbaterea 
proiectului de Lege privind impozite
le 'și taxele locale aduce un element 
nou, necesar în reglementarea unor 
probleme de mare importantă econo
mică. gospodărească, care privesc în
treaga populație a țării. Actuala re
glementare a regimului de impozite 
șl taxe se impune datorită faptului 
că acestea. în- forma lor de oină 
acum, nu mai corespund dezvoltării 
impetuoase a activității edilitar-gos- 
podăresti, gradului sporit de urbani
zare a localităților și nici nivelului 
veniturilor bănești ale populației care 
au crescut substanțial în ultimii ani.

Este bine cunoscut faptul că statul 
alocă anual pentru creșterea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
populației sume tot mai mari. Pe 
harta județelor noastre. între care si 
județul Mehedinți, au apărut . noi 

obiective Industriale, școli, grădinițe, 
creșe. spitale, așezăminte de cultură, 
s-a extins rețeaua de drumuri și de 
străzi modernizate. în cadrul actua
lelor reglementări. în județul Me
hedinți și taxele locale au adus un 
aport însemnat la crearea resurselor 
bănești ale municipiului Drobeta- 
Turnu Severin, ale orașelor si loca
lităților rurale, cointeresînd efectiv 
organele locale în procesul creșterii 
gradului de*  gospodărire a acestor 
așezări.

Acționînd în spiritul eticii sl echi
tății socialiste, am asigurat în fiecare 
an îndeplinirea corespunzătoare a 
planului de încasări si vom încheia 
și anul 1981 cu încasări corespunză
toare la veniturile proprii și din a- 
ceste surse, prin identificarea mai 
completă a materiei impozabile, prin 
creșterea răspunderii organelor loca
le și aparatului financiar de speciali
tate in atragerea la buget a venitu- 
rilor-statului.

Proiectul de lege privind Impozite
le și taxele locale a fost larg dezbă
tut în localitățile județului. în cir
cumscripții electorale si în adunări 
cetățenești și apreciat de întreaga 
populație ca o nouă expresie a de
mocratismului nostru socialist, ca un 
nou pas în acțiunea de perfecționare 
continuă și de adaptare a legislației 
la condițiile noi ale dezvoltării mul
tilaterale a tuturor așezărilor urbane 
și rurale.

în încheiere. îmi exprim încă o 
dată adeziunea la proiectul de lege 
privind impozitele si taxele locale și 
asigur Marea Adunare Națională că 
vom depune toate eforturile pentru 
aplicarea întocmai a prevederilor lui 
în vederea întăririi autoconducerii si 
autogestiunii. ridicării continue a ni
velului edilitar-gospodăresc al locali
tăților, așezărilor și încasării impozi
telor și taxelor in spiritul eticii și 
echității socialiste.

Agricultorii din îudetul Constanta 
au primit cu viu interes măsurile 
stabilite recent de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la stimularea producătorilor în creș
terea producției agricole si a livră
rilor la fondul de stat. în aceste zile, 
ei analizează posibilitățile si acțio
nează stăruitor pentru a obține in 
anul viitor recplte si mai mari si a 
livra la fondul de stat cantităti soo- 
rite de produse, știind bine că aceas
ta este calea sigură pentru realizarea 
de venituri suplimentare importante.

La Pecineaga. unitate cu peste 
4 500 hectare irigate, cooperatorii și 
mecanizatorii lucrează din plin ; unii 
fertilizează ogoarele, alții condițio
nează si selectează sămînta sau re- 
,oară utilajele pentru campania de 
primăvară. Aici se fac pregătiri te
meinice pentru a realiza în 1982 re
colte medii la hectar de cel nutln 
4 300 kg griu. 4 800 kg orz. .7 100 kg 
porumb. 2 700 kg floarea-soarelui, 
2 550 kg soia. Un control îh cimp a- 
sunra stării de vegetație a culturilor 
de toamnă, făcut de specialiștii uni
tății. indrentăteste aprecierea că. în- 
tr-adevăr. producțiile Planificate vor 
fi depășite : ne cele 2 300 hectare 
plantele sint viguroase si bine înfră
țite. au o densitate corelată cu ferti
litatea cernoziomului din aceste 
locuri. ..Am evaluat si reevaluat, oe 
baze reale, posibilitățile de a obține 
producții peste nivelul prevăzut — 
ne snune președintele cooperativei. 
Ion Musat. Din calculele ne care 
le-am făcut rezultă că anul viitor 
vom obține la principalele produse 
contractate la fondul de stat un venit 
suplimentar de cel nutin două mi
lioane si iumătate lei. Dar noi avem 
în vedere faptul că putem realiza și 
mai mult. Credem că la fiecare hec
tar cultivat cu porumb coope
rativa noastră poate să beneficieze 
de o primă de producție de 650 lei 
pe tona livrată, in Ioc de 530 lei cit 

se prevede în hotărîrea adoptată de 
partid. Producții mai mari, deci și 
prime sporite, putem obține si la 
sfecla de zahăr. Ne-am propus ca în 
loc de 20 de tone la hectar cit am 
obținut anul acesta să realizăm in 
1982 cite 40 tone, prima crescind ast
fel de la 205 lei la 250 lei pe tona de 
sfeclă livrată. Asemenea calcule fa
cem la toate celelalte culturi. Desi
gur. sint calcule preliminare, pe care

Cum acționează în aceste 
zile cooperatorii din Peci
neaga — Constanța pentru 
a pune o temelie solidă 

producției anului viitor

le vom definitiva odată cu întocmi
rea planului de producție. Ceea ce 
ne preocupă în mod deosebit acum 
este pregătirea temeinică a viitoarei 
recolte, valorificarea deplină a re
surselor de care dispunem, a bazei 
tehnico-materiale. a fertilității pă- 
mîntului".

Oi utilă dezbatere în cadrul unită
ții. la care au participat șefi de fer
mă si cooperatori cu experiență, a 
evidențiat cîteva învățăminte pri- 
vinb cauzele rezultatelor diferite la 
producția vegetală. în această coope
rativă. oare în anul în curs a obținut 
4 800 kg griu. 4 900 kg porumb. 2 551 
kg floarea-soarelui si 1981 kg soia, 
accentul pus acum pe depistarea 
cauzelor nerealizării pe toate suprafe
țele a recoltelor posibile, concluziile 
desprinse în legătură cu calitatea lu
crărilor. cu soiurile si hibrizii culti
vați sint de natură să fundamenteze 
măsurile ce se iau acum pentru pre

gătirea viitoarei recolte. Si. bineînțe
les. să se treacă în mod hotărit la 
fapte. în plină desfășurare este 
acum transportul de îngrășăminte or
ganice în cimp — cu citevg mii de 
tone mai multe fată de ami prece
dent!. Pregătiri intense se fac și 
pentru viitoarea recoltă de cartofi si 
legume. Cooperatorii de aici au de
cis să cultive 150 hectare cu cartofi 
Timpurii si extratimpurii. din care 
40 hectare preîncolțiți. Inginerii 
Gheorghe si Georgeta Capdemai. 
care conduc fermele de legume și 
cartofi, au organizat echipe speciale 
pentru amenajarea solariilor-tuneL 
pentru producerea răsadurilor și au 
pregătit peste 1 000 tone mrarrită.

Desigur, principala atentie se acor
dă pregătirii culturilor de cereale și 
plante tehnice, care vor ocupa cele 
mai mari suprafețe. Se are in vedere 
ca întreaga suprafață de 606 hecta
re de porumb să fie cultivată numai 
cu hibrizi ..Pionier" si cu cei din 
grupa 400. al căror potential produc
tiv este superior hibrizilor timpurii. 
„Mai mult porumb putem obține atit 
prin creșterea recoltelor medii, cit și 
pe calea extinderii suprafețelor cul
tivate cu această plantă — ne spune 
șeful de fermă, ing. Petre Ses.. Po
tențialul real al cernoziomului irigat 
în unitatea noastră este de un vagon 
de porumb la hectar". Din cite 
ne-am dat seama, șeful fermei îsi 
bazează aprecierea ne o bună cu
noaștere a terenurilor cooperativei, 
a posibilităților de îmbunătățire a 
structurii culturilor.

Realizarea de producții sporite în 
anul viitor constituie un obiectiv de 
primă importantă al cooperatorilor 
din această unitate, iar pentru reali
zarea lui sint hotăriti să muncească 
încă de ne acum cu hărnicie și răs
pundere.

Constantin BORDEIANU

Adunarea generală a membrilor 
Grupului român din Uniunea interparlamentară

!----------- ;-----------------------------------------------------------
I

De la Institutul politehnic din lași

Miercuri a avut loc la Palatul Marii 
Adunări Naționale adunarea gene
rală a membrilor Grupului român dip 
Uniunea interparlamentară.,, care a 
dezbătut activitatea desfășurată de 
Grupul român in anul 1981 si pro
gramul pe anul vijtor.

Lucrările adunării au fost conduse 
de tovarășul Nicolae Giosan. pre-' 
ședințele Marii Adunări Naționale.

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vintui deputății loan Totu. Uie 
Văduva, Mariana Beliș. Constantin 
Flitan, Marin Rădoi. președintele 
Grupului p'arlamentarilor români 
pentru securitate si cooperare din 
Europa, și Stan Soare, președintele 
Grupului român din Uniunea inter
parlamentară.

în raportul prezentat cu acest pri
lej și în luările de cuvînt a fost sub
liniată însemnătatea acțiunilor între
prinse de Grupul român in cursul 
acestui an, pe baza hotăririlor celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a ideilor cu
prinse in principalele documente de 
partid și de stat, a valoroaselor 
propuneri conținute în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind încrederea deplină in capacita
tea popoarelor, ■ a tuturor forțelor 
progresiste de a imprima vieții in
ternaționale un curs hotărit spre 
destindere, pace și înțelegere, de a-si 
impune tot mai mult voința, de a 
trăi intr-o lume a colaborării, de a 
se dezvolta libere pe calea progresu
lui economic și social, a bunăstării 
și civilizației.

Vorbitorii au relevat Însemnătatea 
deosebită a concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind înaltele 
responsabilități care revin parlamen
telor și parlamentarilor în direcția 
mobilizării opiniei publice pentru a 
impune promovarea de către guverne 
a unei politici care să corespundă 
voinței uriașei majorități a popu
lației fiecărei țări, intereselor păcii 
și progresului.

De asemenea, s-a subliniat însem
nătatea strălucitelor inițiative de 
pace ale președintelui Republicii pen
tru încetarea cursei Înarmărilor si 

în magazinele bucureștene

SORTIMENTE NOI, MODERNE, 
DE CONFECȚII Șl ÎNCĂLȚĂMINTE

în această tradițională lună a 
cadourilor, magazinele de confecții 
și încălțăminte din București îsi în- 
timpină cumpărătorii cu un bogat 
sortiment de mărfuri. Pentru a face 
fată solicitărilor sporite în această 
ultimă lună a anului, rețeaua spe
cializată a Direcției generale comer
ciale a municipiului a suplimentat 
considerabil fondul de marfă, in 
comparație cu desfacerile din luna 
decembrie a anului trecut. Au 
crescut cantitățile de articole din 
grupa confecțiilor, tricotajelor. în
călțămintei și. în același timp, s-au 
diversificat sortimentele, au fost 
îmbunătățite colecțiile de modele, 
astfel incit ele să satisfacă în mai 
mare măsură gusturile si preferin
țele tuturor categoriilor de cumpă
rători. în unitățile de desfacere spe
cializate se găsește o gamă largă 
de paltoane din stofă, în croieli 
moderne, executate cu îngrijire, 
destinate adultilor și tineretului. Se 
remarcă o mai mare tdiversitate de 
materiale și căptușeli Ia scurte si 
canadiene, articole tot mai căutate 
In ultimele sezoane.

Realizate din fire PNA flaușate 
sau în amestec cu vîscoză. din a- 
cetat cu poliester sau cu in. noile 
modele de tricotaje sint cpmode.

trecerea la măsuri hotărî te de dezar
mare și in primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru asigurarea unei păci 
trainice in Eurqp» țn Întreaga 
lume.

A fost menționată activitatea bo
gată desfășurată de Grupul roman 
din Uniunea interparlamentară la 
reuniunile internaționale care au avut 
loc in acest an. contribuția parla
mentarilor români in direcția reluă
rii și continuării politicii de destin
dere. a adoptării unor măsuri hotări- 
te de dezarmare, adincirii procesului 
edificării securității europene, solu
ționării exclusiv pe cale politică a 
diferendelor dintre state, instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale. participării active si egale in 
drepturi in viata internațională a tu
turor statelor.

în aceiași timp, a fQst analizată și 
apreciata activitatea Grupului parla
mentarilor români pentru securitate și 
cooperare în Europa in vederea creș
terii rolului parlamentelor, al tuturor 
țărilor semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, pentru transformarea 
continentului european într-o zonă a 
păcii și înțelegerii, lipsită de arme 

“nucleare, de orice fel de arme.
Participanta la dezbateri au expri

mat hotărîrea membrilor Grupului 
român din Uniunea interparlamenta
ră de a acționa în mod constant 
pentru promovarea susținută a poli
ticii de pace și colaborare a Româ
niei socialiste, a inițiativelor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. ca me
sageri fideli ai voinței de trace și 
prietenie a poporului român.

Adunarea generală a aprobat în 
unanimitate activitatea desfășurată 
în cursul acestui an de Grupul român 
din Uniunea interparlamentară și 
programul pentru anul 1982. program 
menit să amplifice colaborarea parla
mentarilor români pe plan bilateral 
și în cadrul Uniunii interparlamen
tare cu parlamentarii din toate țările, 
pentru afirmarea cu pregnantă în 
viața internațională a nobilelor idea
luri de pace si înțelegere intre 
națiuni.

practice, moderne, iar puloverele, 
jachetele, rochiile și cămășile trico
tate. care se găsesc in magazinele 
și raioanele de profil, pot reprezen
ta un dar util și frumos. Comerțul 
bucureștean desface, de asemenea, 
zeci de modele de pălării, berete 
pentru femei, șepci, căciuli pentru 
bărbați, iar pentru cei mici căciu
lite din blană artificială.

în sectorul încălțăminte se con
stată, de asemenea, o diversificare 
a gbmei de modele de cizme cu 
fețe din înlocuitori din piele sau 
cizme din' piele naturală combinată 
cu înlocuitori, avind căptușeli din 
blană sau tercot. de ghete bărbă
tești din piele și talpă din poliure- 
tan. Încălțăminte flexibilă, căldu
roasă, durabilă.

Iată și cîteva adrese de unități 
specializate ale întreprinderilor Di
recției generale comerciale a muni
cipiului București, unde se pot pro
cura articole de îmbrăcăminte și în
călțăminte: Bucur-Obor, Șos. Co- 
lentina 2; Galeria modei. Șos. Pan- 
telimon bloc 47; Modern. Bd. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej 8; Elegant,- Bd. 
N. Bălcescu 17; Moda zilei. Calea 
Victoriei 33; Diana, Bd. G-ral Ma- 
gheru 35; Splendid. Calea Victoriei 
25 ; Arta lux. Calea Victoriei 87; Fa-

Institutul politehnic din Iași a- 
nunță scoaterea la concurs a unor 
posturi. Astfel, la Facultatea <le 
construcții — Asistent, poziția 33. 
Catedra de mecanica construcțiilor, 
disciplinele ..Meoanica cpjisțruciii- 
W" Șl ..Statica, -rabiiitateâ sî dtiia- 
m|ca construcțiilor" : . Asistent, po-, 
Ziția 27. Catedra de beton, materia
lei sî-tehnologie, disciplinele /.Con
strucții de bgton armat" si ..Beton 
armat*-  ; Asistent, poziția 30.' Cate
dra de căi de comunicații si funda
ții. disciplinele : „Geologie, geotelî- 
nică si fundații". „Geotehnică și 
fundații" si „Fundații si procedee 
de fundare".

Facultatea de electrotehnică : A- 
sistent, poziția 44. Catedra de elec
trotehnică. măsuri si mașini electri
ce. disciplina ..Mașini electrice" ; 
Asistent, poziția 42. Catedra de e- 
lectrotehnică, măsuri și mașini e- 
lectrice. disciplina „Bazele electro
tehnicii" ; Asistent, poziția 29. Ca
tedra de utilizări electrice și auto
matizări. disciplinele „Electronică 
și automatizări" si „Automatizări".

Facultatea de hidrotehnică : Asis
tent. poziția 18. Catedra de con
strucții si instalații hidrotehnice, 
disciplinele ..Alimentări cu apă" și 
„Alimentări cu apă. chimia si bio
logia apei".

Facultatea de mecanică: Profesor, 
poziția 2, Catedra de ' tehnologia 
construcțiilor de mașini si mecani
că’ agricolă, disciplinele „Tehno
logia construcțiilor de mașini". 
„Automatizarea proceselor tehnolo
gice" si „Tehnologia fabricării ma
șinilor electrice" : Profesor, poziția 
3. Catedra de tehnologia metalelor, 
disciplinele „Tehnologia fabricării 
si reparării utilaiului tehnologic" și 
„Tehnologia materialelor" : Confe
rențiar. poziția 12, Catedra de teh
nologia metalelor, disciplinele ..Teh
nologia materialelor" și „Agregate 
și instalații termice" : Conferențiar.

Mogazinul „Elegant"
Foto : Ion Sandu

vorit. str. Drumul Taberei; Alpin, 
Bd. N. Bălcescu 24; Cabana, Bd. 
1848 nr. 3; Someșana. Bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 7; Lina de aur. Ca

poziția Ui-Catedra de rhecano-ener*  
getică, discipline.'- ..Instalații de 
încălzire si rețele termice" si „Ter- 
motebnicâ și agregate termice": 
Conferențiar, poziția 6, Catedra de 
mecanică, disciplina ..Mecanică".

Facultatea dc tehnologic chimică : 
Conferențiar, poziția 5. Catedra de 
biinblogia substanțelor anorganice 
și materialelor de construcții, dis
ciplinele „Tehnologia produselor și 
îngrășămintelor cu azot". „Tehnolo
gia sărurilor minerale". ..Procese 
tip a d e. reacții t e g". „Introdu
cere in specificul proceselor chi
mice". ..Ingineria reacțiilor chimice 
și utilaj specific" •; Asistent, pozi
ția 25, Catedra de inginerie chimi
că. disciplina ..Fenomene de trans
fer si utilaie in industria chimică".

Facultatea de tehnologia și chi
mia textilelor : Conferențiar, pozi
ția 8, Catedra de filatui'ă-tesătorie. 
disciplinele „Bazele tehnologiei 
materialelor netesute" si „Tehnolo
gia materialelor netesute" : ’Asis
tent. poziția 32. Catedra de filatu- 
ră-țesătorie, disciplinele „Bazele 
tehnologiei materialelor netesute" 
și „Tehnologia materialelor nete
sute" : Asistent, poziția 30. Catedra 
de filatură-tesătorie. disciplina ..Ba
zele tehnologiei țesăturilor" ; Asis
tent. poziția 31, Catedra de filatu- 
râ-țesătorie, ’ disciplina „Structura și 
proiectarea țesăturilor".

Candidat ii la concurs vor depune 
la secretariatul rectoratului Institu
tului politehnic din Iași. Calea 23 
August, nr. 22. în termen de 30 de 
zile pentru posturile de profesor și 
conferențiar si 15 zile pentru cele 
de asistent de la data apariției in 
Buletinul oficial, cererea de inscrie- 
re însoțită de actele prevăzute de 
Legea nr. 6/1969 și Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învătă- 
mintului nr. 84539/1969.

Concursul se va tine în termen 
legal.

lea Victoriei 31; Optim. Calea Do
robanți bloc 9; Ruxandra. Calea 
Victoriei 114; Jupiter, Calea Victo
riei 23; Saturn, strada Lipscani 45.

PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A LUCRĂRILOR IN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

în cel mult 50 de zile trebuie reparate 
toate tractoarele și mașinile agricole

• In ateliere - muncă bine organizată, întărirea simțului 
de răspundere

• Toată atenția producerii și recondiționăm pieselor de 
schimb pe plan local

Potrivit măsurilor de îmbunătățire 
a activității de mecanizare a agri
culturii adoptate recent de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secțiile și formațiunile de mecaniza
re se integrează în activitatea coo
perativelor agricole. Prin această in
tegrare se urmărește concentrarea 
eforturilor mecanizatorilor, alături 
de cooperatori, spre un scop bine 
determinat : creșterea recoltelor și 
reducerea costurilor de producție.

Strîns legată de răspunderea me
canizatorilor pentru realizarea pro
ducțiilor agricole prevăzute în anul 
viitor este sarcina reparării, pina 
cel tirziu la 15 februarie, a tu
turor tractoarelor și mașinilor agri
cole ce vor fi folosite în campania 
de primăvară. ESte o sarcină de mare 
■importantă și executarea reparațiilor 
pină la termenul prevăzut și in con
diții de bună calitate impune orga
nizarea temeinică a muncii în ate
lierele și, centrele de reparații ale 
stațiunile#- de mecanizare a agricul
turii și asigurarea ' pieselor de 
schimb.

Este de remarcat că stațiunile de 
mecanizare a agriculturii din județul 
Iași au trecut, incâ din vară, la or
ganizarea activității de reparații. în 
citeva luni, fără să neglijeze lucră
rile agricole de sezon, au fost moder
nizate. extinse și dotate cu mașini și 
instalații de mare productivitate și 
precizie, cu scule și dispozitive de 
măsură și control centrele speciali
zate și un mare număr de ateliere 
de reparații și recondiționat piese 
de schimb pentru toate profilele : 
motoare de tractoare, motoare de 
combine, "combine de recoltat cerea
le, combine de recoltat furaje, uti
laje pentru zootehnie. „Noile mă
suri stabilite de Comitetul Politic 
Executiv sporesc și mai mult răs
punderea fiecărui muncitor, tehni
cian și inginer pentru realizarea 
unor lucrări de calitate — ne-a spus 
inginerul Ionel Mitrică, directorul 
Trustului S.M.A. Iași. De aceea, au 
fost organizate formații de lucru 
specializate pentru fiecare tip de uti
laj, fiecare mecanic sau țehniciaiî 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

APROVIZIONAREA RITMICA, LA TIMP CU MATERIALE DE CONSTRUCȚII
(Urmare din pag. I)
asimilării și introducerii rapide în 
fabricație a unor noi materiale și 
elemente de rezistență ușoare, econo
micoase.

Si constructorilor le revine da
toria de a-și reconsidera cu hotărire 
rolul și îndatoririle pe care le au in 
procesul de realizare a investițiilor. 
Din simpli executanți ai lucrărjlor, 
aceștia trebuie să-și asume cu res
ponsabilitate rolul de participanți ac
tivi la elaborarea unor soluții con
structive mai economice și mai rapi
de, să contribuie, alături de proiec- 
tanți. la aplicarea lor grabnică în 
practică. Un exemplu de dată recentă 
confirmă utilitatea practică deosebită 
a acestor preocupări: specialiștii 
Trustului de • lucrări speciale din 
București au elaborat șl aplicat, pe 
șantierele întreprinderilor de fibre 

raspunzînd de calitatea lucrării în 
postul respectiv".

Ținind seama de această experien
ță, Direcția generala a mecanizării 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare a organizat recent 
în județul Iași o instruire la care au 
participat cadre de bază din stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii. 
Din modul de organizare în unitățile 
vizitate, precum și observațiile 1 fă
cute de participanți s-au uesprins 
citeva concluzii practice pentru cam
pania de reparații.

La centrul specializat al S.M.A. 
Tirgu Frumos se repară motoare de 
tractoare. Fluxul de reparații e astfel 
organizat incit motorul sau piesele 
componente trec printr-un adevărat 
filtru al calității la fiecare punct de 
lucru. După demontare, piesele sint 
triate pe trei destinații în raport cu 
gradul de uzură : direct la montaj, 
la recondiționare sau la"topit. La 
„masa de lansare", unde se pregă
tesc seturile complete de piese pen
tru fiecare motor, se efectuează un 
nou control al acestora, înlăturin- 
du-se cele necorespunzătoare. Ulti
mul popas al motorului este bancul 
de rodaj, unde cu aparatură electro
nică perfecționată se determină pu
terea motorului, consumul de moto
rină, presiunea uleiului, temperatu
ra apei. Se poate spune fără exage
rare că certitudinea bunei funcțio
nări ip brazdă a mașinilor o dă re
cepția astfel .făcută, începind de la 
fiecare piesa pîriă la utilajul gata 
reparat.

Răspunderea pentru calitatea lu
crărilor trebuie să se manifeste, la 
același nivel, în toate unitățile de 
reparații. Or. din relatările partici- 
panților la schimbul de experiență 
o rezultat că în unele ateliere, deși 
există aparatură de testare și con
trol, se mai fac reglaje „cu mina" 
sau măsurători „din ochi", nu se 
respectă tehnologia de reparații. 
Aceasta este principala cauză a mon
tării necorespunzătoare a motoare
lor pe șașiu. care duce la scoaterea 
din uz a 30 la sută din arborii cotiți 
rupți, piese dealtfel deficitare — așa 
cum preciza ing. Costică Leu, direc

artificiale din Suceava. Dej și 
Brăila, o soluție originală de reali
zare a coșurilor industriale : tubul de 
gaze din interior este alcătuit din 
panouri, mari din mase plastice. 
Panourile au fost confecționate, pe 
baza proiectului întocmit de specia
liștii trustului, la Fabrica de prefa
bricate din Urziceni. Economiile de 
materiale însumează, față de solu
ția folosită oină acum, două milioane 
lei, iar durata de execuție a lucră
rilor a scăzut Ia jumătate. Adevă
rul este că, nu o dată, constructorii 
studiază cu atentie proiectele pri
mite. propun soluții de Îmbunătățire ‘ 
a acestora, dar efortul lor nu-si gă
sește întotdeauna finalitatea dorită. 
Si aceasta mai ales pentru că aplica
rea respectivelor soluții, mai eficien
te, nu se bucură întotdeauna de re
ceptivitate din partea proiectanților.

Este deosebit de important ca ac

tor In Direcția mecanizării din 
M.A.I.A.

încheierea la timp a reparațiilor 
este condiționată și de asigurarea 
pieselor de schimb. Trebuie arătat 
că întreprinderile specializate ale 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare și-au depășit planul de 
fabricație pe anul 1981. urmind ca 
în anul viitor să realizeze un volum 
și mai mare de piese de schimb. 
După cum ne-a informat tova
rășul Andrei Pompiliu, director in 
M.A.I.A., in prezent sint in curs de 
asimilare și introducere în produc
ție 182 de noi repere. Concomitent; 
stațiunile de mecanizarea agriculturii 
trebuie să recondiționeze un volum 
sporit de piese de schimb. Numai in 
primul trimestru al anului 1982 ur
mează să fie recondiționate și expe
diate atelierelor de reparații 2 331 
blocuri motor, 17 008 cilindri. 4 123 
<hiulase. 9 153 arbori motor rectifi
cați, 4 149 demaroare. 3 148 alterna- 
toare, 9 080 pompe de injecție ș.a. 
Esențiale pentru realizarea unui nu
măr sporit de piese de schirrtb și de 
alte repere necesare sint generaliza
rea, in toate centrele specializate de 
reparații a metodelor de recondițio
nate care și-au dovedit eficiența in 
practică și asigurarea materialelor 
și energiei electrice necesare.

Practic, mai 6int 50 de zile pină la 
termenul limită de încheiere a re
parațiilor la tractoarele și mașinile 
agricole care vor fi utilizate în'cam
pania de primăvară. Este o perioadă 
care solicită eforturi susținute, de zi 
cu zi, din partea tuturor lucrătorilor, 
atelierelor și centrelor de reparații, 
a mecanizatorilor. Pentru realizarea 
la timp a programului de reparații 
prevăzut, important este ca, in toate 
aceste ateliere și centre, munca să 
fie organizată în două schimburi și 
la lucrările de reparații să partici
pe cit mai multi tractoriști din sec
țiile de mecanizare. Totodată, prin- 
tr-o intensă muncă politico-educati- 
vă trebuie întărită răspunderea pen
tru calitatea lucrărilor executate, 
pentru respectarea ordinii și disci
plinei in producție. De asemenea, 
conducerile și Specialiștii din unități 
trebuie să dea dovadă de înaltă exi
gență la recepția, fiecărui tractor, 
fiecărei mașini, astfel incit să asigu
re de Ia bun început funcționarea 

■ireproșabilă a acestora in întreaga 
campanie de primăvară.

Lucian C1UBOTARU

țiunii de reducere a cheltuielilor de 
investiții și a consumurilor de ma
teriale — sarcină majoră in domeniul 
investițiilor — să i se imprime un 
caracter permanent. Sub acest asoect. 
criteriul primordial ce trebuie să stea 
stăruitor în atenția tuturor factori
lor din acest domeniu îl constituie 
analiza profundă, cuprinzătoare, pină 
la ultimul leu și gram de material, a 
eficientei 'cu care sint folosite fon
durile materiale și financiare inves
tite. Nici un moment nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că înde
plinirea exemplară a planului de in
vestiții, respectarea riguroasă a ter
menelor die punere în funcțiune a tu
turor obiectivelor și capacităților pro
ductive planificate sint condiționate 
într-o măsură hotărîtoare de apro
vizionarea ritmică a șantierelor de 
investiții cu materialele necesare.
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Istoricele inițiative ale președintelui

Nicolae Ceaușescu în sprijinul păcii și dezarmării 

răspund intereselor supreme ale întregii umanități

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru ai .guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri, pe Jose de la Fuente, ad
junct al ministrului comerțului ex-

<

Minunatele cuceriri ale minții omenești — 
permanent in slujba vieții

Societatea contem- 
Dorană si societatea 
viitorului Dretind o 
stiintă Dusă in servi
ciul uroaresului ome
nirii. Dar stiinta de 
astăzi si stiinta de 
miine not înflori nu
mai în climatul firesc 
al Dacii, al umanismu
lui — care înseamnă, 
în mod esențial, ari ia 
fată de om. fată de 
viata lui. Este ideea 
Dromovată cu hotări- 
re si consecventă ne 
arena internațională 
de România socialistă, 
este idealul centru 
care militează neobo
sit tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Sint min- 
dru că, prin glasul 
autorizat si de cel mai 
înalt prestigiu al pre
ședintelui tării noas
tre. România se ma
nifestă cu vigoare ca 
unul dintre factorii cei 
mai activi de De are
na internațională pen
tru onrirea cursei în
armărilor. pentru in
staurarea în Europa Si 
in întreaga lume a 
unor relații de colabo
rare reciproc avanta
joasă intre popoare 
libere, suverane si e- 
galc în drepturi, care 
Isi construiesc un 
viitor prosper sub pri
matul forței dreptu
lui si nu al dreptului 
forței.

Se cuvine, așadar, 
ca in epoca noastră, 
eoocă de Înarmări ab
surde si amenințare 
cu distrugerea, glasul 
rațiunii umane să a- 
nihileze Dențru tot
deauna vocile celor 
care visează să trans
forme epocalele reali
zări ale actualei revo
luții tehnico-stiintifice 
în odioase arme ale 
crimei si distrugerii.

Acesta este si sen
sul adine generos al 
manifestărilor de pace 
desfășurate cu însufle
țire in tara noastră de 
mai bine de două 
luni. Acesta este 
sensul memorabilu
lui Mesaj adresat 
de președintele tă
rii noastre narticipan- 
tilor Ia Simpozionul 
international ..Oamenii 
de stiintă si pacea" — 
manifestare desfășu

rată la București la 
încenutulț lunii octom
brie a acestui an. 
Ideile generoase, de 
inaltă valoare umanis
tă cuprinse in acest 
document pot fi con
siderate drept un ve
ritabil cod moral al 
tuturor slujitorilor 
cinstiți ai stiintei. 
„Astăzi — arăta to
varășul NICOLAE 
CEAUSESCU — se 
pune problema de 
conștiință de a alege' 
intre politica de in
tensificare a cursei 
înarmărilor, de pro
ducere de noi arme 
nucleare, de distruge
re in masă si politica 
de dezarmare, de des
tindere si pace. Nu 
poate exista o cale de 
mijloc !“

Intr-adevăr, cum ar 
putea un om de stiin
tă. Pătruns de con
știința rolului său in 
viata socială, să fie 
indiferent fată de 
soarta eforturilor, fată 
de destinația căutări
lor si gindirii sale ?

în calitatea mea de 
cercetător in domeniul 
istoriei — stiintă în
cărcată de învățămin
te privind rolul imens 
al oamenilor de stiin
tă în progresul gene
ral al umanității, dar 
si consecințele nefas
te ale orientării cu
ceririlor științifice spre' 
scopurile războiului 
— consider imperios 
necesară unirea efor
turilor creatorilor de 
valori științifice de 
pretutindeni in direc
ția reliefării pericole
lor fără seamăn gene
rate de cursa Înarmă
rilor. In special a înar
mărilor nucleare, pen
tru Dreîntîmolnarea si 
eliminarea pericolu
lui unei conflagrații 
pustiitoare.' pentru 
triumful rațiunii si 
salvgardarea păcii — 
bunul cel mai de nret 
al popoarelor. Istoria 
ne va Judeca aspru 
dacă vom mai per
mite si nu vom împie
dica la timp ca mul
te din marile cuceriri 
ale geniului uman să 
fie deturnate de la 

.menirea lor firească — 
producerea bunurilor

destinate ridicării ni
velului de viată ma
terial și spiritual al' 
oamenilor, al gradului 
lor de civilizație — si 
dirijate in scopul fa
bricării si perfecționă
rii unor miiloace tot 
mai sofisticate si mai 
puternice de distruge
re. care periclitează 
însăsi existenta civili
zației umane.

Considerăm că as
tăzi. mai mult decit 
oricind. în fata pe
ricolelor sporite la a- 
dresa păcii, oamenii 
de stiintă- de pretutin
deni trebuie să se si
tueze, uniți, intr-un 
puternic front. în a- 
vangarda apărătorilor 
păcii si să spună un 
NU ! categoric cursei 
absurde a înarmărilor. 
Să acționăm în strîr^- 
să conlucrare pentru 
ca minunatele cuceriri 
ale stiintei ,si cunoaș
terii să servească nu 
distrugerii vieții, ci să 
fie Duse în slujba o-, 
mului. a popoarelor, a 
bunăstării si libertății 
lor.

îmi exprim convin
gerea că prin consti
tuirea Comitetului na
tional ..Oamenii de 
stiintă si pacea", creat 
din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
întreaga intelectuali
tate din tara noastră, 
exprimindu-si adeziu
nea denlină la politi
ca externă promovată 
neabătut de Romania 
socialistă. în sprijinul 
înaltei răspunderi fată 
de destinele omenirii, 
va fi in primele 
rînduri ale marii bă
tălii pe care sint 
chemați să o desfă
șoare oamenii de stiin
tă de pretutindeni, 
pentru ca marele po
tential al creației 
științifice să fie folo
sit exclusiv în ve
derea înfloririi civili
zației. asigurării pro
gresului intregii ome
niri.

Prof. univ. dr. 
KOVACS Iosif 
prorector
ol Universității 
„Babeș-Bolyai*  
din Cluj-Napoca

Popoarele să-și făurească propria soartă, 
să făurească pacea!

Tot ce am gîndit, tot ce am În
făptuit în acest an a fost sub semnul 
unei totale încrederi în viitorul se
nin al României socialiste. M-am 
născut într-o tară cu o istorie dem
nă, am crescut ocrotită de partidul 
comuniștilor, am învățat carte și 
mi-am făcut o meserie ca să fiu, la 
rindu-mi, un om, un cetățean, un 
comunist ce se străduie să sprijine 
conștient înflorirea țării. Am înțeles 
în timp ce lucram ca muncitoare la 
întreprinderea de confecții Călărași, 
ca și acum cînd sint in fruntea unei 
frumoase comune, că rostul meu în 
această societate se leagă de împli

nirile întregului colectiv șt am găsit 
in muncă suprema expresie a recu
noștinței față de tot ce a înfăptuit 
partidul pentru clasa muncitoare in 
ani de lumină..

întreaga mea" viață de pînă acum 
constituie chezășia unui mandat de 
permanentă adeziune la politica 
Partidului Comunist Român, cea 
mai strălucitoare conștiință colec
tivă a națiunii noastre. Adunarea 
pentru pace de la București m-a 
făcut să înțeleg și mai bine că soar
ta pămîntului, a omenirii depinde 
de noi, de cei ce iubesc viața, o res
pectă și mai ales luptj pentru ea.

Prin glasul președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român adaugă neobositei sale poli
tici de progres economico-soeial 
crezul și sensul intregii lui existen
te : pacea. Popoarele sînt acelea 
care iși făuresc soarta, deci tot ele 
trebuie să fie cele care să făurească 
pacea. Oamenii muncii, cooperatorii 
din comuna Modelu sint hotâriți să 
slujească dreptei cauze a păcii prin 
străduința de a se autodepăși cu 
constante reușite în muncă.

Paraschiva ILCOȘ 
primarul comunei Modelu, 
județul Câlărași

Pentru ca seninul , 
planetei noastre 

să rămînă netulburat
Din motive de simetrie, oamenii 

de știință presupun că undeva in 
univers ar putea, exista antimateria, 
adică acea formă de materie care, 
dacă ar veni in contact cu materia 
din care e alcătuită și planeta noas
tră, s-ar anihila reciproc, într-o 
uriașă explozie. Cum Insă un ase
menea pericol nu ne amenință, uci- 
gătoarea antimaterie rămînînd o 
simplă ipoteză, și cum nimeni din 
afara Terrel nu ne tulbură liniștea, 
Înseamnă că noi, pămintenii, sîntem 
niște norocoși, că planeta albastră 
numită Pămînt se numără printre 
privilegiatele Universului. Ce soartă 
amară am fi avut dacă cineva din 
afară, mai puternici decît noi ne-ar 
fi amenințat Pămîntul cu distruge
rea. Eliberați de un asemenea coș
mar, cu siguranță ne-am fi simțit 
fericiți că Pămîntul e numai al nos
tru, al pămîntenilor. Și l-am fi iubit 
mult mai mult. L-am fi cultivat din 
vîrful munților pînă în spuma ocea
nelor, l-am fi făcut, poate, o su
perbă grădină a universului, capa
bilă să hrănească zeci de miliarde 
de oameni. Or, cu atît mai mult ar 
trebui să transformăm globul în
tr-o bogată grădină cu cit sîntem 
cu adevărat unicii lui stăpini.

De fapt, într-acolo năzuiește ome
nirea în ansamblul ei. dar împli
nirea acestui vis al popoarelor este 
împiedicată în primul rînd de cursa 
înarmărilor, această „antimaterie", 
care, pe lingă faptul că înghite 
enorme resurse materiale și intelec
tuale, ne mai șl amenință cu distru
gerea generală. Dacă știința și teh
nica ar ft-lăsate să slujească exclu
siv vieții onțufeți «i nu produp«i> ? , f 
de armament, progresul șl bună
starea nu ar mai fi apanajul unui 
număr restrîns de țări, ci ar deveni 
accesibile tuturor popoarelor. Or. 
dacă toate popoarele lumii și toți 
șefii de stat s-ar angaja cu aceeași 
hotărîre în promovarea cauzei 
dezarmării ca poporul român și iu
bitul său conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. atunci pacea ar 
deveni o realitate constantă și ire
versibilă la scară mondială. Cuvîn- 
tarea rostită de președintele țării 
noastre la marea adunare populară 
din Capitală, celelalte demersuri in 
favoarea opririi cursei înarmărilor 
sînt, înainte de toate, expresia unei 
profunde dragoste față de om. față 
de viată și. de aceea, cuvintele sale 
găsesc un ecou atît de adine în toate 
inimile omenești.

Alexandru DUMITRU
inginer, 
întreprinderea de utilaj petrolier 
„1 Mai" - Ploiești

zilei
terior al Republicii Cuba, cu care a 
purtat convorbiri referitoare la 
schimburile comerciale și cooperarea 
bilaterală, rezultind că acestea sint 
în continuă dezvoltare.

(Agerpres)
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^COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Colectivul centralei electrice 

a Combinatului de celuloză și 
hirtie Brăila a pus în funcțiune, cu 
cinci luni înainte de termenul sta
bilit, o turbină de 25 MW, cu un 
înolt grad de automatizare.

■ Valoarea invențiilor, inovațiilor 
șl studiilor de eficiență aplicate in 
ocest an la întreprinderea „Unio" 
din Sotu Mare se ridică Io peste 25 
milioane lei. S-au realizat o serie de 
piese care înlocuiesc importul și mari 
reduceri ale consumului de metal și 
energie electrică.

■ Prin munca lor, țăranii coope
ratori din comuna Frăsinet, județul 
Călărași, șl-au amenajat o brutărie. 
Atît localul, cit mai ales primele 
„șarje" din cuptoore au fost aștep
tate ca... pîinea caldă. Pîine pe care 
și-au adus-o acum în casă, pe masă.

■ Prin aplicarea, în premieră pe 
țară, a unei soluții tehnice originale 
io repararea cuptoarelor de topit 
sticlă, specialiștii întreprinderii1 de 
sticlărie și faianță din Sighișoara au 
scurtat durata de oprire a insta
lațiilor de acest fel cu circa 20 de 
zile, ceea ce, la nivelul unui an, e- 
chivalează cu realizarea unei pro
ducții suplimentare de circa un na
tion lei pe fiecare cuptor.

■ Peste 70 000 de locuitori nu
mără în prezent marele și modernul 
cartier „Mănăștur" din Cluj-Napoca. 
între altele, aici funcționează 6 școli 
de cultură generală, 12 grădinițe,

Grupul .școlar de electronică, două 
săli de cinematograf, numeroase ma
gazine și unități prestatoare de servi
cii pentru populație. In faza finală, 
cartierul, un adevărat oraș în oraș, 
va ajunge la 90 000 de locuitori.

■ Au fost omologate două noi 
tipuri de turbine eoliene concepute 
de colectivul laboratorului de cer
cetare pentru utilizarea vîntului, din 
codrul Universității Brașov. Turbinele 
sînt destinate alimentării cu energie 
electrică a unor obiective economice 
și sociale Izolate : cabane, stații 
meteorologice, puncte forestiere de 
lucru.

■ A fost dat in folosință, la Ha
țeg, un modern spital cu 200 de 
paturi și un dispensar-policlinică do
tat cu cabinete și laboratoare. de 
specialitate, in care pot fi consul
tați și tratați in jur de 600 de pa- 
cienți pe zi.

■ A intrat în funcțiune o nouă 
capacitate de producție la întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
Vaslui. Aici se va produce o gamă 
largă de obiecte de uz casnic și 
gospodăresc destinate atît pieței in
terne, cit și exportului.

■ In gara ■ Nicolina din lași s-a 
dat în exploatare o trecere pietono- 
iă subterană, prin care se realizea
ză o legătură directă între două 
mari cartiere ale lașiulul - Nicolina 
și Dimitrie Cantemir.

DREPTURILE Șl AVANTAJELE DE CARE 
BENEFICIAZĂ DEPUNĂTORII LA C.E.C.

Pentru întărirea răspunderii, întronarea ordinii 
și disciplinei muncitorești la Combinatul petrochimic Pitești

în ziua de 23 decembrie 1981, Ia 
Combinatul petrochimic Pitești s-a 
produs un incendiu care a provocat 
avarierea gravă a unor instalații. 
Accidentul s-a datorat lipsei de or
dine și disciplină, încălcării frecven
te a normelor tehnice de exploatare, 
lipsei de control și supraveghere, 
slabei întrețineri si exploatări a in
stalațiilor..

Pentru anchetarea cazului si sta
bilirea responsabilității persoanelor 
vinovate de producerea acestui acci
dent a fost constituită o comisie de 
partid si țle stat.

A fost destituit din funcția de di
rector general al Combinatului petro
chimic Pitești inginerul Ionită Ion.

Totodată, in legătură cu lipsurile 
și abaterile manifestate la Combi
natul petrochimic Pitești, pentru 
lipsă de fermitate in aplicarea hotă- 
rîrilor de partid și stat au fost des- 
tituiți Valeriu Nicolescu din funcția 
de prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Pitești și Mircea 
Manta, din funcția de secretar al co
mitetului de partid din combinat.

In aceeași zi, a avut loc plenara 
comitetului de partid din combinat 
cu activul, care a analizat în mod cri
tic și autocritic abaterile ce se mani
festă în organizarea și conducerea a- 
cestei unități. în supravegherea si 
funcționarea în deplină siguranță a 
instalațiilor.

Intr-un spirit de inaltă exigență și 
responsabilitate comunistă, muncito
rească, participanții la plenară au 
adoptat măsuri politice și organizato
rice menite să conducă la aplicarea 
fermă a hotărîrilor de partid și a 
legilor statului cu privire la întărirea 
ordinii și disciplinei, la buna între
ținere și exploatare a instalațiilor.

Participanții la plenară au asigu
rat conducerea partidului și sta
tului, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, că vor 
acționa cu toată dăruirpa și hotărirea 
pentru a lichida lipsurile ce se mani
festă in combinat, pentru ca aceas
tă mare unitate economică a țării 
să-și îndeplinească exemplar sarci
nile ce-i sint încredințate.

tv
PROGRAMUL >

9 00 Teleșcoală *
10.25 Matineu de vacanță
11,05 Intllnlrl muzicale
11.45 Roman foileton : „Dragoste șl ură". 

Episodul i
12.35 Consultații tn sprijinul Invățămln- 

tulul politico-ideologic.
13,00 Telex.
13.10 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală ♦
17,05 Reportaj pe glob. Senegal — 

prezent șl viitor
17.23 Viața culturală
18.35 Desene animate : Povestiri din 

pădurea verde
19100 Telejurnal. întrecerea socialistă la 

orele bilanțului
19,33 Studioul tineretului. Noi. fii! tăi, 

patrie I
20.10 Originea omului — serial științific. 

Episodul 5
21,00 Floarea din grădină
21.45 Telejurnal
22.10 Muzică ușoară. Secvențe din re

pertoriul orchestrei Burth Bacha- 
rach

32.30 închiderea programului

PROGRAMUL î
19,00 Telejurnal. întrecerea socialistă la 

orele bilanțului
19.23 Avanpremieră
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunli
21,05 Efigii lirice
21,20 Anunțuri șl muzică
21.25 Omul si sănătatea
21,45 Telejurnal
22.10 Muzică ușoară
22.30 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea Iul Moromete — 20 : (sala 
Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul român) : Concert simfonic. Di
rijor : Alexander Symeonldes (Gre
cia). Solist : Dan Grlgore — 19,30.
• Opera Română : Floarea de piatră
— 19.
• Teatrul de operetă : La calul bălan
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de' 
odihnă — 19,30 ; (sala Grădina Icoa-' 
nei) : Poezia muzicii tinere — 19,30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon — 
19,33.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera — 
20.
• Teatrul de comedie : Don Juan — 
19.30.
a Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Mizerie și noblețe — 19,30 ; (sala stu
dio) : Omul care face minuni — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) : 
Pericle — 19,30 ; (sala Gluiesti) : Dra
gostea prințesei — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Scurt
circuit la creier — 18.30.
• Teatrul satiric-muzical „Constantin
Tănase" (sala Savoy) : Veselie la 
Tărtase - 19,30 ; (sala Victoria) :
Melodii ’81 — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
Zi-le d-alea de-aie noastre — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Bu-Ali — 10.
• Circul București : Fantastic circ — 
10 : 19,50.

CU ÎNCREDERE 
ÎN AZI ȘI MÎINE 
Prin fastuoasa lui rodire 
Și nu cu brațe-ntunecate 
Pămîntul pururi să respire 
Doar limpede eternitate

Nu flori cu „banderole negre, 
Nici arbori ce revarsă fum 
Ci lan în care stă de veghe 
Spicul cu mătăsos parfum

Nu dealuri seci de cimitire, 
Porți prinse-n cuie de teroare, 
Lăsați pămîntul să respire 
Doar pacea-nvețmîntată-n soare 
Fereastra ei să inlumine 
Pămîntul numai cu iubire 
Cu-ncrederea în AZI și MIINE 
Lăsați planeta să respire I

Ion MARGINEANU
Alba lulia
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ZBORUL PĂCII
LARG DURAT SĂ FIE

Prezentul timp nu vinde rătăcirii 
Puterea lui de dragoste și vis. 
Credința lui se încălzește-n 

oameni, 
In omenia gîndului deschis.

Mișcarea lui ne știe veșnicia 
Cu care umplem harnicul pămînt 
Și ne măsoară drumul de lumină 
Din fiecare faptă și cuvipt.

Ne-adună-n rost de înțeleaptă 
lume

Cu sufletele morții in război.
Ca zborul Păcii larg durat să fie — 
Cea mai crescută aripă din noi.

Victoria 
STEFĂNESCU-MIHAILEANU 
profesoară, Tulcea

3
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• PARTICULE GENE
TICE „MIGRATOARE". 
Biologii continuă să studieze 
mecanismul transmiterii pe cale 
ereditară a trăsăturilor organis
melor vii. Recent au fost desco
perite, după cum arată revista 
franceză „Science et Vie", două 
noi particule genetice. Una dintre 
ele a fost denumită „transpozon". 
Acest mic mănunchi de gene are 
uimitoarea capacitate de a „pără
si" cromozomul, de a trece din- 
tr-o celulă într-alta. dintr-un 
virus intr-o bacterie si chiar de 
la animal la om. O altă particulă 
a primit numele de „orfonom", 
care, de asemenea, are proprie
tăți migratorii. Aceste gene sint 
capabile să transforme o bacte
rie nedăunătoere intr-una toxi
că sau infectioasă, pot provoca-

îmbolnăviri sau. dimpotrivă, pot 
grăbi însănătoșirea organis
mului. Care este rolul lor ? 
Conform unei ipoteze, rolul 
„transpozonului" ar fi acela 
de a transmite informația de 
la o celulă la alta in proce
sul de dezvoltare a organismu
lui, începînd cu momentul fe
cundării ovulului și sfirșind cu 
formarea organismului matur.

• Șl ARCTICA ÎNCE
PE SĂ FIE POLUATĂ. Re
vista „Science" informează des
pre poluarea crescîndă a regiu
nilor nelocuite din Arctica. Cu- 
renții de aer antrenează din zo
nele industriale funingine, oxid 
de sulf, particule organice etc. 
și le transportă, adesea, la dis
tante de 5 000 km. in regiunile

arctice. După datele cunoscute 
pînă acum, în alte părți ale 
globului aceste particule ajun
geau pină la depărtări de maxi
mum 3 000 km de locul produce
rii lor. Măsurătorile efectuate 
asupra concentrației de materii*  
poluante arată că în centrele 
locuite din țările industrializate 
situația este, firește, mult mai 
îngrijorătoare. Atmosfera la 
New York conține astfel în me
die de zece ori mai multă fu
ningine decît cantitatea maximă 
înregistrată în Arctica. Totuși, 
specialiștii opinează că si aceas
tă cantitate este suficientă pen
tru a influenta clima în regiu
nile polare.

• VACCINARE ANTI- 
GRIPALĂ. Institutul de fizică 
nucleară din Leningrad al A-

An de an, C.E.C. oferă populației 
diverse posibilități de a economisi 
o parte din veniturile sale în vi
cierea efectuării unor cheltuieli vii
toare. Casa de Economii și Consem- 
națiuni, bancă specializată în rela
țiile cu populația, oferă depunăto
rilor săi — pe lingă avantajele spe
cifice fiecărui Instrument de econo- 
rnișire pe oare optează "să-și pilk- 
treze economiile personale — și o 
serie de drepturi și avantaj® ge
nerale :

— garanția statului asupra sume
lor depuse, a.dobînzilor și câștiguri
lor obținute, ele puțind fi restituite 
oricind la cererea depunătorilor sau 
a persoanelor îndreptățite să dispu
nă de acestea :

— păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor si ale titula
rilor depunerilor, sumele economi
site si orice alte date în legătură cu 
operațiile efectuate pe numele lor :

—■ dobînzi si câștiguri in bani și 
obiecte acordate pentru sumele 
depuse pe instrumentele de econo
misire :

— scutiri de impozite si taxe pen
tru operațiile de depunere și de res
tituire a economiilor bănești perso-*  
nale. precum și 'pentru cîstigurile și 
dobinzile acordate ;

— dreptul de a condiționa resti
tuirea . depunerilor. Depunătorul 
care efectuează depuneri pe numele 
altei persoane, poate dispune con
ditionarea restituirii sumelor eco
nomisite pe numele titularului, 
acesta puțind restitui economiile 
depuse pe numele său numai cu 
respectarea condiției stabilite de 
depunător ;

— dreptul de a împuternici alte

persoane să dispună de sumele păs
trate la C.E.C. Toți titularii libre
telor de economii, ai conturilor cu
rente personale sau ai depozitelor 
de obligațiuni depuse spre păstrare 
la C.E.C.. au dreptul de a cere in
troducerea „clauzei de împuterni
cire" (pare are valabilitate numai 
în timpul vieții titularului), persoa
nele împuternicita putând efectua 
Singure operațiuni pe instrumentele 
de economisire respective :

— în cazul în care titularii in
strumentelor de economisire doresc 
ca după decesul lor, de sumele eco
nomisite să beneficieze anumite 
persoane, ei au dreptul să introdu
că „dispoziție testamentară® în fa
voarea acestora :

— sumele economisite la C.E.C. 
pot fi lăsate moștenire după dorin
ța titularilor depunerilor, confoim 
legislației în vigoare :

-imprescriptibilitatea- sumelor 
depuse, a dobînzilor și câștigurilor, 
titularii său persoanele împuterni
cite să dispună asupra depunerilor, 
puțind beneficia practic timn neli
mitat si necondiționat de ele.

Unitățile C.E.C. din întreaga tară, 
precum si unitățile P.T.T.R. sau 
cooperativele de credit cafe efec
tuează operații C.E.C.. pun la dispo
ziția depunătorilor, după preferin
țele acestora, o gamă variată de 
instrumente de economisire care 
îmbină avantajele generale mențio
nate mai sus țu cele specifice, răs- 
punzind astfel multiplelor cerințe 
privind : procurarea unor bunuri 
de valoare mare si folosință înde
lungată. efectuarea unor excursii în 
străinătate, construirea, de locuințe 
și altele.

Tragerea extraordinară LOTO 
a Revelionului
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cinema
• Maria-Mirabela : SCALA — 9 ;
10.45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ; 17,45 ; 19,30,
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, GLORIA — 9 ; 10,43 : 12,30 ; 
14 ; 16 ; J8 ; 20.
• Saltimbancii : PATRIA — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MELODIA — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18' ; 28.13. FA
VORIT — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,43 ; 18 ; 
20,15.
• Călăuza ! SALA MICA A PALATU
LUI-— 18,30 : 20; . ,,
• Afla și „hoțul" : BUZEȘTI — 18 ; 
18 : 20.
• Întoarcerea Ia dragostea dinții : 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Alo, aterizează străbunica : PACEA
— 15.30 : 17,30 ; 19,30.
• Mondo îimano : PROGRESUL — 
16 ; 18 ; 20.
• Provinciala : FESTIVAL — 9 ■
11.45 ; 14.30 ; 17,15 ; 20, CULTURAL — 
12 : 14.30 ; 17 : 19,30.
• Lolek și Bolek in jurul lumii —
9.45 ; 11 ; 12,45 ; 14,30 ; 16,15 : Marea 
bate nocturnă — 18 ; 20 : DOINA.
• Ziua cea mal lungă : CAPITOL — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19.
• Ifigenia : EFORIE — 9
• Escadronul husarilor
TIMPURI NOI - 9 ; 12 ; 15 ; f8J5j
• Legenda lui Ciun Hi.tn : LIRA —
15.30 ; 19.
o Acum douăzeci de ani : COTRO- 
CENI _ 15 ; 17,30 : 20.
• Cină tntre prieteni : POPULAR —
17.30 ; 19,30.
• Un glonte rătăcit : MUNCA — 15,30 :
17.30 ; 19,30.
a Inttiniri Urzii : TOMIS — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
a Nici măcar n-ați visat : STUDIO
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17,45 ; 19,30.
a Hangar 18 : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 17,30.
a Fata cu scoica : COSMOS — 15,30 :
17.30 : 19.30.
a Kagcmusha : CENTRAL — 9 • 12 • 
16 ; 19.

12 ; 18 ; 19. 
zburători :

tn aceste -zile continuă vin- 
zarea biletelor pentru tradițio
nala tragere extraordinară LOTO 
a Revelionului, care va avea Ioc 
vineri 1 ianuarie 1982. Așadar, 
fn prima zi a noului an. parti- 
cipanților la acest atractiv sistem 
de joc li se oferă, ca și la tra
gerea similară de anul trecut, 
posibilități multiple de a câștiga 
autoturisme („Dacia 1300“ și 
,.Skoda 120 L“), importante sume 
de bani (variabile și fixe) și 
excursii peste hotare (in R.S. 
Cehoslovacă sau R.P. Ungară). 
După cum s-a mai anunțat, for

mula tehnică a tragerii, deose
bit de avantajoasă., cuprinde 12 
extrageri in patru faze, cu un 
total de 120 de numere. Biletele 
de 25 de lei varianta simplă, a- 
chitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută, au drept de "Câștig 
la toate extragerile. Se poate 
juca, de asemenea, pe variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod“. care dau posibilitatea 
de a obține suite de cîștiguri la 
mai multe categorii. Joi. 31 de
cembrie. este ultima zi de parti
cipare.
---------------------------- ,-------------

a Lupii mărilor : ARTA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 13,45 ; 18 ; 20.
a Copie la indigo : AURORA — 9 j 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
a Toată lumea este a mea : FERO
VIAR — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
a Caseta Măriei de Medici : GRIVITA 
— 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
a Capitolul al doilea: BUCUREȘTI
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ț 18 ; 20.30. 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 
18 ; 20,15.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 decembrie. In țară : Vreme in 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
noros, vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. Izolat 
condiții de polei. Tn a doua parte a 
intervalului în nordul și estul tării vor

predomina ninsorile. Vlntul va sufla 
slab plrță la moderat, cu intensificări 
locale In sudul și estul țării cu viteze 
de 40 pînă la 50 kilometri pe oră. La 
munte va ninge viscolit. Temperatura 
tn scădere ușoară. Temperaturile mini
me, vor fl cuprinse intre mlntis 8 șl plus 4 
grade, mai coborite în estul Transilva
niei și nordul țării, temperaturile mi- 
liime' intre minus 3 și plus 7 grade, 
izolat, mai ridicate, tn primele zile. 
Ceață locală dimineața si seara.

Știri sportive
• La Miskolc, s-a disputat eel 

de-al doilea meci amical de hochei 
pe gheață dintre selecționatele de ti
neret ale Ungariei și României. 
Hocheiștii români au terminat din 
nou învingători, de data aceasta cu 
scorul de 11—4 (4—1, 6—1, 1—2), go
lurile fiind marcate de Udrea (3), 
Gerczuiy (2), Pogăceanu (2). Neagu, 
Dumitrache, Lămpi și Bineată. Punc
tele formației gazdă au fost înscrisa 
de Ladanj (2), Peszti și Ancsin.

în primul joc. desfășurat la Buda
pesta, echipa română cîstigase cu 
scorul de 7—3.
• Cu trei runde înainte de înche

ierea campionatului republican femi
nin de șah de la Băile Herculane, in 
clasament continuă să conducă Ger
trude Baumstark, cu 9 puncte, ur
mată de Dana Nuțu-Terescenko — 7,5 
puncte. Eugenia Ghindă — 7 puncte 
(1) si Elisabeta Polihroniade — 7 
puncte.

a Articolul 420 : DACIA — 9 : 12- 
16 ; 19.
a Polițist sau delincvent : FEREN
TARI — 13,30 ; 17,30 ; 19,30.
a Iubirea are multe fețe : FLACARA
— II ; 14 ; 17 ; 2<x, GIULEȘTI — 11 ; 
14 ; 17 ; 19,45.
a Pledone In Egipt t KLOREASCA — 
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
a Imprumută-mi vocea astă-seară : 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
Yankeii s VICTORIA — 9,30 ; 12.30 : 
16 ; 19.
a Lupii mărilor : MIORIȚA — 11,15 ;
13,39 : 1S'45 ; 18 : ’20’15-
a Kramer contra Kramer ; VIITORUL
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
a Program de vacanță s BUZEȘTI — 
9. PACEA — 11, CULTURAL — 9, 
LIRA — 10.30. POPULAR — 15,30. 
MUNCA — 9,30 ; 11 ; 12,30. COSMOS
— 9 ; 12, GRIVITA — 9,30, FEREN
TARI — 10,30. FLACARA — 9. FLO- 
REASCA — 9, MIORIȚA — 9, GIU
LEȘTI — 9, VIITORUL — 9,30 : 11,30 ; 
13,30.

cademiel de științe a U.R.S.S. a 
elaborat un procedeu eficace 
de epurare a virușilor gripei 
printr-o nouă metodă, asa-nu- 
mită a cromatografiei de absorb
ție. S-a ajuns astfel să se mă
rească de o mie de ori gradul 
de epurare a produsului biolo
gic cercetat. Pe baza acestui pro
cedeu, s-a trecut Ia vaccinarea 
in masă a leningrădenilor, ob- 
ținîndu-se bune rezultate. Plasat 
altădată printre marile așezări 
urbane cu o rată ridicată de 
morbiditate gripală, orașul a co
borât acum pe locul 42, datorită 
scăderii radicale a răspindirii 
și efectelor epidemiilor de gripă.

Otindei^i
• întocmirea au

tomatizată A PLANU
RILOR TOPOGRAFICE. 
Noul aparat „Tachymt TC 1 “ 
al firmei elvețiene Wild asigu
ră o serie de perfecționări în 
întocmirea hărților topografice. 
Datele privind punctele topogra
fice sint înregistrate pe bandă 
magnetică și prelucrate cu aju
torul unui computer.

• AVIOANE „LIPI
TE". Un avion asamblat prin 
lipire cîntărește cu 15 la sută

și costă cu 20 Ia sută mai puțin 
decit unul la care se folosește 
procedeul „clasic" al nituirii. 
Fuselajul experimental „încle
iat" a fost construit de firma 
„McDonnell Douglas Corporati
on", folosind o rășină epoxidică 
industrială. Fuselajul a rezistat 
la incercări care au echivalat 
cu 120 000 ore de zbor sau de 
patru ori durata de „viață" a 
unui avion. ,

• LASERUL IN LU
CRĂRILE DE BIROU. Fir- 
ma „Ricoh Nederland" din Olan
da a realizat trei prototipuri 
ale unei tehnologii noi destinate 
automatizării lucrărilor de birou 
cuprinzînd pregătirea textelor, 
reproducerea, transmiterea Ia

distanță, precum și memorarea 
și imprimarea informațiilor. 
Sistemul se compune dintr-un 
aparat de copiat cu laser, din
tr-un procesor de texte si din- 
tr-o imprimantă, de asemenea, 
cu laser.

• NOI ALIAJE PEN
TRU MAGNEJI. Magneții 
sînt mari „devoratori" de co
balt, metal destul de rar, care, 
în nlus. cunoaște o continuă es
caladare a prețurilor pe piața 
mondială. Pornind de la această 
situație, firma japoneză „Mat
sushita Electric Industrial" in
tenționează să producă magneți 
confecționați din mangan, alu
miniu și carbon, eliminind cu

totul cobaltul. Aliajul, denumit 
„almax". va fi utilizat la mag
neții pentru măsurători de pre
cizie, la motoare și la difuzoare.

• SFINXUL DE LA 
GIZEH a fost „reparat" în 
aproximativ 50 de locuri, a 
anuntat președintele organismu
lui Dentru antichități eaiDtene. 
Ahmed Kadri. „Repararea" sfin
xului a devenit imperios nece
sară luna trecută dună ce. ca 
urmare a modificărilor survenite 
in structura terenului, coreul 
6âu a fost avariat. Kadri a de
clarat cu acest nrilei că fotogra
fiile aeriene uermit să se vadă 
în mod clar faliile de teren 
apărute recent in această zonă 
si consecințele fenomenului asu- 
Dra sfinxului.
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Ample acțiuni în sprijinul păcii 
si dezarmării

NU RACHETELOR NUCLEARE ÎN EUROPA!

Sub deviza ,,PACE", la Rdma s-a desfășurat o ampla demonstrație de protest, cu zeci de mii de participonți, 
împotriva planurilor privind instalarea de noi rachete nucleare in Italia și pe continentul european

Vrem școli, nu bombe!
BERLINUL OCCIDENTAL 23 (A- 

gerpres). — „Dorim învătămint, nu 
înarmare !“, „Vrem școli, nu bom
be!*',  „Vrem pace!" — acestea au 
fost lozincile sub care au participat 
la o demonstrație mii de tineri din 
Berlinul occidental. Demonstrația 
s-a încheiat cu un miting. în cadrul 
căruia numeroși vorbitori, s-au pro
nunțat pentru pace. în favoarea 
sporirii alocațiilor destinate invătă- 
mintului.

• In multe țări, între 45 și

Pentru o zonă denuclearizată 
in nordul continentului!

HELSINKI 23 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost creat Comitetul de 
colaborare al organizațiilor de tine
ret finlandeze. in vederea unirii 
eforturilor tineretului din această 
tară in lupta pentru pace, dezar
mare și destindere. Acest comitet 
va reprezenta pe arena internațio
nală peste 50 de organizații de ti
neret și studențești finlandeze, da

diferite orientări politice. Una din
tre principalele direcții de acțiune 
ale noului organism vizează parti
ciparea la pregătirea Conferinței ti
neretului din țările nordice în ve
derea creării unei zone denudeari- 
zate ta nordul Europei, conferință 
ce urmează să fie organizată în 
toamna anului viitor in capitala 
Suediei.

AGENDĂ ENERGETICĂ
MOSCOVA. în prezent. In Uniunea 

Sovietică se construiesc mai multe 
centrale electrice nucleare, ce vor fi 
înzestrate cu reactoare atomice de 
un milion de kilowați. Fiecare ase
menea bloc energetic permite să se 
economisească anual două milioane 
de tone de produse petroliere. în ca
drul centralelor electrice nucleare 
prețul de cost al energiei produse 
este mai mic decît ceL al energiei li
vrate de centralele care folosesc 
combustibil solid. Pentru viitorul a- 
propiat este prevăzută trecerea la 
construcția de centrale cu reactor! cu 
neutroni rapizi, care vor produce o 
energie electrică si mai ieftină. Pri
mul reactor de acest fel, de 600 000 
kW, a intrat în funcțiune în anul 
1981 la centrala nucleară Beloiarskaia. 
De asemenea, tot pentru economisi

rea combustibilului conventional, ta 
orașele Gorki. Volgograd. Voronej si 
altele se vor construi centrale nu
cleare pentru termoficarea localită
ților respective.

PHENIAN. în cursul anului ce se 
apropie de sfîrșit. producția zilnică 
medie ă centralelor electrice din 
R.P.D. Coreeană a depășit cu peste 
7 milioane kWh nivelul atins ta 1980. 
în acest an au fost înregistrate 
ritmuri înalte de activitate pe șantie
rele marilor centrale hidro si termo
electrice. paralel cu realizarea unui 
mare număr de obiective energetice 
mici și mijlocii. în 1984. ultimul an al 
actualului plan de șapte ani. -pro
ducția de energie electrică a 
R.P.D. Coreene urmează să atingă 
56 000—60 000 milioane kWh.

CIUDAD DE MEXICO. Puterea 
Instalată pentru producția de energie 
a Mexicului va însuma in curind 20 
milioane kilowați — informează a- 
genția de presă națională mexicană 
„Notlmex". Aceasta este, dealtfel, și 
capacitatea care poate asigura dez
voltarea economică internă planifica
tă. Conform planurilor de dezvoltare 
a sectorului energetic al acestei țări, 
producția de energie electrică ur
mează să se dubleze la fiecare șase 
sau șapte ani.

LIMA. Producția de petrol a Peru
lui va ti. anul viitor, in medie, de 
220 000 barili pe zi — a anuntat pre
ședintele tării. Fernando Belaunde 
Terry. Șeful statului a arătat că spo
rirea producției este impulsionată de 
necesitatea de a depăși unele difi
cultăți ta industria cărbunelui.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Turneul președintelui Siriei prin țări arabe • Propunere 
privind reluarea reuniunii arabe la nivel înalt • Raport al 
secretarului general al O.N.U. referitor la poziția Israelului 
față de Înălțimile Golan • Declarația cancelarului federal 

al Austriei
KUWEIT 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. care 
întreprinde un turneu in unele state 
arabe din Golf, a sosit miercuri in 
Kuweit, venind din Arabia Saudită. 
După cum transmite agenția U.P.I., 
care citează surse guvernamentale 
kuweitiene. în cadrul convorbirilor la 
nivel înalt kuweitiano-siriene vor fi 
discutate probleme privind situația 
creată in zonă după anexarea de 
către Israel a înălțimilor Golan, pre
cum și dezvoltarea relațiilor bilate
rale.

RIAD 23 (Agerpres). — Prim-vi- 
cepremierul. și prințul moștenitor al 
Arabiei Saudite. Fahd Ibn Abdul 
Aziz, a declarat că circumstanțele ac
tuale din Orientul Mijlociu necesită 
reluarea rapidă a reuniunii arabe la 
nivel înalt, ale cărei lucrări au fost 
aminate la Fes., la 25 noiembrie. în- 
tr-o declarație făcută agenției France 
Presse după plecarea președintelui 
Siriei. Hafez Al-Assad. prim-vicepre- 
mierul Abdul Aziz a menționat că 
scopul principal al întrevederilor sau- 
dito-siriene îl constituie studierea 
mijloacelor de refacere a solidarității 
arabe si de eliminare a conflictelor 
interarabe. de orice natură ar fi ele. 
Fără îndoială că' vizita președintelui 
Siriei in Arabia Saudită va avea o 
importantă deosebită — a spus el. A 
precizat că in curSul convorbirilor 
au fost discutate mijloacele de a face 
față hotăririi Israelului de anexare a 
teritoriului ocupat din zona înălțimi
lor Golan, problema palestiniană și 
situația din. lumea 
ei aspecte.

Agenția siriană 
reluată de France 
că oficialitățile saudite l-au asigurat 
pe șeful statului sirian de sprijinul 
lor față de tot ceea ce privește ulti
mele măsuri israeliene de anexare a 
teritoriului ocupat din zona înălțimi
lor Golan.

arabă in diferitele

de: presă SANA, 
Presse, informează

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a prezentat Adunării Ge- 

o 
informează că Israelul nu a re- 

referitoare la 
extinderea jurisdicției israeliene asu
pra înălțimilor Golan. Adunarea 
Generală, care și-a suspendat lucră
rile pînă în luna februarie a anului 
viitor, ceruse secretarului general al 
O.N.U. să înainteze un asemenea 
raport. înainte de 21 decembrie, cu 
privire la aplicarea rezoluției privind 
înălțimile Golan. Un document si
milar a fost adoptat și de Consiliul 
de Securitate, care a solicitat un 
raport din partea lui Kurt Waldheim 
pînă la data de 31 decembrie.

nerale un raport prin care
vocat hotărîrea sa

VIENA 23 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei vest-ger- 
mane „Stern", cancelarul federal al 
Austriei. Bruno Kreisky, a apreciat 
că problema palestiniană reprezintă 
cheia conflictului din Orientul Mijlo
ciu. Tocmai de aceea, a adăugat el. 
„Israșlul trebuie să negocieze cu 
palestinienii, dar. în acest caz. el nu 
iși poate alege interlocutorul. Dacă 
palestinienii il propun pe președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, atunci Israelul trebuie 
să discute cu Arafat" — a menționat 
Kreisky.

„SsW.A.P.O. este hotărîtă sa continue 
lupta pînă la eliberarea Namibiei"

Declarația președintelui Organizației 
de Sud-Vest

Poporului din Africa

(Agerpres). — Regi-

TEL AVIV 23 (Agerpres). — In 
ciuda rezoluțiilor O.N.U. care inter
zic constituirea de așezări israeliene 
în teritoriile ocupate, in Cisiordania 
a fost creat un nou punct de im
plantare.

BEIRUT 23 (Agerpres) — în secto
rul de vest al Beirutului vor fi luate 
măsuri sporite de securitate. pentru 
a restabili liniștea perturbată grav în 
ultimele zile de valul de explozii, în 
cursul cărora au fost ucise sau rănite 
numeroase persoane — a anuntat 
Comitetul superior de securitate al 
Mișcării Naționale Libaneze — rela
tează agenția M.E.N. Aceste măsuri 
se referă la controlul intrărilor și 
ieșirilor din cele două sectoare ale 
Beirutului — de est și de vest, pre
cum și punerea la punct a unui plan 
de urmărire a activității mai multor 
organizații teroriste.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Knes- 
seth-ul (parlamentul) israelian a res
pins miercuri dupâ-amiază o mo
țiune de neîncredere in guvernul 
condus de Menahem Begin. Moțiunea 
de neîncredere a fost prezentată de 
partidul „Chinoui", sprijinit de Parti
dul Muncii.

LUSAKA 23
mul rasist sud-african, sprijinit de 
imperialismul internațional, tergiver
sează prin toate mijloacele procesul 
accesului la independentă al Nami
biei — a declarat, la Lusaka. Sam 
Nujoma. p, _ 1__
Poporului din Africa de Sud-Vest' 
(S.W.A.P.O.), ta cadrul unei confe-

președintele Organizației

pentru popoarele
PRETORIA 23 (Agerpres). — ..Vom 

continua să pătrundem in teritoriul 
Angolei și in viitor" — a declarat cu 
cinism, intr-un interviu acordat zia
rului „Star" din R.S.A.; comandan
tul trupelor sud-africane dislocate 
in Namibia, generalul Charles Lloyd. 
După cum se știe, de la proclamarea 
independenței Angolei, R.S.A. duce 
un război nedeclarat împotriva aces
tei țări. Numai in anul 1981, trupele 
sud-africane au pătruns de 50 de 
ori pe teritoriul angolez, au lansat 
in 44 .de rinduri trupe de desant, au 
bombardat de 150 de ori orașe și sate 
angoleze. După cum arată un comu
nicat al Ministerului angolez al Apă
rării. și acum continuă agresiunea 
declanșată de trupele regimului mi
noritar rasist în luna august anul 
acesta. Trupele R.S.A.. se spune in

presă'. Sam Nujoma a rea- 
hotărirea S.W.Â.P.O. de a 
lupta armată împotriva

rințe de 
firmat 
continua 
ocupației Namibiei de către Preto
ria pină la victoria finală. El a con
damnat. de asemenea, acțiunile agre
sive' aie trupelor stid-africane, por
nite de pe teritoriul namibian.

uncomunicat, continuă să ocupe 
mare teritoriu din provincia angole- 
ză Cunene. Ca rampă de lansare, a 
atacurilor trupelor rasiste împotriva 
Angolei este folosit teritoriul ocupat 
ilegal al Namibiei.

Declarațiile belicoase ale repre
zentanților militari din R.S.A. con
firmă agresivitatea crescindă a aces
tui regim anacronic din sudul Afri
cii. Pretoria încearcă și pe această 
cale să intimideze țările Independen
te de pe continent care sprijină Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest — conducătorul luptei de 
eliberare a poporului namibian — 
să destabilizeze situația din țările 
„din prima linie", să împiedice dez
voltarea pașnică a popoarelor din 
sudul Africii.

î

GENTIILE DE PRESA 
pe scurt

CONVORBIRI CHINO-CORE- 
ENE. Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coree
ne. a primit delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Chineze, 
condusă de Zhao Ziyang. vicepre
ședinte al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze — anunță 
agenția A.C.T.C.

ÎNTREVEDERI IRAKIANO-CI- 
PRIOTE. Președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, și-a Încheiat vi
zita oficială întreprinsă în Irak. în 
cadrul convorbirilor purtate între 
președintele Irakului, Saddam Hus
sein, și șeful statului cipriot au 
fost examinate căile de dezvoltare 
a relațiilor dintre cele două state, 
precum și posibilitatea unor acțiuni 
comune vizînd întărirea mișcării 
de nealiniere.

TRATAT BULGARO-AFGAN. 
După cum informează agenția 
B.T.A.. Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria. și Babrak Karmal, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului, președintele 
Consiliului Revoluționar al R.D. 
Afganistan, au semnat, la Sofia. 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări.

ÎMPROPRIETĂRIRI în india. 
în conformitate cu prevederile re-- 
formei agrare, ta India continuă 
distribuirea unor suprafețe de pă- 
mlnt țăranilor săraci din fondurile, 
funciare preluate de la marii la
tifundiari. Pînă ta prezent au fost 
predate țăranilor 720 000 de hecta
re. urmînd ca în continuare să mai 
fie repartizate 1.6 milioane de hec
tare de terenuri agricole.

REUNIUNEA COMITETULUI 
fl.A.TȚ. PENTRU TEXTILE, care 
a început la 18 noiembrie la Ge
neva și la care au participat re
prezentanții principalelor 50 de țări 
importatoare și exportatoare de 
produse textile, s-a încheiat. Păr
țile au convenit asupra prelungirii 
pînă in iulie 1986 a „Acordului 
multifibre".

LA BUENOS AIRES, ta cadrul 
unei ceremonii speciale, membrii 
noului guvern argentinian au depus 
jurămîntul în fața președintelui ță
rii, generalul Leopoldo Galtieri. 
Principalele portofolii sînt deținute 
de generalul Alfredo Saint Jean 
(interne), dr. Nicanor Costa Men
dez (externe), dr. Roberto Alemann 
(economie).

I
CENTENAR GEORGE ENESCU. 

în sala de concerte a Teatrului Mare 
din Napoli a avut loc o manifestare 
dedicată centenarului George E- 
nescu, in cadrul căreia muzicologii 
Viorel Cozma și Octavian Lazăr, 
Cozma au vorbit despre viata, și o- 
pera marelui muzician român. A 
urmat un recital cuprmzind lucrări 
\din creația enesciană, susținut de 
Mariana. Mureșanu I one seu — vioa
ră și Aldo Tramma — pian.

COOPERARE. Cu prilejul celei 
de-a X-a Adunări generale a 
Uniunii agențiilor de presă arabe 
(U.A.P.A.), ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Casablanca, a fost de
cisă „consolidarea dialogului" agen
țiilor arabe cu agențiile din alte 
zone ale lumii. în context, s-a ară
tat că se preconizează înființarea la 
Rabat a unui centru pentru recep
tionarea. prelucrarea și traducerea 
informațiilor din lumea arabă des
tinate agențiilor latino-americane. 
Același centru Urmează, de aseme
nea, să asigure retransmiterea în 
țările arabe a unui buletin de știri 
latino-american. Pe de altă parte, 
o comisie a fost însărcinată cu sta
bilirea de contacte cu Agenția pan- 
africană de presă, avind sediul la 
Dakar.

I
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TOWnăSIIL NICOLAE CEAUSESCU SUBLINIA: „Dezlănțuirea unui război nuclear ar duce omenirea la pieire” 
studiul 0.0. confirmă: Cursa înarmărilor primejduiește 

dezvoltarea și însăși existența tuturor popoarelor
Date și cifre edificatoare pentru proporțiile fard precedent ale arsenalelor mondiale

ECONOMIA ȚARILOR CAPITALISTE - SUB SEMNUL 
INCERTITUDINILOR

„Remediile încercate pentru ieșirea 
din criză au rămas fără efect11

- APRECIAZĂ AGENȚIA FRANCE PRESSE

In cuvlntarea rostită de tovarășul Nlcolae Ceaușescu la ' grandioasa 
adunare populară de la București consacrată dezarmării și păcii, In in
terviurile acordate In ultimul timp unor publicații, posturi de radio și tele
viziune din diverse țări, secretarul general al partidului nostru a subliniat 
gravele consecințe ale spiralei înarmărilor, ale uriașei acumulări de ar
mament, în special nuclear, evidențiind, totodată, necesitatea unirii for
țelor tuturor popoarelor lumii pențru a pune capăt acestei curse spre dis
trugere. Aberantele proporții atinse de cursa înarmărilor - acumularea a 
peste 50 000 focoase nucleare, care pot anihila întreaga planetă, zeci și 
zeci de mii de rachete, avioane, tancuri, tunuri etc - sînt relevate cu 
prisosință în „Studiul privind relația dintre dezarmare și dezvoltare", ela
borat de un grup de experți din 27 de țări, între care și România, publicat 
ca document al Adunării Generale a O.N.U., ale cărui concluzii au format, 
dealtfel, obiectul unui prim articol apărut în „Scinteia" nr. 12 223. Principala 
concluzie a studiului: „Cursa înarmărilor reprezintă cea mai gravă ame
nințare la adresa păcii și securității popoarelor, in pericol fiind insăși 
viața de pe planeta noastră". Publicăm, in continuare, date șl cifre profund 
semnificative, așa cum sînt ele evidențiate in studiul amintit.

O incalculabila risipă de resurse umane și de capacități 
de producție

Chiar ta lipsa unei confruntări militare, cu rezultate nefaste pentru 
întreaga omenire, cursa înarmărilor echivalează cu o fantastică risipă de 
resurse materiale și umane. Pe zeci de pagini, studiul reliefează uriașul 
număr de persoane angajate, direct sau indirect, ta cele mai diferite ac
tivități militare :

© totalul celor înrolați în 
forțele armate regulate din în
treaga lume se ridică, în con
diții de pace, la 25 DE MI
LIOANE

• în afara acestora există 
peste 100 DE MILIOANE per
soane - „angajați civili" — care

în prezent, ta multe țări dta lume lipsesc cadrele calificate șl fondu
rile necesare pentru cercetări ta direcția descoperirii remediilor tutor boli 
ce seceră anual milioane de vieți ; pentru perfecționarea armamentelor 
lucrează insă peste 500 000 de specialiști.

• Pe glob, numărul analfa- 
beților depășește un miliard, în 
timp ce numărul militarilor în 
uniformă este cu mult mai mare 
decît cel al învățătorilor, profe
sorilor și educatorilor de toate 
gradele 

lucrează în serviciile cu profil 
militar, în cercetarea și produc
ția de arme, în activități adia
cente

• alte 10 MILIOANE persoa
ne sînt incluse în forțele para
militare

75 la sută din producția de noi 
nave și 46-80 la sută din pro
ducția aeronautică, electronică 
și electrotehnică este destinată 
scopurilor militare

• în condițiile în care eco
nomia mondială trece printr-o 
gravă criză — în numeroase 

țări producția Industrială înre
gistrează reduceri substanțiale 
sau bate pasul pe loc - sute 
și mii de întreprinderi, unele în 
totalitatea lor, altele doar par
țial, care dau o PRODUCȚIE 
DE CIRCA 150 MILIARDE DO
LARI, fabrică armament și echi
pamente militare

Stat date care arată că. ta condiții
le actualei crize economice și finan
ciare. această uriașă irosire de forte 
umane si capacități de producție are 
consecințe deosebit de nefavorabile. 
De aceea, este imperios necesar, 
așa cum arată președintele Nlcolae 
Ceaușescu. să se treacă de urgentă 
la măsuri concrete de dezarmare, fapt 
care ar permite depășirea probleme
lor complexe cu care se confruntă 
omenirea, ar asigura progresul tuturor 
popoarelor.

Industria de armament 
consumă vaste cantități 

de materii prime
Pornind de la faptul că „resursele 

materiale ale omenirii sînt limitate", 
studiul arată că „este necesar ca 
toate materiile prime, in special cele 
de care depinde progresul omenirii, 
să fie economisite, astfel ca toate 
popoarele să-și aibă asigurat viitorul". 
Dar cursa Înarmărilor reprezintă o 
risipă absurdă și in acest domeniu. 
In pofida faptului că pretutindeni in 
lume problema materiilor prime de
vine tot mal presantă. Industria de 
armament folosește cantități uriașe 
de asemenea produse neregenerabile 
și nerecuperabile. în afară de aceasta, 
procesul tehnologic folosit la fabrica
rea noilor tipuri sofisticate de arma
ment face ca molohul înarmărilor să 
înghită cantități tot mal mari de 
metale rare și, bineînțeles,. foarte 
scumpe.

Pentru construirea a numai unei 
singure baze mobile necesare rache
telor intercontinentale este nevoie de: 
100 tone aluminiu. 25 tone crom. 1,50 
tone titan. 240 kg beriliu. 8 900 tone 
otel și 24 000 tone ciment.

In prezent, producția de armament folosește :
• mai mult aluminiu,*  nichel, cositor, mercur, zinc, crom, 

cupru, argint, tungsten, platină și aproape tot atît minereu 
de fier cit consumă la un loc țările Asiei, Africii și Americii 
Latine ;

• pentru producerea și experimentarea armelor, cit și 
pentru ’instrucție se folosește, anual, o cantitate de petrol 
egală cu jumătate din consumul a peste 125 de țări in curs 
de dezvoltare.

Peste 800 milioane de pensoane sînt astăzi In lume „săraci abso- 
luți", iar 12 milioane copii mor anual, in special din cauza foametei. 
Cu toate acestea :
• pentru cazărmi, terenuri de instrucție, baze, aerodro

muri sînt scoase din circuitul agricol suprafețe egale cu cele 
ale Franței, Marocului, Paraguayului, Suediei și Thailandei 
luate la un loc;

• numai pentru amplasarea bazelor necesare rachetelor 
intercontinentale americane MX se are în vedere o suprafață 
de peste 10 000 kmp ;

• doar o singură divizie blindată folosește drept terenuri 
de instrucție o suprafață de 664 km pătrați ;

• terenurile afectate manevrelor, instrucției, efectuării ex
periențelor nucleare (în aer și în subteran), testării bombar
dierelor și tunurilor etc. devin improprii pentru orice fel de 
cultură agricolă, o perioadă îndelungată.

Povara de nesuportat a înarmărilor
„Consumurile In domeniul militar 

— arată studiul O.N.U. — devin pe 
zi ce trece tot mai dăunătoare din 
punct de vedere social, tot mai ne
justificate din punct de vedere eco
nomic, tot mai lipsite de sens din 
punct dc vedere politic, tot mal ha
zardate din punct de vedere eco
logic și tot mai intolerabile din punct 
de vedere moral. în pofida acestor 
implicații grave, cursa înarmărilor 
continuă să consume un volum masiv 
de forță umană și de resurse mate
riale și financiare, ceea ce provoacă 

Sistarea acestei nesăbuite curse se impune astfel, deopotrivă, pentru a 
înlătura primejdia unei catastrofe fără precedent in cazul in care se vă 
recurge la armele acumulate, și in primul rind la cele nucleare, dar și 
pentru a elibera economia întregii lumi de o gigantică frină ce blochează 
perspectivele de dezvoltare ale tuturor popoarelor, chiar și fără ca aceste 
arme să fie puse - deocamdată - in funcțiune.

Nlcolae PLOPEANU

serioase încordări pe olan Politic si 
grave tulburări pe plan economic".

„Poate oare economia mondială 
susține la infinit extinderea activi
tăților militare 7" — se întreabă au
torii studiului, subliniind, pe bună 
dreptate, că, încă de pe acum, devine 
din ce în ce mai evident că înarmă
rile constituie o povară care apasă 
tot mai greu asupra economiilor tu
turor țărilor, fără excepție, că ele 
reprezintă principalul factor care a- 
gravează pe zi ce trece criza eco
nomică mondială.

PARIS. — Agenția France Presse 
transmite, la sfirșit de an. un co
mentariu asupra principalelor ten
dințe dta economia țărilor capita
liste, in care se arată :

Conducătorii și economiștii țărilor 
membre ale O.E.C.D. sint dezorien-’ 
tați : toate remediile încercate pen
tru ieșirea din criză au rămas fără 
efect. Metodele utilizate, ta special 
in țările anglo-saxone — prioritate 
acordată luptei împotriva inflației 
prin politici restrictive sau moneta- 
riste — nu au făcut decît să agra
veze șomajul, fără să ducă, in 
schimb, la o încetinire notabilă a 
inflației. Occidentalii sînt condam
nați să combată continuu, fiecare 
ta țara lui, o inflație pe care siste
mul monetar ihteroccidental o sti
mulează de mai bine de 20 de ani; 
In special prin multiplicarea, fără 
frină și control din partea băncilor 
centrale, a „eurodevizelor", evalua
te, in prezent, la aproximativ 1 500 
miliarde dolari. Pentru a jugula in
flația, S.U.A. au aplicat, incepînd 

,din-.1980 — fără mare.succes,.-dealt-■ 
fel — o politică a dobînzilor foarte 
marl, care a avut două consecințe 
nefaste pentru celelalte țări : o in
tensificare a creșterii preturilor și 
o frinare sensibilă a activității eco
nomice. în pofida acestor inconve
niente, practica dobînzilor mari ar 
putea să se prelungească încă o pe
rioadă de 18 luni, consideră specia
liștii. Iată de ce perspectivele eco
nomice pentru 1982 sînt mai incerte 
ca niciodată în țările O.E.C.D.. după 
Un an in care rata de creștere eco
nomică nu a depășit, în medie. 1.2 
la sută. Șomajul a continuat să se 
agravfeze, numărul celor aflați in 
căutarea unui loc de muncă se ri
dică, in prezent, la 9 milioane — in 
S.U.A., 3 milioane — în Marea Bri- 
tanie, 2 milioane — in Franța și 1,5 
milioane — în R.F.G. Tendința de 
agravare a acestui flagel se va men
ține și in 1982. După ultimele pre
viziuni, in țările O.E.Cff). vor exista 
mai mult de 28 milioane de șomeri, 
dintre care peste zece milioane ta 
țările Pieței comune.

PLAN DE AUSTERITATE 
IN JAPONIA

TOKIO. — Guvernul japonez a a- 
doptat un plan de buget de austeri
tate pentru anul fiscal următor, care 
începe la 1 aprilie 1982. Aprobat in
tr-o reuniune specială a cabinetului, 
planul prevede o creștere de numai 
6,2 Ia sută a cheltuielilor totale, 
ceea ce reprezintă nivelul cel mai 
scăzut din ultimii 26 de ani. cu in
tenția de a se acționa pentru re
dresarea economică a tării. Dome

niile cele mai afectate de progra
mul de austeritate adoptat sînt lu
crările publice, construcțiile indus
triale, construcțiile de locuințe.

3 MILIOANE DE ȘOMERI 
ÎN MAREA BR1TAN1E

LONDRA. — Potrivit unui raport 
al Departamentului forțelor de 
muncă din Marea Britanie, numărul 
șomerilor din această tară este, de 
2 940 703, ceea ce reprezintă 12,2 la 
sută din forța de muncă din această 
țară. Agenția Reuter subliniază, tot
odată, că ta luna ianuarie numărul 
șomerilor va depăși nivelul de trei 
milioane. Față de luna decembrie a 
anului trecut, numărul șomerilor 
britanici a crescut cu 496 503.

If/FLAȚIE IN ȚĂRILE 
PIEȚEI COMUNE

LUXEMBURG. — Rata medie a 
inflației in țările membre ale Pieței 
comune a fost, in acest an, de 12.5 
la sută -—..relevă un raport al Co
misiei C.E.E., dat publicității la 
Luxemburg și reluat de agenția As
sociated Press. Cele mai mari creș
teri de preturi s-au înregistrat ta 
Grecia — 25 la sută, Irlanda — 24 
la sută, Italia — 19 la sută, Fran
ța — 14 la sută.

REDUCEREA VOLUMULUI 
COMERȚULUI TARILOR 

A.E.L.S.
BERNA. — Din datele statistice 

publicate la Geneva rezultă că ta 
primele nouă luni ale anului cu
rent s-a înregistrat un recul nota
bil al volumului comerțului țărilor 
din Asociația Europeană a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.). care cuprin
de Austria, Elveția. Islanda Nor
vegia. Portugalia, Suedia Si. ca 
membru asociat, Finlanda, Cifrele 
publicate de A.E.L.S. arată că ta 
perioada menționată importurile to
tale ale respectivelor țări au scăzut 
cu 17,5 la sută In comparație cu cele 
din intervalul ianuarie-septembrie 
1980, iar regresul exporturilor a fost 
de 11,4 la sută.

DIMINUAREA 
INVESTIȚIILOR 

IN ECONOMIA SUEDIEI
STOCKHOLM. — După opinia 

, expertilor. investițiile in economia 
națională a Suediei se vor reduce 
în cursul anului viitor cu 15 la sută. 
Citind aceste date, ziarele suedeze 
subliniază că diminuarea investi
țiilor va avea ca efect creșterea nu
fărului șomerilor.
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