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ÎNPREZENTATOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, 

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, 
PREȘEDINTELE REPUBUCH 
SOCIALISTE ROMÂNIA, 

ieri s-au desfășurat

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vineri, 
12 noiembrie, s-âu deschis lucrările 
în plen ale sesiunii a șasea a celei 
de-a opta legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

înaltul for legislativ al țării se în
trunește într-o perioadă de muncă 
intensă pe care întregul popor o des
fășoară cu însuflețire in întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului, a 
alegerilor de deputați în consiliile 
Șopulare municipale, orășenești și 
comunale, evenimente de mare în
semnătate în viața patriei noastre, și 
aniversării a 35 de ani de la procla
marea Republicii.

La sosirea in rotonda Palatului Ma
rii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost 
salutați cu puternice și îndelungi 
aplauze de deputați și invitați.

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului, in lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec.

Au luat parte membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
ql P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R. 

■ț. La lucrări au participat, ca invi- 
2 fi, membri ai C.C. al P.C.R., Con-

'iului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, persona
lități ale vieții științifice, culturale și 
artistice, ziariști.

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

în deschiderea lucrărilor, președin
tele Marii Adunări Naționale, to
varășul Nicolae Giosan. a spus :

„Tovarăși deputați,
încetarea din viață a tovarășului 

Leonid Ilici Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului
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a tovarășului Leonid Ilici 
iv și prețuiește în mod deosc- 
ntribuția adusă la dezvoltarea 
uă a prieteniei și colaborării 

; România și Uniunea Republi- 
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locialiste România, tovarășul 
Ceaușescu, și tovarășul Leonid 
jjnev, raporturile de prietenie 
lă intre conducătorii celor 
rlide și țări, bazate pe stimă, 
și respect reciproc.
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tecția plantelor cultivate și a păduri
lor și regimul pesticidelor.

7. Proiectul de Lege privind asigu
rarea calității obiectivelor și instala
țiilor nucleare.

8. Proieotu.1 de Lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 1983.

9. Proiectul de Lege pentru adopta
rea Planului- de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe 
anul 1983.

10. Proiectul de Lege pentru adop
tarea Bugetului-de stat >pe*anul  1983-.-

11. Proiectul de Lege cu privire la 
obligațiile și răspunderile consiliilor 
populare, unităților socialiste și ale 
cetățenilor pentru buna gospodărire, 
întreținere și curățenie a localităților 
urbane și rurale, păstrarea ordinii și 
disciplinei publice.

12. Programul privind înfăptuirea 
măsurilor de autoconducere și auto- 
aprovizionare in vederea asigurării 
unei bune aprovizionări a populației 
cu produse agroaiimenta.re și bunuri 
industriale de consum pe trimestrul 
IV/1982 și semestrul 1/1983.

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

Marea Adunare Națională a adop
tat în unanimitate ordinea de zi a 
sesiunii.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Ion Șîrbu, președintele 
Comisiei de validare, a dat citire ra
portului acestei comisii privind ale
gerea unor deputați in Marea Adu
nare Națională. în unanimitate, fo
rul suprem al țării a validat 
alegerea ca deputat a tovarășului 
Manea Mănescu în circumscripția 
electorală nr. 21, 13 Decembrie, mu
nicipiul București, a tovarășului 
Petre. Gigea, în circumscripția elec
torală nr. 6 Făurei, județul Brăila, a 
tovarășului Marin Ștefanache, în 
circumscripția electorală nr. 2 Mo- 
tru. județul Gorj, a tovarășului 
Aurel Ciorugă, în circumscripția elec
torală nr. 5 Chișineu Criș. județul 
Arad, a tovarășului Iosif Varga, 
în circumscripția electorală nr. 5 
Tășnad, județul Satu Mare.

în continuare, Marea Adunare 
Națională a acceptat cererea de re
nunțare la mandat a tovarășului 
Petre Lungu, ales deputat în circum

scripția electorală nr. 1 Tg. Jiu, ju
dețul Gorj..

La următorul punct de pe ordinea 
de zi. Marea Adunare Naționala a 
aprobat cu unanimitate de voturi 
eliberarea tovarășului Ilie Verdeț 
din funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Stat. în legătură cu ale
gerea sa de către Plenara C.C. al 
P.C.R. ca secretar al C.C. al P.C.R., 
și a tovarășului Ferdinand Nagy din 
calitatea de membru al Consiliului 
de Stat, ca urmare a numirii sale in 
fyncția de .mipistru. secrctgr. de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, membru al guver
nului.

Din împuternicirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
propus alegerea ca vicepreședinte al 
Consiliului de Stat a tovarășului 
Manea Mănescu. Propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.

Deputății in Marea Adunare Na
țională. a căror alegere a fost vali
dată in cadrul acestei sesiuni, ca și 
vicepreședintele Consiliului de Sțat 
nou ales, au depus apoi jurămintul 
de credință și devotament față de 
Republica Socialistă România.

în unanimitate, deputății au apro
bat eliberarea tovarășei Cecilia Stan 
din funcția de vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale și alegerea 
tovarășei Niimlina Moraru in această 
funcție. )

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
loan Totu. viceprim-ministru al gu
vernului și secretar al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, a pre
zentat expunerea la Proiectul de lege 
privind participarea, cu părți sociale, 
a oamenilor muncii din unitățile eco
nomice de stat la constituirea fondu
lui de dezvoltare economică.

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale, care au 
examinat și avizat favorabil acest 
proiect de lege, a fost prezentat de 
tovarășa Iuliana Bucur, vicepreședin
te al Comisiei pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară.
(Continuare în pag. a IV-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Ministrul afacerilor externe și cooperării a! Republicii Djibouti

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe Moumin Bahdon Farah, ministrul 
afacerilor externe și cooperării al 
Republicii Djibouti, ■ secretar general 
al Partidului Adunarea Populară 
pentru Progres, care efectuează o vi
zită oficială in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. . . *

Cu acest prilej, oaspetele a înmî- 
hat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Djibouti, președintele Par
tidului Adunarea Populară pentru 
Progres. El Hadj Hassan Gouled Ap- 
tidon, și i-a transmis un cald salut și 
cordiale urări de sănătate și fericire

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintple Republicii Socia
liste România, a primit, vineri, pe

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Per Borgen, am- 

personală, de prosperitate poporului 
român. Totodată a exprimat profun
da gratitudine pentru întrevederea 
acordată de șeful statului român, 
pentru posibilitatea oferită de a Vi
zita România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și ă rugat să se transmită 
președintelui El iladj Hassan Gou
led Aptidon un salut călduros și cele 
mai bune urări, iar poporului Repu
blicii Djibouti urări de bunăstare și 
fericire. ‘

în timpul convorbirii au fost re
levate bunele relații dintre România 
și Djibouti.

în acest cadru, ministrul Moumin 
Bahdon Farah a adresat calde cu
vinte de mulțumire pentru sprijinul 
și solidaritatea de care s-a bucurat 
poporul țării sale din partea Româ
niei, in lupta pentru independență și 
dezvoltare de sine stătătoare, pe ca

Ambasadorul Republicii Populare
Boleslaw Koperski, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Ambasadorul Norvegiei 
basadorul Norvegiei, în'vizită de ră
mas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii acestuia în țara noastră.

lea progresului economic șl social.
Schimbul de păreri în probleme 

bilaterale a pus in evidență dorința 
comună de a promova o colaborare 
cit mai largă între România și Dji- 
bouti. S-a subliniat că extinderea re
lațiilor dintre cele două .țări cores
punde intereselor și aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale popoarelor 
noastre, servește cauzei păcii, des
tinderii și conlucrării internaționale.

A fost afirmată, de asemenea, ho- 
tărirea celor două țări de a întări 
conlucrarea pe plan internațional, in 
cadrul țărilor în curs de dezvoltare, 
în lupta pentru pace, independență 
națională, dezarmare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru înfăptuirea idealu
rilor de libertate și progres ale tu
turor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

Polone
Cu acest prilej a avut Ioc o con

vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cu prilejul alegerii tovarășului Iuri Vladimirovici Andropov
în funcția de secretar general al C.C. al P.C.U. S.

Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal vă adresez calde felicitări și 
cele mai bune urări cu prilejul alegerii dumneavoastră 
în funcția de secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

îmi exprim, convingerea că bunele relații de prietenie 
si colaborare strînsă, statornicite intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, intre 
Republica S.ocialistă România și Uniunea Sovietică se vor 
dezvolta și adinei tot mai mult și in viitor, spre binele 
și in interesul popoarelor român și sovietice, al edificării

noii orinduiri sociale in țările noaștre, al cauzei generale 
a socialismului și progresului, păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Vă doresc multă sănătate, putere de muncă și succes 
în îndeplinirea misiunii de inaltă răspundere Încredințată 
de partid, iar comuniștilor și popoarelor sovietice prie
tene noi și tot mai mari realizări in înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al XXVI-lea Congres al P.C.U.S., în în
treaga operă de edificare socialistă și comunistă a patriei, 
în lupta pentru destindere, dezarmare, pace și colaborare 
internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI IMAȚ ALE
Expunere la proiectul de lege privind participarea, cu părți 
sociale, a oamenilor muncii din unități e economice de stat 

la constituirea fondului de dezvoltare economică
prezentată de tovarășul IOAN TOTU

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tova
răși dcputați.

Din împuternicirea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și a guvernului, vă rog să-mi 
permiteți să prezint proiectul de 
Lege privind participarea, cu părți 
șociale, a oamenilor muncii din uni
tățile economice de stat la consti
tuirea fondului de dezvoltare econo
mică.

Prevederile proiectului de lege sint 
de natură să asigure cadrul juridic 
corespunzător tezelor referitoare la 
dezvoltarea proprietății in orinduirea 
noastră socialistă, fundamentate in 
mod magistral de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele republicii, in ex
punerea la Plenara lărgită a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 1—2 iunie a.c., cu 
privire la stadiul actual al edificării 
socialismului in țara noastră, la pro
blemele teoretice, ideologice și acti
vitatea politică, educativă a parti
dului.

Elaborat pe baza indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al 
partidului, conceput intr-o viziune 
de largă perspectivă, prin conținutul 
său bogat, proiectul de lege vizează 
interesele economiei naționale in an
samblu, ca și ale fiecărui om al 
muncii, fiind o expresie elocventă a 
grijii permanente a conducerii parti
dului și statului de asigurare a con
dițiilor necesare pentru dezvoltarea' 
in continuare a economiei românești, 
a democrației socialiste.

De la Început aș dori să subliniez 
că prevederile proiectului de lege 
contribuie la perfecționarea princi
piilor de proprietate, de organizare 
socială, a principiilor noului meca
nism economic, ale autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești. Se asi
gură cadrul necesar pentru ca oa
menii muncii dintr-o unitate econo
mico-socială să-și realizeze mai bine 
calitatea de proprietari asupra părții 
din proprietatea întregului popor 
încredințată lor spre gospodărire și 
dezvoltare.

' Prin participarea, pe baza liberului 
consimțămînt. cu părți sociale, la 
constituirea fondului de dezvoltare 
economică, oamenii muncii, in cali
tatea lor de proprietari ai mijloace
lor de producție, de producători și 
beneficiari ai întregii avuții națio
nale, iși asumă direct. într-un grad 
mai mare, răspunderea gospodăririi 
eficiente a patrimoniului unității, 
păstrării și apărării proprietății, a în
tregului avut obștesc, participă activ, 
pe baze noi, la conducerea și dez

Mult stimate și iubite tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste- 
România,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați.

Comisiile permanente de speciali
tate ale Marii Adunări Naționale, 
analizînd Proiectul de lege privind 
participarea, cu părți sociale, a oa
menilor muncii din unitățile econo
mice de stat la constituirea fondului 
de dezvoltare economică, constată că 
acesta reflectă preocupările perma
nente ale partidului și statului nos
tru, personal ale secretarului gene
ral al partidului, -președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru dezvoltarea accelerată a for
țelor de producție, pentru valorifica
rea întregului potențial național la 
un nivel cit mai inalt de rentabili
tate și eficiență economică.

Fiind menit să contribuie la întă
rirea autoconducerii și autogestiunii. 
proiectul de lege, se înscrie pe coor
donatele fundamentale ale măsurilor 
luate in țara noastră pentru lărgirea 
și creșterea rolului oamenilor mun
cii in buna organizare, conducere și 
desfășurare a activității din fiecare

DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR LA DEZBATERI
In cuvîntul său. deputatul Pa- 

raschiv Benescu a EUblmiat: 
în actuala etapă de dezvoltare a e- 
conomiei noastre, proiectul de lege 
privind participarea, cu părți sociaie. 
a oamenilor muncii din unitățile 
economice de stat la constituirea fon
dului de dezvoltare economică, supus 
dezbaterii, are o deosebită impor
tanță. Aplicarea noului act normativ 
va contribui Ia întărirea responsabi
lității fată de folosirea mijloacelor 
fixe ale unităților economice, inesti
mabilă avere a națiunii, creată prin 
eforturile intense ale întregului 
popor.

Deosebit de importantă este pre
vederea din lege potrivit căreia su
mele depuse de oamenii muncii, cu 
litiu de parte sociaiă, la fondul de 
dezvoltare economică pot fi folosite, 
pe baza hotârîrii adunării generale, 
pentru efectuarea, in condițiile legii, 
de inv'estiții productive cu efecte 
imediate în producție și în creșterea 
veniturilor proprii ale oamenilor 
muncii și a beneficiilor unității. 
Aceasta va avea un efect important 
asupra dezvoltării unităților econo
mice, constituind, în același timp, o 
obligație a colectivelor de oameni ai 
muncii de a-și pune in valoare pri
ceperea și experiența pentru exer
citarea actului., de autoconducere si 
autogestiune a unităților economice.

Noua lege va contribui, desigur, 
la creșterea atașamentului oamenilor 
muncii față dc unitățile unde lu
crează. la inlăturarea fluctuației, la 
sporirea preocupărilor pentru conti
nua dezvoltare și înflorire a acestora. 
Totodată, faptul că atit participarea 
cu părți sociale a oamenilor muncii 
la constituirea fondului de dezvol
tare economică, cit și dreptul lor la 
beneficii sint garantate prin lege dă 
certitudinea obținerii unor venituri 
personale suplimentare.

Dună ce a arătat că proiectul legii 
a avut un puternic ecou in rîndul 
colectivelor din unitățile economice 
ale județului Galați, vorbitorul a 
arătat în încheiere :

Exprim. în numele tuturor locuito
rilor județului Galati, profunda gra

voltarea întregii activități econo
mice.

Depunerile in bani ale oamenilor 
muncii la fondul de dezvoltare eco
nomică nit pot depăși, în total 30 |a 
sută din valoarea mijloacelor fixe 
ale unității, prin proiectul de lege 
prevăzindu-se totodată și limitele 
minime sau maxime ale părții so
ciale în proprietatea fiecărui om al 
muncii. Depunerile fiecărui om al 
muncii se stabilesc in funcție de ve
niturile pe care le are și de volu
mul depunerilor aprobate de aduna
rea generală pentru anul de plan, 
ele putindu-se plăti în rate egale sau 
diferențiate, lunar sau la alte inter
vale, ori integral, în raport de opțiu
nea depunătorului,

Ca efect al aportului la creșa 
teren rentabilității și a beneficiilor 
și in raport cu valoarea părții so
ciale deținute, prin proiectul de lege 
se prevede că depunătorii vor bene
ficia de venituri suplimentare, in 
afara drepturilor de retribuire 
cuvenite pentru munca depusă, 
venituri care se plătesc din be
neficiile unităților. Pentru stimu
larea oamenilor muncii la depă
șirea beneficiilor planificate se 
stabilește că, atunci cind se reali
zează beneficii suplimentare, la de
terminarea venitului anual cuvenit 
se au in vedere cote mai mari decit 
în cazul realizării beneficiului la ni
velul planificat. Este de subliniat că 
veniturile suplimentare obținute în 
raport cu partea socială depusă nu 
sint impozabile și nu se iau in calcu
lul veniturilor în funcție de care se 
determină drepturile și obligațiile 
oamenilor muncii.

Posibilitatea de a participa, cu 
părți sociale, la constituirea fondu
lui de dezvoltare economică, nu este 
limitată la o anumită categorie de 
oameni ai muncii. în acest sens, se 
prevede că pe lingă oamenii muncii 
care lucrează direct în unități eco
nomice, pot depune sume de bani cu 
titlu de părți sociale intr-o unitate 
economică și cadrele de conducere, 
întregul personal muncitor din apa
ratul de stat, al organizațiilor poli
tice și obștești, din unitățile de in- 
vățămînt și social-culturale, cadrele 
militare, aceștia beneficiind, in ra
port cu valoarea părții sociale de
puse, de venituri suplimentare in 
aceleași condiții ca și oamenii mun
cii din unitatea respectivă.

Prin proiectul de lege pe care vi-1 
prezint se garantează dreptul oame
nilor muncii asupra părții sociale 
deținute. Sumele depuse de oamenii 
muncii ca parte socială se pot res
titui, la cererea depunătorului, inte
gral sau in mod eșalonat, după o 

Raportul comisiilor permanente ale M. A. N. 
prezentat de deputata IULIANA BUCUR

unitate economică de stat in care lu
crează. Prin prevederile sale, pro
iectul de lege vizează, de asemenea, 
înțelegerea mai profundă de către a- 
ceștla a faptului că. în calitatea pe 
care o au de proprietari ai mijloace
lor dc producție, de producători și 
beneficiari ai întregii avuții națio
nale, poartă direct răspunderea pen
tru apărarea și dezvoltarea proprie
tății sociale și au datoria de â ob
ține, cu mijloacele de care dispun, 
creșterea continuă a eficienței eco
nomice. a veniturilor și beneficiilor 
unităților economice, asigurîrftl pe 
această cale atit fondurile nece
sare pentru acoperirea retribuțiilor 
și participarea la beneficii, cit și 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale și satisfacerea unor necesități 
generale ale statului.

Comisiile subliniază, totodată, că 
proiectul de lege cuprinde dispoziții 
judicioase referitoare la constituirea 
părții sociale și la participarea oa
menilor muncii la beneficii in ra
port cu părțile sociale depuse. Ele 
contribuie astfel la perfecționarea 
relațiilor reciproce dintre întreprin
deri. societate și colectivul de oa

titudine față de mult iubitul și sti
matul conducător al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru justețea politicii 
științifice, de dezvoltare în ritm sus
ținut a potențialului economico-social 
al tării, pe care o promovează, poli
tică de care beneficiază din plin și 
județul Galati.

Grija consecventă a conducerii 
partidului și statului nostru^ pentru 
continua dezvoltare economică și so
cială a țării, pentru ridicarea neîn
treruptă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului muncitor, a 
spus, in cuvintul său, deputata 
Georgeta Ionică, i?1 săsește 
reflectarea firească în preocuparea 
permanentă pentru adîncirea și dez
voltarea democrației și. autoconduce
rii muncitorești, în măsurile com
plexe menite să ducă la întărirea și 
înflorirea continuă a proprietății so
cialiste, valorificarea întregului po
tențial național la un nivel cit mai 
inalt de eficientă economică.

Aplicarea Legii privind participa
rea, cu părți sociale, a oamenilor 
muncii din unitățile economice de 
stat la constituirea fondului de dez
voltare economică va contribui la 
creșterea eficienței întregii activități. 
Ia asigurarea tuturor condițiilor 
participării directe a oamenilor mun
cii la conducerea întreprinderilor, 
la realizarea exemplară a tuturor 
indicatorilor economico-financiari.

Ca reprezentant al cetățenilor din 
circumscripția electorală M.A.N. nr. 
30 București Obor .și al celor peste 
3 000 de oameni ai muncii din între
prinderea ..Suveica1', dintre care 76 
la sută sint femei, exprim convin
gerea că proiectul pe care il dezba
tem va contribui la mărirea resurse
lor pentru creșterea fondului de dez
voltare economică a! întreprinderii, 
la întărirea legăturii dintre oamenii 
muncii și unitatea in care iși desfă
șoară activitatea. Această lege mobi
lizează personalul muncitor să-și 
asume nemijlocit răspunderea, să-și 
pună mai bine in valoare gindirea 
proprie, experiența, să vină cu ini
țiative pentru creșterea continuă a 

perioadă de depunere de cel puțin 5 
ani, dacă depunerea totală este de 
cel puțin 10 000 Iei, Aceste sume nu 
pot fi urmărite decit pentru recu
perarea pagubelor aduse avutului 
obștesc prin infracțiuni. La pensio
nare. depunătorii iși pot retrage su
mele depuse, iar cei care iși mențin 
partea socială și după ieșirea la 
pensie beneficiază in continuare in
tegral de venituri suplimentare. 
Totodată, depunerile făcute ca parte 
socială pot fi transmise prin moște
nire, potrivit legii, in care caz moș
tenitorii vor putea solicita restitui
rea sumelor.

în sfîrșit, doresc să subliniez că 
prin aplicarea prevederilor proiectu
lui de lege se asigură creșterea ro
lului adunării generale a oamenilor 
muncii, forul suprem al proprietari
lor și producătorilor din fiecare uni
tate economică. Adunarea generală 
a oamenilor muncii stabilește anual 
volumul depunerilor pe ansamblul 
unității, aprobă participarea la con
stituirea de părți sociale a oameni
lor muncii din alte unități, hotărăște, 
în condițiile legii, asupra modului 
de folosință a sumelor depuse, iar 
odată cu dezbaterea pe bază de 
bilanț a rezultatelor economice și fi
nanciare, analizează modul de uti
lizare a depunerilor, precum și re
zultatele obținute, stabilind măsuri 
pentru creșterea eficienței economice 
și a beneficiilor unității.

Stimați, tovarăși,
Pe baza practicilor democratice 

statornicite in țara noastră, proiec
tul Legii /privind participarea, cu 
părți sociale, a oamenilor muncii din 
unitățile economice de stat la con
stituirea fondului de dezvoltare eco
nomică . a fost supus dezbaterii pu
blice. Prin numeroase scrisori, oa
menii muheii și-au exprimat acordul 
cu conținutul proiectului de lege, 
apreciindu-se că acesta corespunde 
intereselor economiei, necesităților 
obiective, de a obține cu mijloacele 
de care dispunem dezvoltarea eco
nom ico-socială a patriei noastre, 
creșterea continuă a eficienței eco
nomice. în același timp, ău fost fă
cute unele propuneri de care s-a 
ținut seama, fiind reflectate in forma 
proiectului de lege supus spre adop
tare.

Avînd convingerea că -aplicarea în 
practică a prevederilor înscrise in 
proiectul de lege va contribui la 
creșterea răspunderii tuturor oame
nilor muncii în apărarea si dezvol
tarea proprietății socialiste, vă ru
găm, stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați, să-l adop
tați in forma in care v-a fost pre
zentat.

meni ai muncii, în vederea armoni
zării intereselor individuale cu cele 
de grup și ale întregii societăți, prin
cipiu promovat cu consecvență de 
partidul și statul nostru.

Supus unei ample dezbateri publi
ce, proiectul de lege a întrunit ade
ziunea cetățenilor patriei noastre ex
primată . prin scrisorile adresate Ma
rii Adunări Naționale, scrisori prin 
care s-au făcut, totodată, unele pro
puneri de perfecționare a unor pre
vederi.' Aceste propuneri au fast a- 
nalizate de. comisiile permanente de 
specialitate și luate în considerare la 
definitivarea proiectului.

Exprimindu-și convingerea că noua 
reglementare în dezbatere este de 
natură să determine mobilizarea in- 
tr-o măsură și mai mare a energiei 
creatoare a oamenilor muncii în ve
derea valorificării cu randament spo
rit a potențialului productiv de care 
dispun unitățile economice și asigu
rării unor rezultate superioare in 
toate sectoarele de activitate, comi
siile permanente avizează favorabil, 
în unanimitate, proiectul de lege și 
propun Marii Adunări Naționale a- 
doptarea_lui.

eficienței economice și a beneficiilor, 
aducindu-și o contribuție sporită la 
perfecționarea metodelor de condu
cere. la rezolvarea operativă a tutu
ror problemelor de care depinde bu
nul mers al unității.

Legea conferă oamenilor muncii, 
pe lingă răspunderi sporite, și drep
tul de a se bucura pe deplin de re
zultatele activității lor, in raport cu 
valoarea părții sociale, cu gradul de 
îndeplinire a planului de beneficii, 
ceea ce va constitui un puternic fac
tor mobilizator pentru fiecare om și 
colectiv de a munci mai bine, de a 
obține rezultate economice maxime. 
Iată de ce — a spus în încheiere 
vorbitoarea — consider binevenită 
această lege, care întărește poziția și 
calitatea noastră, a oamenilor muncii, 
de proprietari, producători și benefi
ciari ai avuției naționale și îmi ex
prim întru totul acordul față de pre
vederile proiectului de lege pus as
tăzi in dezbatere, pe care-1 voi vota 
cu toată încrederea.

In cuvîntul său, deputatul

lian Teodorescu a spus: Pro* 
iectul de lege privind participarea, 
cu părți sociale, a oamenilor muncii 
din unitățile economice de stat la 
constituirea fondului de dezvoltare e- 
conomică — elaborat din inițiativa și 
cu contribuția hotăritoare a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — asigură bunul 
mers al producției și, ceea ce este 
esențial, mobilizează oamenii muncii 
ia dezvoltarea și apărarea avutului 
obștesc, la utilizarea cu maximă efi
ciență a tuturor fondurilor materiale 
incredințate de stat.

Este, de asemenea, de remarcat că 
întărirea calității de proprietari a 
făuritorilor de bunuri materiale, in 
rindu! cărora se regăsesc și cei peste 
530 mii oameni ai muncii din dome
niul construcțiilor de mașini, partici
parea tot mai directă a acestora la 
rezolvarea problemelor de sporire a 
producției materiale vor determina 
permanentizarea forței dc muncă, 
creșterea contribuției ei la realizarea 
producției fizice, la imbunătățirea 

permanentă a calității produselor, ex
tinderea exportului, reducerea consu
murilor de materii prime ‘i materia
le, utilizarea cu simț de răspundere 
a resurselor naturale și umane.

Ceea ce întărește democratismul 
legii in dezbatere este faptul că per
sonalul muncitor din aparatul de 
stat, din organizațiile politice și ob
ștești, din unitățile de invățămînt și 
social-culturale are posibilitatea de a 
participa cu titlu de părți sociale in
tr-o unitate economică, beneficiind 
de aceleași drepturi și obligații ca si 
oamenii muncii din unitatea respec
tivă, aducindu-și astfel o contribuție 
însemnată la bunul mers al produc
ției, al creației materiale in ansam
blu.

Mutațiile profunde pe care le im
pune noul proiect de lege ridică pen
tru noi, constructorii dc mașini, așe
zarea fermă a întregii activități pe 
principiile noului mecanism econo- 
mico-i’inanciar, mai ales in sensul 
gospodăririi judicioase a fondurilor 
materiale și bănești, al creșterii veni
turilor oamenilor muncii.

Convinși de faptul că în fiecare 
unitate se va acționa in spiritul nou
lui proiect de lege, că rezultatele de 
ansamblu vor reflecta mai bine noua 
calitate a fiecărui om al muncii, sin- 
tem hotăriți să facem totul pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce revin con
strucției de mașini, inscriindu-ne 
astfel In dezvoltarea întregii noastre 
■vieți economice și sociale.

In cuvintul său, deputata
StOiGn a spus • Oamenii muncii 
din circumscripția electorală nr. 8 
Cimpina, pe care îi reprezint in 
Marea Adunare Națională, au primit 
cu vie satisfacție și interes proiectul 
legii privind participarea lor cu 
părți sociale la constituirea fondului 
de dezvoltare economică.

Apreciez, că prevederile prezentu
lui proiect de lege stimulează parti
ciparea colectivelor de muncă la 
autoconducerea și autogestiunea uni
tăților, creșterea răspunderii față de 
Îndeplinirea sarcinilor, a beneficiilor 
și, in mod corespunzător, obținerea 
unor venituri suplimentare de către 
personalul muncitor. Aceasta înseam
nă că trebuie să acționăm cu fermi
tate pentru creșterea răspunderii 
muncitorești in gospodărirea mai efi
cientă a proprietății socialiste, întă
rirea ordinii și disciplinei, stimula
rea inițiativei, perfecționarea pregă
tirii profesionale a oamenilor muncii 
și valorificarea superioară a fondu
rilor puse de statul nostru socialist 
la dispoziția unităților economice.

în numele colectivului de muncă 
din întreprinderea de piese turnate 
Cimpina, al alegatorilor pe care ii 
reprezint, mă angajez in fața Marii 
Adunări Naționale să nu precupețim 
nici un efort pentru transpunerea 
exemplară in viața a prevederilor 
acestei legi, să ne mobilizăm forțele 
pentru îndeplinirea in bune condiții 
a sarcinilor de plan pe 1982 și pe în
tregul cincinal, in condiții de efi
ciență și rentabilitate sporite.

Luînd cuvîntul, deputatul

Arpad Răcz a subliniat ■ Proiec- 
tul de lege privind participarea, cu 
părți sociale, a oamenilor muncii din 
unitățile economice de stat la con
stituirea fondului de dezvoltare eco
nomică. supus dezbaterii și aprobării 
actualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale, reprezintă o nouă și eloc
ventă dovadă a preocupării perma
nente a partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste, perfecționarea 
autoconducerii muncitorești și ridi
carea pe o treaptă superioară a ca
lității vieții oamenilor muncii.

Ca reprezentant al minerilor din 
orașul Bălan, județul Harghita, con
sider că prevederile din proiect pri
vind instituirea dreptului oamenilor 
muncii de a contribui prin bani, sub 
formă de părți sociale, la dezvolta
rea mijloacelor fixe productive, cu 
efecte imediate in producție și in 
creșterea beneficiilor unității, va 
conduce la sporirea răspunderii per
sonalului muncitor în buna gospodă
rire a unităților economice, va sti
mula participarea mai activă a aces
tuia la administrarea eficientă a 
fondurilor încredințate de stat, la 
conducerea și dezvoltarea activității 
economice. V

Doresc să -’subliniez faptul că pro
iectul de lege a fost primit cu un 
deosebit interes de oamenii muncii
— români și maghiari — din între
prinderea noastră și din întregul județ 
Harghita, văzînd în el o modalitate 
de perfecționare a relațiilor de pro
ducție, o cale de legătură mai strînsâ 
a personalului muncitor cu unitățile 
economice in care lucrează. îmi ex
prim acordul deplin față de preve
derile acestui act normativ pe care 
il votez cu toată convingerea, anga- 
jîndu-mă, totodată, în numele tova
rășilor mei de muncă, să nu precu
pețim nici un efort pentru aplicarea 
întocmai a prevederilor legii.

Documentele supuse dezbaterii și 
aprobării Marii Adunări Naționale
— a spus în cuvîntul său deputatul 
Mihai Moraru “ reflectă preo" 
cuparea consecventă a conducerii 
partidului și statului nostru, a dum
neavoastră personal, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru accelerarea procesului de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, în concor
danță cu obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului 
nostru.

Referindu-se concret la proiectul 
legii privind participarea, cu părți 
sociale, a oamenilor muncii din uni
tățile economice de stat la constitui
rea fondului de dezvoltare economi
că. vorbitorul a spus : Izvorită din 
noile relații economico-sociale ale 
țării, în care se afirmă tot mai vi
guros democrația socialistă, condiția 
oamenilor muncii de proprietari, 
producători și beneficiari ai bunuri
lor materiale, această lege va deter
mina împletirea mai strînsă a răs
punderii colective cu cea individuală, 
administrarea cu eficiență sporită a 
patrimoniului unităților și. implicit, 
dezvoltarea întregii activități eco
nomice.

Aportul oamenilor muncii la con
stituirea fondului de dezvoltare al 
întreprinderii va conduce, de ase
menea, la întărirea răspunderii lor 
pentru dezvoltarea și apărarea avu
tului obștesc, utilizarea ■ cu maximă 
eficiență a mijloacelor de care dis
pun, la participarea mai activă la 
autoconducerea și autogestiunea uni
tății. creșterea beneficiilor și. în mod 
corespunzător, a veniturilor persona
lului muncitor.

Noi, cei ce muncim In întreprin
derea de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila, am primit cu interes proiec
tul acestei legi, care a t’ost dezbătut 
pe secții, ateliere și formații de 

lucru. Cu acest prilej, numeroși oa
meni ai muncii și-au exprimat do
rința de a participa cu sume de bani 
la fondul de dezvoltare al unității, 
de. a gospodări cit mai eficient mij
loacele fixe existente in între
prindere.

Exprimind acordul total cu preve
derile proiectului de lege supus 
dezbaterii, asigur Marea Adunare 
Națională că oamenii muncii de la 
întreprinderea de utilaj' greu „Pro
gresul" Brăila vor depune, in con
tinuare, eforturi susținute pentru 
traducerea in viață a legii supuse 
dezbaterii, pentru realizarea tuturor 
indicatorilor de plan și gospodărirea 
mai judicioasă a fondului de dezvol
tare. pentru ridicarea eficientei eco
nomice, astfel incit să ne sporim con
tribuția la Înflorirea economiei na
ționale. la propășirea patriei noastre 
socialiste. .

în cuvintul său, deputatul Țfojari 
Novolan a spus : Actiorjirid pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle Congresului al XII-lea 
al partidului, colectivul de oameni ai 
muncii din întreprinderea de frigi
dere Găe.ști raportează azi la sesiu
nea Marii Adunări Naționale că luna 
octombrie a fost a 100-a lună de cind 
consecutiv iși realizează planul pro
ducției fizice de frigidere, in condi
țiile creșterii producției lunare de 3 
ori în 1932, față de 1974. Re primele 
10 luni ale anului, am depășit planul 
la producția-marfă, producția netă, 
la beneficii și investiții. în prezent 
acționăm pentru reducerea consumu
lui de materii prime, materiale, ener
gie și combustibil, pentru creșterea 
productivității muncii. îndeplinirea 
întocmai a planului de beneficii.

în contextul eforturilor pe c.are Ic 
depunem, legea privind participarea, 
cu părți sociale, a oamenilor muncii 
din unitățile economice de stat la 
constituirea fondului de dezvoltare 
economică va constitui și pentru co
lectivul întreprinderii noastre un 
sprijin deosebit, o etapă calitativ su
perioară pentru îmbunătățirea între
gii activități economice. Considerăm

Expunere la proiectul legii pentru iî 
legii nr. 1/1073 privind Consilii

Economice si Sociale
1 

prezentată de tovarășul GH
Mult stimate tovarășe președinte 

al Republicii Socialiste România,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși 

deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca. din 

împuternicirea Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, să prezint spre 
dezbatere și aprobarea Marii Adu
nări Naționale proiectul Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
1/1973 privind Consiliul Suprem ai 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

Proiectul dc lege a f°st elaborat 
din inițiativa și sub îndrumarea ne
mijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și se 
înscrie in ansamblul de măsuri adop
tate de Plenara lărgită a Comitetului 
Central al partidului nostru din 1—2 
iunie 1982, cu privire la ridicarea pe 
un plan superior a întregii activități 
econom ico-i'inanciare, creșterea com
petențelor și răspunderilor tuturor 
organismelor democratice ale socie
tății, perfecționarea sistemului de 
organizare și conducere planificată 
a economiei naționale.

Ținindu-se seama de cadrul larg 
democratic existent în țara noastră, 
de noile condiții și cerințe majore 
ale dezvoltării economico-sociale. de 
necesitatea coordonării mai unitare a 
activității tuturor organismelor de
mocratice și imbunătățirea conlucră
rii dintre ele, proiectul de lege pro
pus asigură perfecționarea structurii 
și funcționalității Consiliului Suprem, 
creșterea în continuare a eficienței 
sale în sistemul organizării și con
ducerii societății noastre socialiste.

în noua sa concepție — definită cu 
claritate de secretarul general ai 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale este 
organismul superior de analiză, coor
donare și îndrumare al Partidului 
Comunist Român și al Consiliului de 
Stat, care, prin activitatea desfășura
tă, asigură Înfăptuirea politicii parti
dului in domeniul economico-sociaf, 
folosirea eficientă a resurselor mate
riale și umane ale țării, perfecționa
rea mecanismului economic, a auto
conducerii și autogestiunii economi- 
co-financiare, dezvoltarea armonioa
să a economiei naționale, ridicarea 
continuă a nivelului, de trai al oa
menilor muncii. Consiliul Suprem 
studiază aprofundat realitățile eco
nomico-sociale. elaborează prognoze
le privind dezvoltarea României pen
tru fundamentarea opțiunilor cu ca
racter strategic privind evoluția 
țării.

Totodată, Consiliul Suprem înde
plinește funcția de Cameră Legisla
tivă a partidului și statului, cu atri
buțiile unui parlament economic, 
care deliberează asupra problemelor 
economice și sociale, are inițiativă 
legislativă, dezbate și avizează pro
iectele de legi referitoare la dezvol
tarea economico-socială a țării, 
adoptă hotăriri obligatorii pentru 
toate organele de stat și unitățile so
cialiste, cu sarcini in domeniul său 
de activitate.

în spiritul largului democratism ce 
caracterizează societatea noastră, al 
principiului muncii și conducerii co

Mult stimate tovarășe președinte' 
al republicii.

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați.

Procesul de ridicare pe un plan 
superior a întregii activități econo
mico-sociale, caracteristic pentru ac
tuala etapă de dezvoltare a țării 
noastre, implică o creștere a compe
tențelor și răspunderilor tuturor or-, 
ganlsmelor democratice din acest do
meniu și. totodată, coordonarea uni
tară a activității lor. o conlucrare cit 
mai ștrinsâ intre ele. in concordantă 
cu obiectivele stabilite de Congresul 

că participarea oamenilor • 
părți sociale la constituirea 
întreprinderii pentru miji 
va constitui o pirghie de 1 
portantă in cointeresarea ș 
mai puternică a oamenilor 
de unitatea în care lucrează, 
zarea in fapt a prevederilo 
legi, ridicînd pe o treaptă s. 
râ calitatea lor de propr 
mijloacelor de producție, de 
cători si beneficiari.

întreprinderea noastră — 
vorbitorul — și-a sporit ne. 
dotarea, ajungind in prezent 1 
loare a mijloacelor fixe de '. 
lioane lei. dotare de care bem 
S 257 oameni ai muncii. Dacă ; 
din cei peste 3 009 oameni ai 
din întreprinderea noastră va 
minimul prevăzut de-lege in 
întreprinderii. 12 la sută din 
rea fondurilor fixe va fi prop 
directă a oamenilor muncii. ? 
va determina întărirea răspi 
lor pentru dezvoltarea și ac 
avutului obștesc, utilizarea cu 
mă eficiență a mijloacelor d 
dispunem, participarea tot ma 
vă la procesul de autocondu’ 
autogestiune. creșterea rentat 
a beneficiilor și. în mod coi 
zător. a veniturilor per,so
muncitor.

Prin condițiile create oai 
muncii, forma de particip 
părți sociale este cea mai ava 
să posibilitate de a beneficia 
urma economiilor personale și, 
tind^ toate atributele proi 
personale, legea va avea o ma 
ziune in rîndul oamenilor 
Această legătură materială 
personalul muncitor și uni 
crea condiții ca in viitor v 1 
economice să găsească noi 
metode si resurse de autofi:

Deputatul |oan As|an a 
rîndul său : Asemenea tutu 
menilor muncii din țara noai 
luat cunoștință cu viu interes 
iectul de lege supus dezbat 
normativ ce prevede pârtiei] 
părți sociale a oamenilor mi 
unitățile economice de stat 

lective promovat cu consei 
conducerea partidului și stî 
tru, Consiliul Suprem ai 1 
Economice și Sociale se co 
un forum larg reprezentat 
din cadre de conducerc- 
și de stat, muncitori ci 
zâ direct în unități produ 
industrie, construcții, tr 
țărani din cooperativele 1 
producție și din localității 
rativizate, specialiști de . 
ficare din toate domeniile 
tate.

Conform proiectului de 
siliul- Suprem are atribuț 
portante in activitatea de 
a dezvoltării economico-e 
perfecționare a mecanism 
mico-financiar și a legis 
nomice, astfel :

— elaborează prognoj 
economice' prin care se i 
într-o concepție unitară, 
economico-socială a țării

— îndrumă și coordor 
tatea de elaborare a pr< 
ramuri, subramuri și p 
cum și in profil teritor

— îndrumă activitatea 
rare a proiectului Plan' 
unic de dezvoltare e 
cială :

— efectuează analize 
organizează dezbateri, 
studii cu privire la de 
perfecționarea întregii 1 
nomico-sociale și la I 
procesele economico-so< 
textul diviziunii interne 
liste și mondiale a mu-

tn realizarea funcție 
Legislativă a partidul 
îndeplinește, in princi 
rele atribuții :

— inițiază proiecte < 
meniul său de activita 
supune, spre aprobare, 
nări Naționale ;

— dezbate și avizeaz 
legi privind dezvolta 
și socială a tării, iniți; 
gane. înainte de a fi 
legiferare ;

— dezbate rapoarte 
rilor organelor centra 
trației de stat sau o 
vire la modul in care 
sarcinile în domeni 
social ;

— organizează sond 
publice cu privire ) 
orientări ale dezvolt 
sociale a țării.

Ca organism de pi 
Consiliul Suprem al -v. 
nomice și Sociale e; 
birourile executive 1 
democratice, ale 
partid și de stat, ale 
masă și obștești ; bii 
ale consiliilor de ce 
ganelor centrale d 
nisterelor economics 
industrie, construcți 
din întreprinderile 
țărani din cooperat 
producție, desemnaț 
lective de conducer 
care aceștia iși dc 
tea ; țărani din lo 
rativizate desem 
centrală a produci 
localitățile necoop

Potrivit proiecf 
zentat spre legif 
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feritoare 

jblemelor

ndului de dezvoltare eco- 

le proiectului de lege re- 
ntru noi toți o puternică 

conceptului de proprie- 
tă asupra mijloacelor da 
mcept Îmbogățit prin cx- 
lîndire și contribuție a 

Jl'1, Nicolae Ceaușescu.
inderea agricolă de stat 
înde imi desfășor acti- 
îctul de lege pe care il 
fost primit cu deplină 
! către toți oamenii

democratic al acestui 
rezultă, printre altele, 

lerile art. 9, in care se 
larea generală a oame- 
odată cu dezbaterea pe 
iț a rezultatelor econo- 

! dare ale unității, anali- 
11 de utilizare a sume- 

parte socială, în care 
oamenilor muncii tre- 

nte adunării generale 
rivire la depunerile fă- 
atele obținute, 
cadrul de analiză și 

gentă de către munci- 
nele și secțiile între- 
cole de stat Drăgășani, 
dere va stimula o parti- 
ctivă, inițiative și pro- 
artea acestora, determi- 
ea părților sociale la 
szvoltare și, implicit, a 
suplimentare anuale ala 
meii.
11 noii legi, consiliilor 
uncii le revin îndatoriri 
răspundere atit față de 
lințată spre gospodărire, 
ie proprietatea celor ce 
1 părți socialo la bunul 
vității noastre economi- 
prin urmare, să acordăm 
îsebită perfecționării sti- 
odelor de lucru ale or
ie conducere colecțivă, 

să aplicăm creator. jn 
iecifice fiecărui domeni” 
î, principiile noului m< 
omico-financiar, ale autism 

■r • și autogestiunii muncii

EA
ezvoltății Economice șl So-

1 desfășoară lucrările in se- 
îare și in ședințe pe sec- 
speciaiitate. în acest sens, 
l următoarele secțiuni de 
e : pentru baza de materii 
imbustibil și energetică ;

, dustria metalurgică și con- 
,;e mașini ; pentru industria 

pentru construcții indus- 
iteriale de construcții și in- 
smnului ; pentru transpor- 
lecomunicații ; pentru relații 
e externe și cooperare in- 
ală ; pentru bunuri de larg 
și nivel de trai ; pentru pla- 
și prognoză ; pentru proble- 
anciare.

■ iectul de lege se prevede, de 
a. că Consiliul Național al 
urii. Industriei Alimentare, 
urii si Gospodăririi Apelor,

• 1 Național pentru Știință și
■ gie. Consiliul Culturii și Edu- 

ocialiste. Consiliul Superior 
ației și învățămintului, Con- 
initar Superior. Consiliul Or- 
.i Eeonomico-Sociale și Co- 
nent.ru Problemele Consiliilor 
e îndeplinesc și atribuțiile de 

1 de specialitate ale Consiliu-
1 irem al Dezvoltării Economice 

ile.
anile Consiliului Suprem al 
tării Economice și Sociale vor 
itituite din birourile executive 
isiliilor oamenilor muncii, din 
■ii birourilor executive ale or- 
r centrale de sinteză si minis- 

economice. din muncitori ' 
in funcție de profilul fiecăr. y 

ii și de necesitatea particip^.. 
r factorilor de răspundere lă 
a și dezbaterea problemelor e- 
iico-soeiale. în îndeplinirea sar- 
.- care le revin, secțiunile Con
ti Suprem atrag institutele de 
are și învătămint. specialiști 
isi desfășoară activitatea in di- 

sectoare economice și sociale, 
proiectul de lege care a fost 
ntat s-au propus unele comple- 
Astfel, s-a propus ca primul vi- 
jședinte al Consiliului Suprem să 
jlinească și funcția de președin- 
l Biroului Permanent al Consi-' 
i Suprem, iar Biroul Permanent 
e format din prim-vicepreședinte- 
i vicepreședinții Consiliului Su- 
a, președinții consiliilor de condu- 
sau birourilor executive ale or- 

smelor reprezentate in consiliu, 
■edinții secțiunilor de specialitate 
ecretarui.
:imati tovarăși deputați.
e exprimăm ferma convingere că 
1 adoptarea de către Marea Adu- 
e Națională a proiectului de Lege 
itru modificarea și completarea 

i Jii nr. 1/1973 privind Consiliul Su- 
r tm al Dezvoltării Economice și 

riale se creează cadrul legislativ 
i ntru ridicarea ne un plan calitativ 

nerior a întregii activități econo- 
ice. pentru imbunătățirea in con- 
auare a organizării, conducerii și 
lanificării acesteia in conformitate 
u cerințele și exigențele făuririi so- 

■ ietătii socialiste multilateral dezvol- 
,ate în patria noastră, ridicării nive
lului de trai, material și spiritual, al 
poporului, progresului și civilizației 
României socialiste.

dezvoltării economice și sociale, la 
inițiativa legislativă, la avizarea pro
iectelor de legi in legătură cu dez
voltarea economico-socială a târli 
inițiate de alte organisme, la adop
tarea de hotăriri obligatorii pentru 
toate organele de stat și unitățile 
socialiste care au sarcini in domeniul 
său de activitate. Pe drept cuvint. 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale dobindeste astfel 
rolul de Cameră legislativă a parti
dului și statului, cu atribuțiile unui 
parlament economic. De asemenea.
(Continuare in pag. a.IH-a)
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comisiile subliniază că reglementarea 
în discuție asigură o mai corespun
zătoare competentă Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, organism cu larg 
caracter reprezentativ, precum și ca
drul adecvat pentru dezbaterea celor

mai importante probleme ale dezvol
tării economico-sociale.

Convinse că aplicarea prevederilor 
cuprinse in proiectul de lege supus 
dezbaterii va duce la ridicarea in 
continuare, pe un plan calitativ su
perior. a activității de prognozare si 
planificare a dezvoltării economico- 
sociale. a tării noastre, la întărirea 
rolului Planului național unic in

înfăptuirea Programului partidului, în 
condițiile sporirii rolului factorului 
conștient în întreaga dezvoltare a 
societății românești, comisiile perma
nente de specialitate avizează favo
rabil. în unanimitate, proiectul de 
lege și propun Marii Adunări Na
ționale să-l adopte cu amendamen
tele și precizările făcute in legătură 
cu componența Biroului.

Expunere la proiectul de lege privind protecția plantelor 
cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor 

prezentată de tovarășul ION TEȘU
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, președinte al Republicii 
Socialiste România,
Tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți să prezint, 
din însărcinarea guvernului, spre 
dezbatere și aprobare, proiectul de 
Lege privind protecția plantelor cul
tivate și a pădurilor și regimul pesti
cidelor.

Elaborarea proiectului de lege s-a 
desfășurat sub îndrumarea nemijlo
cită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, care a analizat 
în mai multe rinduri prevederile a- 
cestei legi.

Proiectul de lege a fost publicat în 
presă și supus dezbaterii publice. 
Propunerile, observațiile și suges
tiile primite au fost analizate și as
pectele cele mai importante au fost 
avute în vedere și introduse în for
ma . actuală a proiectului.

In proiectul de lege se prevede că 
protecția plantelor cultivate, a pă
durilor și a celorlalte forme de vege
tație folositoare se realizează prin 
activitatea de prevenire a răspîndirii 
în țară, a introducerii din afară a 
dăunătorilor, bolilor și buruienilor.

Se stabilește că în întreaga activi
tate de protecție a plantelor cultiva
te și a pădurilor se va generaliza 
sistemul integrat de prevenire și 
combatere a bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor, prin îmbinarea rațională 
a mijloacelor chimice cu cele biolo
gice și aplicarea întregului complex 
de măsuri agrofitotehnice.

Activitatea de protecția plantelor 
cultivate și a pădurilor trebuie să se 
realizeze în condiții și cu mijloace 
care să garanteze ocrotirea mediului 
înconjurător. păstrarea calităților 
fizice, chimice și biologice ale solu
lui, menținerea echilibrului biologic 
și apărarea sănătății omului.

Se prevăd măsuri pentru sporirea 
permanentă a eficienței economice a 
acțiunilor de protecție a plantelor 
cultivate și a pădurilor astfel:

— dezvoltarea cercetărilor privind 
biologia dăunătorilor, agenților pato
geni și a buruienilor:

— realizarea unor- sortimente noi de 
pesticide;

— extinderea administrării pestici
delor concomitent cu semănatul și cu 
alte lucrări agrotehnice, cum sint 
aplicarea îngrășămintelor, irigarea 
culturilor etc. ;

— asigurarea de echipamente mul
tifuncționale. care să -poată servi la 
efectuarea unei game cit mai largi 
de lucrări agricole, inclusiv de pro
tecție a plantelor.

Se stabilesc, de asemenea, sarcini
le Ministerului Agriculturii si Indus
triei Alimentare, ale Ministerului Sil

viculturii și ale altor ministere și 
organe centrale interesate în dezvol
tarea sistemului integrat de preveni
re și combatere, perfecționarea pro
duselor și a tehnologiilor folosite, 
studierea efectelor utilizării diferite
lor mijloace de combatere, pregăti
rea cadrelor necesare.

Tovarăși deputati.
Cu privire la organizarea activită

ții de protecție a plantelor cultivate 
și a pădurilor. în proiectul de lege 
se stabilește obligația tuturor unită
ților agricole de stat și cooperatiste, 
a unităților silvice, a altor unități, 
precum și a cetățenilor, deținători de 
terenuri și culturi, de a respecta nor
mele tehnice privind asigurarea stă
rii de igienă a culturilor de orice fel, 
a pajiștilor și pădurilor. De aseme
nea. se prevede că acțiunile de pre
venire și combatere a dăunătorilor, 
bolilor și buruienilor în unitățile a- 
gricole și silvice se execută în mod 
unitar, pentru toate culturile, potrivit 
programelor existente.

Se stabilesc obligațiile organelor ju
dețene de protecție a plantelor cu 
privire la realizarea integrală, de că
tre toate categoriile de producători 
agricoli, a acțiunilor cuprinse în pro
gramele de prevenire și combatere, 
la acordarea de asistentă tehnică și 
sprijin în aplicarea tratamentelor, 
precum și la urmărirea și controlul 
eficientei măsurilor aplicate.

în proiectul de lege sînt prevăzute 
atribuțiile și răspunderile Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare în organizarea. îndrumarea și 
controlul- acțiunilor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor, bolilor și 
buruienilor. De asemenea, sînt stabi
lite obligațiile și răspunderile Minis
terului Silviculturii în aplicarea mă
surilor prevăzute de lege pentru pre
venirea și combaterea dăunătorilor și 
bolilor vegetației forestiere, ale Mi
nisterului Industriei Chimice în asi
gurarea cantităților planificate de 
pesticide — inclusiv din categoria 
produselor biologice — precum și 
ale Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini în asigurarea echipa
mentelor și a pieselor de schimb ne
cesare.

în scopul preîntîmpinării răspîndi
rii dăunătorilor, bolilor și buruienilor, 
al lichidării focarelor acestora, pre
cum și pentru a preveni sau opri in
troducerea în țară a dăunătorilor, bo
lilor și buruienilor periculoase. în 
proiectul de lege se prevede institui
rea regimului de carantină fitosani- 
tară ; organizarea și funcționarea re
gimului de carantină fitosanitară ur
mează să fie stabilite prin decret al 
Consiliului de Stat.

Cu privire la regimul pesticidelor. 
se prevede că pot fi produse, livrate,

comercializate și folosite numai pes- 
ticidele autorizate de organele în 
drept și în condițiile prevăzute de 
lege.

Pesticidele ce se folosesc In acțiu
nile de prevenire și combatere a 
dăunătorilor, bolilor și buruienilor se 
stabilesc anual prin Planul național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială.

Se stabilește obligația Ministerului 
Industriei Chimice de a lua măsuri 
pentru producerea unor sortimente 
de pesticide cu eficacitate ridicată, 
cu un spectru cît mai larg de Acțiu
ne și de a asigura, pe baza rezulta
telor cercetării științifice și a nevoi
lor producției agricole, tipizarea 
acestora.

Se prevede că in acțiunile de pro
tecție a plantelor cultivate și a pă
durilor nu pot fi folosite decît pesti
cide a căror aplicare asigură înca
drarea în limitele maxime admisibile 
de reziduuri in alimente și furaje 
stabilite potrivit legii, interzicîndu-se 
punerea în consumul public sau li
vrarea spre industrializare' alimenta
ră a produselor agroalimentare care 
conțin reziduuri de pesticide ce de
pășesc limitele maxime admisibile.

De asemenea, se prevăd norme pri
vind activitățile cu pesticide, în func
ție de gradul de toxicitate al acestora.

Tovarăși deputați,
în proiectul de lege se prevăd obli

gațiile consiliilor de conducere ale 
ministerelor, ale celorlalte organe 
centrale, comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și mu
nicipiului București, consiliilor oame
nilor muncii din centrale, întreprin
deri și celelalte unități socialiste, 
precum și ale consiliilor de conducere 
din unitățile agricole cooperatiste de 
a lua măsuri pentru cunoașterea și 
aplicarea strictă a prevederilor pre
zentei legi, întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă, preve
nirea oricăror accidente de muncă sau 
tehnice.

De asemenea, se-prevăd obligațiile 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ministerului Silviculturii 
și ale altor ministere interesate de a 
populariza în rindul cetățenilor cu
noștințele privind protecția plantelor 
cultivate și a pădurilor, prevenirea 
riscurilor de intoxicare cu pesticide.

Tovarăși deputați,
Avînd în vedere importanța activi

tății de protecție a plantelor cultiva
te și a pădurilor, în scopul sporirii 
producției agricolă și silvice și asigu
rării calității acesteia, vă rog să 
aprobați proiectul de Lege privind 
protecția plantelor cultivate și a pă
durilor și regimul pesticidelor.

cide să ajungă, la sfirșitul cincinalu
lui, la 78,1 mii tone, cu o creștere 
față de anul 1980 de 2,12 ori ; mai 
accentuat va crește producția de er- 
bicide, respectiv de 7,4 ori. Pentru 
realizarea acestora, atit tehnologiile 
cit și 95 la sută din materiile prime 
de bază vor fi asigurate din țară.

După ce s-a referit la " măsurile 
luate de Ministerul Industriei Chi
mice pentru lărgirea gamei de pesti
cide și de finalizare a lucrărilor la 
obiectivele industriale ce urmează să 
producă aceste substanțe chimice, 
vorbitorul a spus : Prin noul proiect 
de lege supus aprobării Marii Adu
nări Naționale sînt îmbinate intere
sele economiei naționale pentru pro
tecția plantelor cultivate, a pășunilor 
și a fînețelor, precum și a pădurilor 
cu regimul pesticidelor, respectiv 
producerea și folosirea lor, stabilin- 
du-se sarcini și măsuri pentru toate 
ministerele, inclusiv Ministerul In
dustriei Chimice.

Prin conlucrarea mai strînsă pe 
baza prevederilor legii între Minis
terul Industriei Chimice — ca răs
punzător de cercetare și producție 
pentru pesticide — și Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
și Ministerul Silviculturii — ca bene
ficiari — precum și cu Ministerul 
Sănătății,. Consiliul Național al Ape
lor. Consiliul pentru Protecția Me
diului, cu ceilalți beneficiari din eco
nomie, se va asigura o mai bună 
aprovizionare cu pesticide, lipsite de 
nocivitate și cu remanență redusă în 
sol, în alimente și in furaje, care să 
se încadreze în limitele . admisibile 
stabilite potrivit legii. Se va asigura, 
de asemenea, o mai rațională folo
sire a pesticidelor în scopul măririi 
eficacității economice a tratamente
lor, evitîndu-se, în același timp, 
efectele secundare negative asupra 
mediului ambiant, a sănătății omu
lui, a spus în încheiere vorbitorul.

Desfășurîndu-mi activitatea la In
stitutul de cercetări și producție pen
tru pomicultură Pitești — Mărăci- 
neni — domeniu care va beneficia 
de acțiunile privind protecția plante
lor, a spus deputatul jS£JC ||ariu, 
vă rog să-mi permiteți să declar, de 
la început, deplinul acord cu proiec
tul de lege pus în dezbatere.

Proiectul de lege pe care îl dezba
tem instituie un sistem integrat de 
prevenire și combatere a bolilor, 
dăunătorilor și buruienilor, care îm
bină rațional mijloacele chimice cu 
cele biologice, folosirea metodelor fi
zico-mecanice și aplicarea întregului 
complex de măsuri agrofitotehnice. 
în același timp, proiectul de lege li
mitează utilizarea produselor chimi
ce și exclude pe cele dăunătoare 
pentru om și mediul înconjurător, pe 
cele care ar putea avea efecte nega
tive asupra echilibrului biologic în 
natură. Vedem in aceste prevederi 
grija deosebită pe care o acordă par
tidul și statul nostru, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, menținerii 
stării de sănătate a poporului, echi
librului natural, ocrotirii prin lege a 
mediului inconjurător.

Informez Marea Adunare Naționa
lă, a spus vorbitorul în continuare, 
că o serie de cercetări întreprinse de 
institutul nostru și de stațiunile po
micole din țară dovedesc posibilita
tea asigurării sănătății pomilor și a 
producției de fructe cu o reducere de 
25—30 la sută a numărului de trata-
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mente și de circa 50 la sută a volu
mului de soluție, in condițiile aplică
rii tratamentelor în mod corect și in 
perioadele de maximă eficacitate.

Pe baza recomandărilor date de to
varășa academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, institutul nostru a întocmit pro
grame speciale, iar la unele specii, 
cum sint mărul, pârtii și vișinul, dis-

punem de soiuri rezistente care se 
înmulțesc rapid in pepiniere ; în curs 
de organizare aVem, de asemenea, 
două ferme de producție pentru ma
terial săditor rezistent la boli.

Pe baza prevederilor legii vom 
dezvolta și adinei colaborarea cu 
cercetarea în domeniul chimiei, bio
logiei și din alte sectoare, in vede- 
rea experimentării, incă din faza de 
laborator, a unor mijloace biologice

și produse chimice noi, lipsite de no
civitate și cu remanență redusă la 
fructe.

Consider, de asemenea, deosebit 
de importantă obligativitatea pe care 
o subliniază legea ca acțiunile de 
protecția plantelor să se execute in
tegral, unitar și în mod coordonat, pe 
zone geografice, atit in unitățile so
cialiste cit și in gospodăriile popu
lației.

Mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, președinte al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
Proiectul de Lege privind protecția 

plantelor cultivate și a pădurilor și 
regimul pesticidelor. analizat și dez
bătut de Comisia pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea apelor și 
Comisia constituțională și juridică, 
dă expresie pe plan legislativ preo
cupării partidului și statului nostru 
pentru apărarea plantelor cultivate și 
a pădurilor Împotriva dăunătorilor, 
bolilor și buruienilor, prevăzînd in
troducerea și generalizarea unui sis
tem integrat de prevenire și comba
tere a acestora prin îmbinarea unor 
mijloace eficiente și variate.

Elaborat din inițiativa și sub în
drumarea nemijlocită a secretarului 
general al partidului, președintele 

DIN CUVÎNTUL
Proiectul Legii privind protecția 

plantelor cultivate și a pădurilor și 
regimul pesticidelor supus dezbaterii 
în actuala sesiune demonstrează eloc
vent grija partidului și statului nos
tru. a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal pentru înfăptuirea princi
piilor noii revoluții agrare, sporirea 
continuă a producțiilor agricole și pe 
această bază ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii — a subli
niat, în cuvîntul său, deputatul 
Traian Gârba.

Noul act normativ — a continuat 
vorbitorul — este de mare importan
ță, el reglementind, in mod unitar, 
normele tehnice pentru asigurarea 
stării de sănătate a culturilor, pășu
nilor, fînețelor și pădurilor. El re
flectă. totodată, grija deosebită pen
tru apărarea sănătății omului, ocro
tirea mediului înconjurător, păstrarea 
calităților fizice și chimice ale solu
lui, menținerea echilibrului biologic 
în natură.

Legea pe care o dezbatem astăzi 
este bine venită, ca prevăzind obli
gații pentru comitetele executive ale 
consiliilor populare județene privind 
aplicarea tuturor măsurilor de pre
venire și combatere a dăunătorilor, 
bolilor și buruienilor în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste și in 
gospodăriile populației, potrivit pro
gramelor stabilite. De asemenea, pen
tru organele de specialitate sint 
stipulate o seamă de sarcini referi
toare la aplicarea unitară și în mod 
corespunzător, pe întregul teritoriu, 
a măsurilor de protecția plantelor 
cultivate și a pădurilor.

Și în județul nostru, dezbaterea 
proiectului de lege in unitățile agri
cole și silvice a prilejuit formularea 
unui mare număr de propuneri și 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății din aceste sectoare, evidențiin- 
du-se necesitatea • redistribuirii atri
buțiilor în cadrul actualei structuri 
de personal din unitățile agricole și 
silvice, creșterii răspunderii organelor 
agricole in folosirea pesticidelor. a 
elementelor fertilizante și in tratarea 
biologică a dăunătorilor.

în vederea aducerii la îndeplinire

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. proiectul de 
lege reflectă grija permanentă pen
tru ocrotirea sănătății populației, a- 
sigurarea calității corespunzătoare a 
produselor agroalimentare, menține
rea randamentului solului și protec
ția mediului înconjurător.

Consaprînd ca problemă de interes 
național protecția plantelor cultiva
te și a pădurilor, reglementarea cla
ră și concisă a sarcinilor ce revin or
ganelor de stat, organizațiilor coope
ratiste. celorlalte organizații obștești 
și cetățenilor in acest domeniu este 
de natură să determine sporirea răs
punderii și preocupărilor acestora 
pentru aplicarea și respectarea nea
bătută a dispozițiilor înscrise in pro
iectul de lege.

Comisiile constată caracterul larg 
cuprinzător și unitar al reglementării 
propuse, care asigură cadrul cores
punzător pentru prevenirea și eli-

minarea pierderilor, sporirea însem
nată a cantităților de produse agroa- 
limentare, creșterea cantităților de 
furaje, igiena pădurilor, în condițiile 
folosirii fără pericol a pesticidelor.

De asemenea. Comisia subliniază 
că, în cadrul largii dezbateri publice 
a proiectului de lege, oamenii mun
cii. exprimindu-și acordul lor cu re
glementarea in discuție, au făcut, 
totodată, unele propuneri, sugestii și 
observații, ea.re au fost, analizate de 
inițiator împreună cu comisiile de 
specialitate ale Marii Adunări Națio
nale, fiind luate în considerare la 
definitivarea proiectului.

Avind convingerea că proiectul de 
lege corespunde intru totul scopului 
pentru care a fost elaborat, comisii
le il avizează favorabil. în unanimi
tate. și propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea lui in forma prezen
tată.

PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
a prevederilor din lege legate de 
apărarea echilibrului biologic, vom 
extinde și mai mult suprafețele cu 
specii de arbuști in perimetrele agri
cole și silvice, ale căror fructe și se
mințe să constituie hrana necesară 
păsărilor folositoare agriculturii și 
silviculturii, in timpul sezonului de 
repaus vegetativ.

Potrivit prevederilor proiectului de 
lege, vom stabili măsuri care să ducă 
la interzicerea aplicării tratamentelor 
cu pesticide sau alte produse chimice 
in perimetrele rezervațiilor naturale 
și monumentelor naturii, cit și în 
zone limitrofe pe o distanță de mini
mum 500 metri.

Proiectul de Lege privind protecția 
plantelor cultivate și a pădurilor și 
regimul pesticidelor supus dezbaterii, 
elaborat din inițiativa și sub directa 
îndrumare a președintelui Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
spus deputata Țerezia-Ecaterina 
Bente se *nscr*e ansamblul mă
surilor de' perfecționare a actelor 
normative menite să asigure cadrul 
legislativ necesar pentru aplicarea in 
viață a hotăririlor Congresului al 
XII-Iea al Partidului Comunist Ro
mân. Proiectul de lege este o expre
sie a consecvenței cu care se în
făptuiesc hotăririle partidului nostra 
cu privire la apărarea mediului în
conjurător. a sănătății populației.

Spre deosebire de Vechile acte nor
mative, actualul proiect de lege sta
bilește măsuri concrete privind pro
tecția plantelor cultivate, a pădurilor, 
pășunilor și tinetelor, asigurînd or
ganizarea in mod unitar a utilizării 
pesticidelor. precum și obligațiile ce 
revin cercetării, organelor centrale de 
resort și uzinelor producătoare de 
substanțe și utilaje.

în ultimii ani, a arătat vorbitoarea, 
și în județul Satu Mare au fost în
treprinse acțiuni importante pentru 
combaterea bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor prin utilizarea cît mai 
rațională a pesticidelor. Ne-am pre
ocupat și ne vom preocupa și in con
tinuare de îmbunătățirea rotației

culturilor, în vederea diminuării re
zervei biologice a agenților patogeni, 
excluzind amplasarea repetată a 
aceleiași culturi pe aceeași suprafață. 
De asemenea, prin lucrări agroteh
nice efectuate la timp și diferențiat, 
in funcție de rezerva de semințe de 
buruieni din sol, precum și prin ac
țiuni de igienizare a cîmpului, vom 
preveni infestarea puternică cu o se
rie de buruieni și dăunători.

Avind în vedere specificul practi
cării agriculturii de către populația 
din zonele de deal pe suprafețe ne- 
mecanizâbile, consider necesar ca in
dustria să acorde o mai mare atenție 
fabricării unor, aparate pentru comba
terea bolilor și dăunătorilor, de ca
pacitate mică, ce ar putea fi ușor 
manevrate manual.

Modernizarea agriculturii, a spus 
deputatul Gheorghe Justin Du- 
ITlitriu trecerea la metode indus
triale de selecție și cultură, ridicarea 
potențialului biologic și productiv al 
plantelor impun măsuri și acțiuni 
ferme de combatere integrată a boli
lor, dăunătorilor și buruienilpr, prin 
îmbinarea mijloacelor chimice cu cele 
biologice, fizico-mecanice și agro
fitotehnice, in condițiile respectării 
prevederilor de protecție și apărâre a 
sănătății populației, a calității apei și 
a mediului inconjurător.

Necesitatea intensificării produc
ției vegetale și animale a determinat 
o creștere — atît cantitativă cit și 
sortimentală — a cerințelor de pesti
cide. industriei chimice revenindu-i 
sarcini deosebite pe linie de cerceta
re, producție și dezvoltare. Ca urma
re, producția de pesticide realizată in 
cadrul Ministerului Industriei Chi
mice a evoluat continuu.» crescind de 
la 2 500 tone substanță activă în anul 
1960, la 42 000 tone in 1982, in 22 sor
timente și în peste 40 de forme de 
condiționare și livrare. Pe baza pro
gramului special pentru dezvoltarea 
producției de pesticide în perioada 
1981—1985, aprobat de tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu, se 
prevede ca producția fizică de pești-

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Stimate tovarășe deputate.
Stimati tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți ca. din în

sărcinarea guvernului, să supun Ma
rii Adunări Naționale, spre dezba
tere și adoptare, proiectul Legii pri
vind asigurarea calității obiectivelor 
si instalațiilor nucleare.

Pe linia înfăptuirii obiectivului fun
damental al României contemporane 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, viata eco
nomică si socială a tării noastre este 
marcată de creșterea constantă a in
dicatorilor de dezvoltare in toate do
meniile de activitate.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român. • președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a acordat și 
acordă o atenție permanentă crește
rii puternice și gospodăririi eficien
te a tuturor resurselor energetice ale 
tării, in Vederea progresului multi
lateral al economiei naționale, a spo-. 
lirii continue .a avuției naționale și 
sooririi. pe această bază, a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Pornind de la sarcina ca. în acest 
deceniu. România să devină inde
pendentă din punct de vedere al 
combustibilului și energiei, obiectivul 
central al politicii energetice il con
stituie valorificarea maximă a resur
selor hidroenergetice 
a zăcămintelor de 
șisturi bituminoase.
realizarea unui program amplu de 
centrale nuclearoelectrice. în contex
tul reducerii tot mai accentuate a 
ponderii hidrocarburilor in consumul 
energetic al țării.

Pe baza hotăririlor adoptate de 
Congresul al XII-Iea al Partidului 
Comunist Român. în politica de dez
voltare economică și socială a Româ
niei. programul național de energe
tică nucleară prevede realizarea unei 
puteri electrice instalate de 700 MWe 
în anul 1985. de 4 500 MWe pînă în 
anul 1990 și de circa 10 000 MWe pînă 
în anul 1995. Acest amplu prograrh, 
elaborat sub îndrumarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae 'Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, reprezintă un strălucit 
exemplu de utilizare pașnică a ener
giei nucleare. în scopul satisfacerii 
năzuințelor poporului român 
peritate și progres.

Pentru realizarea acestor 
cu o participare importantă 
triei românești încă de la primele 
unități, o atenție deosebită se acordă

asimilării în fabricație a echipamen
telor și. materialelor pentru centra
lele nuclearoelectrice. fabricării com
bustibilului nuclear pe întregul său 
ciclu și producerii apei grele.

Totodată, se acordă o atenție deo
sebită securității instalațiilor nuclea
re, protecției personalului muncitor 
ce lucrează în aceste instalații, pre
cum și protecției populației și mediu
lui inconjurător. realizării acestor 
obiective în condiții de înaltă calitate 
și .eficiență economică ridicată.

în realizarea acestui program, 
mare importanță o au asigurarea 
confirmarea calității obiectivelor 
instalațiilor nucleare, pentru preve
nirea. detectarea și corectarea orică
rei abateri față de cerințele din do
cumentațiile tehnice de execuție. 
Proiectul Legii privind asigurarea ca
lității obiectivelor și instalațiilor nu
cleare vine să reglementeze desfășu
rarea activităților din acest domeniu 
în condiții de înaltă calitate. în 
scopul siguranței în funcționare și 
eficienței economice ridicate a obiec
tivelor și instalațiilor nucleare.

Proiectul de lege stabilește că asi
gurarea calității obiectivelor și insta
lațiilor nucleare constituie o obligație 
permanentă pentru ministere, celelal
te organe centrale și locale., centrale 
industriale. întreprinderi, pentru toa
te unitățile socialiste participante la 
realizarea acestora.

o 
și 
Și

pentru Energia 
și răspunde de 
de asigurare a 
și celelalte or

gane centrale înfăptuiesc sarcinile ce 
le revin din programul de energetică 
nucleară și răspund de respectarea 
strictă a cerințelor de asigurare a ca
lității, iar Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie coordonează 
desfășurarea activității de cercetare 
pentru realizarea obiectivelor și in
stalațiilor nucleare 
deplină asigurare a calității acestora.

Prin prezentul proiect de lege se 
reglementează activitatea de control 
central efectuat la toate unitățile 
participante, controlul efectuat de 
beneficiarul investiției la toate uni
tățile executante, precum și controlul 
efectuat de fiecare unitate executan
tă in propria activitate și la unitățile 
subcontractante. >

Totodată, proiectul de lege regle
mentează regimul de autorizare, de 
către Comitetul de Stat pentru Ener
gia Nucleară, a unităților participante 
la programul de energetică nucleară.

Prin proiectul de lege se stabilește 
obligativitatea inscrierii cu priori
tate in plan a cercetărilor pentru 
obiectivele și instalațiile nucleare, 
elaborării metodelor de control tehnic 
de calitate, verificări și încercări, 
normele și standardele de asigurare a 
calității în domeniul nuclear.

Comitetul de Stat 
Nucleară controlează 
realizarea cerințelor 
calității, ministerele

in condiții de

ale țării, 
cărbuni 
precum

și 
Și

de pros-

obiective 
a indus-

Pentru asigurarea calității în pro
iectare, in fabricația echipamentelor 
și materialelor, execuția lucrărilor de 
construcții-montaj pentru obiectivele 
și instalațiile nucleare, precum și in 
exploatarea acestora, proiectul legii 
stabilește cerințele și măsurile ne
cesare desfășurării tuturor activități
lor pe baza programului de asigurare 
a calității, in condiții controlat^, cu 
proceduri scrise aprobate in preala
bil, cu operații de control de calitate, 
verificări și încercări pe întreg liluxul 
tehnologic.

Reglementarea prin lege a acestor 
măsuri va avea totodată efecte pozi
tive in ansamblul producției indus
triale. contribuind a«»A:l la ridicarea 
continuă a calității inWegii producții 
materiale.

Proiectul Legii privind asigurarea 
calității obiectivelor și instalațiilor 
nucleare completează prevederile 
Legii nr. 61/1974 cu privire lâ desfă
șurarea activităților in domeniul nu
clear, cu reglementări privind asigu
rarea calității obiectivelor și instala
țiilor nucleare, care să garanteze 
funcționarea acestora in deplină si
guranță și eficiență. Proiectul de lege 
este complementar prevederilor Le
gii nr. 7/1977 privind calitatea pro
duselor și serviciilor și Legii nr. 3/ 
1977 privind calitatea construcțiilor.

Stimați tovarăși deputați,
Exprimind grija deosebită a con

ducerii de partid și de stat, personal' 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea .potențialului econo
mic al țării și ridicarea continuă a 
nivelului de trai al tuturor oameni
lor muncii, așa cum prevăd Progra
mul partidului și hotăririle celui 
de-al XII-Iea Congres al Partidului 
Comunist Român. Legea asigurării 
calității obiectivelor și instalațiilor 
nucleare constituie un instrument al 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru in vederea asigurării 
calității tuturor obiectivelor și insta
lațiilor nucleare.

Avind convingerea că proiectul le
gii corespunde sarcinilor de a asigu
ra o calitate deosebită în înfăptuirea 
programului de energetică nucleară, 
vă rog, stimați tovarăși deputați. să 
adoptați proiectul Legii privind asi
gurarea calității obiectivelor și insta
lațiilor nucleare, supus atenției dum
neavoastră in actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale.

Raportul comisiilor permanente ale M. A. N
prezentat de deputatul VASILE BARBULET

A

Mult stimate tovarășe președinte al 
Republicii Socialiste România,

Stimați tovarăși deputați,
Dezbătind proiectul de Lege privind 

asigurarea calității obiectivelor și in
stalațiilor nucleare. Comisia pentru 
industrie și activitate economico-fi- 
nanciară și Comisia constituțională 
și juridică constată că el are menirea 
de a transpune pe plan legislativ 
unele cerințe noi. determinate de rea
lizarea unor importante programe de 
investiții în domeniul folosirii ener
giei nucleare in scopuri pașnice, în 
conformitate cu Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre co
munism.

Prevederile cuprinse în această re
glementare se înscriu pe linia indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la realizarea și 
exploatarea obiectivelor de investiții 
în condițiile asigurării unei înalte

securități a instalațiilor nucleare 
a protecției depline a populației și 
mediului înconjurător, precum și 
unei eficiente economice sporite.

Stabilind principalele acțiuni ce 
trebuie întreprinse în diferite etape 
de realizare a obiectivelor nucleare, 
proiectul de lege este călăuzit de gri
ja pentru asigurarea unui înalt nivel 
calitativ in întreagă această activi
tate. in special prin instituirea unui 
regim sever de autorizare și control, 
chemate să asigure respectarea strictă 
a condițiilor legate de specificul do
meniului nuclear.

Proiectul de lege reușește să creeze 
cadrul legal corespunzător, atit pen
tru asigurarea unei coordonări si con
lucrări firești a acțiunilor tuturor 
participanților la realizarea obiecti
velor și instalațiilor nucleare, cit și 
pentru angajarea răspunderilor mi
nisterelor, celorlalte organe centrale 
și locale, centralelor industriale. în
treprinderilor, celorlalte unități eco
nomice și a personalului muncitor 
care participă la construirea obiecti
velor nucleare.

și 
a 
a

Comisiile își exprimă convingerea 
că există depline condiții și suficiente 
forte in cercetarea noastră științifică 
și inginerie tehnologică capabile să 
elaboreze. în conformitate cu sarci
nile stabilite în 
Iuții moderne, 
noi cuceriri ale 
tară și pe plan 
ciență economică ridicată 
produsele, serviciile și tehnologiile 
aferente obiectivelor nucleare.

Apreciind în mod deosebit utilita
tea acestor reglementări si conside- 
rind că toate organele, unitățile, toți 
oamenii muncii care concură la con
struirea si exploatarea obiectivelor 
nucleare nu vor precupeți nici un 
efort pentru aplicarea și respectarea 
lor neabătută. în scopul evitării ori- 
■cărui pericol, comisiile permanente 
avizează favorabil, in unanimitate, 
proiectul de lege și propun adopta
rea lui de către Marea Adunare Na
țională.

proiectul de lege, so
la nivelul celor mai 
științei și tehnicii din 
mondial și de o efi- 

economică ridicată privind

(Continuare in pag. a IV)
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Primire la primul ministru al guvernului

DIN CUVÎNTUL P ARTIC IP ANȚILOR LA DEZBATERI
Industria noastră, care a făcut pași 

uriași, fiind astăzi In stare să pro
ducă cele mai complexe mașini și 
instalații la nivel tehnic mondial, a 
spus deputatul |on $toian> este 
chemată să producă instalații, ma
șini, dispozitive pentru construirea 
unor complexe energetice și de altă 
natură, in care se folosește com
bustibil nuclear, produs, de aseme
nea, in țara noastră. In programele 
și planurile dezvoltării economice a 
țării sînt prevăzute un mare număr 
de obiective de acest fel, unul dintre 
acestea fiind Centrala nucleară elec
trică de la Cernavodă, care va con
tribui la asigurarea independenței 
energetice a țării.

Subliniez importanța deosebită a 
prevederilor acestui proiect de lege 
pentru asigurarea, din primele faze, 
a funcționării ireproșabile a tuturor 
mecanismelor și instalațiilor nuclea
re, evitarea oricăror accidente care 
ar putea să aducă prejudicii inco
mensurabile. Proiectul de lege inclu
de răspunderi precise pentru fiecare 
unitate, conducător de unitate și. de 
compartiment in executarea, con
form normelor tehnice, a tuturor 
pieselor, instalațiilor, produselor care 
intră in componența construcțiilor și 
instalațiilor nucleare. El precizează, 
de asemenea, răspunderile executan- 
ților, ale furnizorilor și beneficiarilor, 
rolul pe care îl are fiecare la locul 
de muncă in execuția ireproșabilă a 
acestui obiectiv de importanță na
țională.

Pe bună dreptate, proiectul preve
de un control judicios atît al produ
selor intrate în componența instala
țiilor, cit și al execuției lor in toate 
fazele. Organizarea de servicii spe
ciale pentru controlul calității pe 
parcursul întregului flux urmează să 
fie aplicată cu maximum de riguro
zitate, dat fiind implicațiile deosebi
te ale neajunsurilor, oricît de mici ar 
fi, în s,producerea și funcționarea 
acestor instalații.

La construcția Centralei nucleare 
electrice de la Cernavodă urmărim 
cu maximă atenție realizarea obiec
tivelor conform proiectelor, pe baza 
normelor riguros stabilite. Vă rapor
tez, mult stimate tovarășe președinte 
al republicii, stimați tovarăși depu- 
tați, că în activitatea constructorilor 
Centralei nucleare electrice Cerna
vodă este întronat un climat de mun
că exigent, cu răspunderi precise pe 
fiecare fază și punct de lucru. Con
troalele efectuate au evidențiat "mun
ca plină de responsabilitate a con
structorilor, tehnicienilor și ingine
rilor.

S-au întreprins măsuri energice 
pentru pregătirea profesională te
meinică a tuturor lucrătorilor din 
punctele principale, astfel încît să 
se evite orice abatere de la proiect, 
iar execuția să fie conform proiecte
lor in fiecare punct.

Raportez Marii Adunări Naționale 
că ritmul lucrărilor de la Centrala 
nucleară electrică Cernavodă se des
fășoară conform graficului stabilit. 
Vă rog . să-mi permiteți să exprim 
mulțumiri sincere Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, care a găsit so
luții viabile in toate cazurile, inlo- 
cuindu-se, în mare măsură, unele din 
materialele, aparatura și instalațiile 
ce erau prevăzute a fi importate, cu

IA 21 MIMBRIE AlKBitE M DEPUTAT! IN CONSILIILE POPULARE

ÎN ÎNTREAGA TARĂ CONTINUĂ 
ÎNTÎLNIRILE DINTRE 

CANDIDAȚI SI ALEGĂTORI
Numeroase propuneri gospodărești, 

angajament ferm pentru înfăptuirea lor
„Să ne regăsim propria muncă 

în toate împlinirile edilitare"
Și la Bacău. întîlnirile dintre 

alegători și candidații propuși pen
tru alegerile de lă 21 noiembrie 
constituie, in fiecare circumscrip
ție, prilejul unor bilanțuri bogate, 
în care sint Înscrise înfăptuirile 
ultimilor doi ani Si jumătate, peri-l 
Oadă scursă de Ia alegerile Prece
dente. Dintre acestea, merită a- 
mintite : apariția pe harta indus
trială a orașului a unor unități 
noi, aparținînd ramurilor de virf 
ale economiei naționale, cum ar fi 
combinatul de îngrășăminte chi
mice. întreprinderea de panouri 
electropneumatice. finalizarea unor 
noi ansambluri de locuințe — „Re
publicii II“. „Carpați". „Mioriței", 
„George Bacovia" — care însumea
ză peste 10 000 apartamente, contu
rarea noului centru civic al muni
cipiului, unde s-âu înălțat un mo
dern complex turistic, un cinema
tograf cu 600 de locuri, o piață 
agroalimentară. complexele de ma
gazine „Luceafărul", „Romarta". 
„Select". Acestora li se adaugă 15 
școli și grădinițe, spații comerciale 
și de servire totalizînd peste 10 000 
de metri pătrati, suprafață Utilă, 
dispensare.

întîlnirile constituie, în același 
timp, prilejul unul fructuos dialog 
de lucru. în care cetățenii fac pro
puneri, formulează opinii privind 
mai buna gospodărire și înfrumu
sețare a noilor cartiere. întreține
rea fondului locativ, folosirea cu 
chibzuință a energiei, combustibi
lilor. a diferitelor resurse mate
riale. Iată cîteva din propunerile 
făcute in acest sens Ia întilnirea 
cetățenilor din circumscripția elec
torală nr. 9 cu candidați! lor — 
Gheorghe Samoilă, inginer-șef la 
intreprinderea de transporturi lo
cale, și Constantin Olariu. directo
rul exploatării de gospodărie co
munală și locativă : o mai largă 
participare a cetățenilor și mai 
multă promptitudine din partea 

produse interne de aceeași calitate 
sau in unele cazuri de calitate su
perioară.

In prezent, oamenii muncii de pe 
acest șantier sînt concentrați pentru 
pregătirea unor faze deosebit de im
portante pentru acest obiectiv — gli
sarea pereților clădirii reactorului, 
turnarea, radierului la clădirea prin
cipală a centralei — se execută o va,- 
rietate de lucrări, astfel incit obiecti
vul să fie dat în funcțiune la terme
nul stabilit.

Conștienți de răspunderile ce ne 
revin — a spus în încheiere vorbi
torul — vom urmări Cu strictețe a- 
plicarea prevederilor legii, vom de
pune toate eforturile pentru asigura
rea construcției și funcționării Cen
tralei nucleare electrice de la Cerna
vodă in deplină siguranță și secu
ritate.

în cuvintul său, deputatul Jvfarîn 
Ivascu a spus : Par‘c componentă 
a programului privind calitatea, 
proiectul legii referitor la asi
gurarea calității obiectivelor și in
stalațiilor nucleare se constituie 
intr-un argument definitoriu pen
tru înțelepciunea, realismul și ca
racterul umanitar al politicii parti
dului nostru de dezvoltare armonioa
să a economiei tării, fără de care 
nu ar 1'i posibilă trecerea la indus
tria nucleară, la lărgirea bazei ener
getice a tării.

Prin responsabilitățile atribuite 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie și Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehnologică 
din domeniul fizicii și energiei nucle
are sint plenar angajate în asigurarea 
condițiilor și înfăptuirea concepțiilor, 
obiectivelor și sarcinilor prevăzute in 
proiectul legii supus dezbaterii ac
tualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

Doresc. în acest sens, să informez 
înaltul for legislativ al tării că o 
pondere importantă in activitatea u- 
nitătilor noastre de cercetare — pes
te 65 la sută — o are participarea 
la realizarea programului energetic 
nuclear. în condițiile și cu respec
tarea normelor de asigurare a calită
ții. a procedurilor de control de 
calitate, verificări și încercări, cu fo
losirea standurilor de probă, concepu
te si construite în unitățile noastre.

Vă rog să-mi permiteți să adre
sez caldele noastre mulțumiri tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, pentru îndrumarea per
manentă ce o acordă cercetării știin
țifice românești, institutului central 
de fizică, in vederea îndeplinirii cu 
prioritate a programului energetic 
nuclear.

Apreciind că repartizarea de res
ponsabilități. atribuții și sarcini pre
cise asigură un înalt grad de reali
zare si competenta solicitată de ca
litatea nucleară, vorbitorul a subli
niat in continuare importanta unor 
prevederi care garantează că proiec
tul de lege supus dezbaterii se va 
constitui intr-un instrument al po
liticii științifice a partidului și sta
tului nostru pentru asigurarea cali
tății obiectivelor și instalațiilor" nu
cleare.

Exprimind acordul deplin cu con
ținutul proiectului de lege, pe care-1

unităților economice specializate la 
întreținerea fondului de locuințe 
(Constantin Dăscălescu. pensionar). 
Înființarea de noi cabinete de spe
cialitate la dispensarul din cartier 
în vederea evitării deplasărilor și 
aglomerării policlinicii municipale 
(Dragomir Mihăilă. muncitor). îm
bunătățirea transportului în comun 
pe traseul nr. 1, printr-o mai bună 
programare a autobuzelor în orele 
de virf (Costache Niță. muncitor).

De la"întilnirea alegătorilor din 
circumscripția electorală nr. 11 cu 
candidații lor, muncitorii Gabriel 
Mazilu și Ion' Berbecea — am no
tat : extinderea culturii legume
lor și zarzavaturilor pe terenurile 
din jurul noilor blocuri și asigu
rarea din vreme a semințelor și 
răsadurilor necesare (Vasile Epu
re. pensionar), lărgireă rețelei co
merciale și prestatoare de servicii 
în cartierul „Vasile Roaită". pre
cum și intensificarea controlului 
oamenilor muncii în acest sector 
(Vasile Popovici. membru al comi
tetului de cetățeni).

Propuneri^chlbzuite, gospodărești 
au fost făcute si la întîlnirile din 
circumscripțiile electorale nr. 52 
din cartierul „Serbănești" și 25 din 
cartierul „Cremenea". Ele se referă 
la înființarea de noi spații verzi 
și locuri de joacă pentru copii, 
amenajarea unor locuri de parcare, 
crearea de peluze și alei plantate 
cu arbuști ornamentali și flori, la 
respectarea disciplinei în construc
ții etc.

Numai în 20 de asemenea întîl- 
niri au fost formulate circa 300 de 
propuneri. De reținut un fapt : 
toți cei care au luat cuvintul s-au 
angajat ca. împreună cu viitorii 
deputati. să participe la înfăptuirea 
întocmai a propunerilor făcute.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii" 

voi vota cu toată convingerea, a spus 
vorbitorul în încheiere, doresc să vă 
asigur, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că noi. specialiștii din do
meniul fizicii și energiei nucleare, 
vom depune toate eforturile pentru 
înfăptuirea concepțiilor, obiectivelor 
si sarcinilor ce ne sînt încredințate 
prin prezenta lege, răspunzind ast
fel îndemnurilor dumneavoastră de a 
face tot mai rodnică contribuția ști
inței și tehnologiei românești la 
realizarea unei noi calități a vieții' 
si muncii în patria noastră socia
listă.

Realizarea independenței energeti
ce a țării pînă în anul 1985 — obiec
tiv stabilit de Congresul al XII-lea 
al partidului — cuprinde, după cum 
se știe, un vast program de investi
ții in domeniul folosirii energiei nu
clearo în scopuri pașnice. înfăptuirea 
acestui program — elaborat sub în
drumarea directă a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — impune valorificarea 
integrală, cu maximă răspundere, a 
întregului potențial tehnico-creator 
al muncitorilor, inginerilor, al celor
lalți specialiști din ramurile de virf 
ale economiei naționale, a arătat de
putatul Gheorghe Giurgiu.

Aceasta, a continuat el, constituie 
o cerință firească, pentru că utilajele 
nucleare reclamă un grad foarte ri
dicat de tehnicitate, responsabilitatea 
.cea mai înaltă a tuturor celor care 
concură la proiectarea, executarea și 
exploatarea lor, în vederea asigurării 
securității, utilizării lor cu eficiență 
economică ridicată, a protecției popu
lației și a mediului înconjurător,

între unitățile care colaborează la 
fabricarea unor astfel de echipamen
te și utilaje se înscrie și Combinatul 
metalurgic din Cimpia Turzii în care 
îmi desfășor activitatea. Mai exact, 
livrăm sortimente de produse meta
lurgice destinate instalațiilor nuclea
re. La produsele livrate pînă acum, 
fazele de cercetare și asimilare s-au 
efectuat în paralel cu producția, iar 
nivelul lor tehnic și de calitate este 
cel al produselor similare pe plan 
mondial, fapt constatat prin testare, 
atit în institute de specialitate, cit și 
direct la beneficiari.

Nu putem spune însă că am epui
zat toate resursele privind nivelul 
tehnic și calitatea produselor noastre, 
indicatori de mare complexitate, cu 
atît mai mult cu cît este vorba de 
intrarea acestor produse in compo
nența unor echipamente și utilaje 
nucleare. Iată de ce consider că pro
iectul de lege supus dezbaterii fo
rului legislativ suprem al tării răs
punde unei cerințe majore de regle
mentare cu strictețe a tuturor activi
tăților care se desfășoară în acest 
domeniu, în scopul asigurării calității 

.și nivelului impus de cerințele spe
cifice obiectivelor nucleare.

Doresc să-mi exprim deplinul 
acord față de prevederile proiectului 
de lege și mă angajez ca, împreună 
cu colectivul de muncă din care l’ăc 
parte, să acționăm pentru trarispu-r 
nerea lor în viață, in mod exemplar, 
conștienți fiind că. astfel vom con
tribui la materializarea in practică a

umaniste 
statului 
general 
Nicolae

uneia dintre ideile profund 
ale politicii partidului și 
nostru, ale secretarului 
al partidului, tovarășul

Acesta a fost laitmotivul dialo
gului dintre cetățenii circumscrip
ției electorale nr. 2 din sectorul ‘1 
al Capitalei și candidații F.D.U.S. 
— Șerban Mihăilescu și Constantin 
State. Bilanțul care a fost prezen
tat al înfăptuirilor sectorului in 
anii ce au trecut de la precedentele 
alegeri este pe cit de vast, pe atit 
de bogat : de la masivele ansam
bluri de locuințe confortabile ia 
locurile de joacă pentru copii. Și, 
după cum au subliniat, cu justifica
tă mîndrie, vorbitorii, fiecare din 
aceste înfăptuiri înglobează in ea 
nu numai propunerile și inițiativele, 
ci și munca lor nemijlocită. Toți 
cei prezenți își puteau regăsi con
tribuția la cele peste 17 milioane 
ore de muncă patriotică prestate 
anul acesta în sector, la sădirea 
celor aproape 160 000 000 flori și a 
celor peste 600 000 de arbori și ar
buști.

Dar tocmai satisfacția implicării 
nemijlocite in aceste realizări i-a 
determinat pe vorbitori să înăerie, 
incă de pe acum, un șir de puncte 
pe „agenda de lucru" a viitoarei 
perioade. Unele din problemele ri
dicate și-au găsit soluția pe loc, 
ca de exemplu prevenirea inunda
țiilor din strada Mitropolit Filaret, 
unde sistemul de canalizare e 
vechi, și se infundă ușor. Dar 
aceasta și pentru că pămintul pro
venit din desfundarea gurilor de 
canal nu este indată transportat in 
halde, din cauza lipsei miinii de 
lucru. „Noi, cetățenii, vom contri
bui la încărcarea acestui pămint". 
(Petru Franc, vicepreședinte al 
comitetului de cetățeni). Soluție la 
care s-a adăugat angajamentul că 
„noi, oamenii muncii de la între
prinderea „Apollo", vom contribui 
în timpul liber la grăbirea dării în 
folosință a noului sistem de cana
lizare „A-o" care va înlătura ac
tualele necazuri". (Elisabeta Teo
dorescu).

Caracterul pronunțat de lucru al 
dialogului dintre alegători și can
didați a făcut ca. adeseori, in luă

Ceaușescu, de folosire a energiei nu
cleare în scopuri pașnice, spre bi
nele omului, a spus în încheiere 
vorbitorul.

In cincinalul calității și eficienței 
in care ne aflăm, a spus deputatul 
Emanuel Bahici, este și £iresc 
ca obiectivul central al activită
ții în toate domeniile să fie ridi
carea calității și a nivelului tehnic 
ale produselor proiectate, executate 
și livrate de industria noastră. Cu 
atit mai mult se impune acest lucru 
în realizarea echipamentelor, instala
țiilor, a obiectivelor nuclearo-elec- 
trice, cărora trebuie să li se asigura 
o securitate deplină in funcționare, 
protecția personalului muncitor, pre
cum și a populației și a mediului în
conjurător.

în cadrul sarcinilor pe care Ie are 
privind asimilarea și execuția de e- 
chipamente pentru centrale nuclearo- 
electrice. industria constructoare da 
mașini pune un accent deosebit pe 
asigurarea calității in toate fazele. în 
prezent avem întreprinderi autorizate 
sau altele în curs de obținere a au
torizării pentru efectuarea de lucrări 
în domeniul energetic nuclear.

Desigur, problemele nivelului teh
nic. calității echipamentelor si in
stalațiilor nucleare sînt inult. mai 
complexe. Iată de ce consider că in 
această etapă proiectul de lege pe 
care 11 dezbatem este deosebit do 
util, el reglementînd în amănunt toa
te activitățile legate de proiecta
rea. execuția, montajul și exploatarea 
centralelor nuclearo-electrice. astfel 
încît să existe o deplină certitudine 
a securității în funcționare.

Totodată, prevederile proiectului 
creează un cadru juridic și organiza
toric adecvat, inglobînd obligații și 
responsabilități precise ale tuturor 
factorilor angajați in realizarea pro
gramului energetic nuclear. Consider 
de o deosebită însemnătate instituirea 
regimului de autorizare a unităților 
participante, măsurile pentru elabo
rarea metodelor de control tehnic de 
calitate, de verificări și încercări, 
care să asigure încadrarea produselor 
și a lucrărilor în criteriile de accep
tare prevăzute de documentele teh
nice de execuție.

Noul proiect de lege lărgește sfera 
de aplicabilitate a sistemului de asi
gurare a calității și în alte ramuri 
ale industriei, cum sînt metalurgia, 
chimia, industria electrotehnică și e- 
lectronică. obligindu-le să se încadre
ze în acest sistem, astfel incit să se 
creeze un mod unitar pe economia 
națională în realizarea activităților 
din domeniul nuclear.

AVind în vedere aceste consideren
te, mă declar întru totul de ăoord cu 
proiectul de lege supus dezbaterii 
și-mi dau votul pentru adoptarea lui.

Am mandatul oamenilor muncii din 
Centrala industrială de utilai energe
tic. metalurgic și mașini de ridicat 
să vă așigur, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate e- 
forturile în vederea Îndeplinirii exem
plare a sarcinilor pentru realizarea 
in condiții de înaltă calitate și fiabi
litate a echipamentelor care vor dota 
viitoarele noastre centrale nuclearo- 
electrice, in cadrul programului e- 
nergetic național, astfel incit să ne 
aducem întreaga noastră contribuție 
la realizarea independenței energe
tice a României socialiste.

SBBBBBBfl.BBBBB

rile de cuvint să răzbată justificate 
accente critice împotriva delăsării, 
împotriva lucrului pe jumătate fă
cut : „Pe strada Slobozia am ri
dicat. incă acum doi am. bordurile 
pentru trotuare, dar organele co
munale nu ati adus încă um
plutura de pietriș sau ciment" 
(Constantin Hotineanu. pensionar). 
Sau : „Pe strada Gazelei a fost 
«uitată» fără asfalt o porțiune de 
26—30 metri. Cind plouă, noroiul se 
răspindește pe toată strada. Cu uti
laje corespunzătoare s-ar putea ter
mina toată treaba in citeva ore. 
Noi. cetățenii, am da orice ajutor 
imediat ce ni s-ar cere" „ (Gheorghe 
Stoian. președintele comitetului de 
cetățeni).

Nu au fost trecute cu vederea 
nici cazurile de nepăsare „mărun
te" : după desființarea magazinului 
alimentar din strada Slobozia, clă
direa acestuia zace nefolosită ; li
brăria din Calea Rahovei se tot 
„renovează" încă din luna martie a 
acestui an.

Aspectul străzii a fost supus unei 
gospodărești analize nu numai în 
ce privește maturatul, ci și latura 
morală : „în zilele noastre este o 
rușine să mai vezi bătînd trotuarul 
fel de fel de «fluieră vint». Acești 
inși certați cu munca pătează pei
sajul urban. Cerem organelor de 
ordine o mai strinsă conlucrare cu 
cetățenii pentru a menține aspectul 
civilizat al străzii noastre, stradă a 
muncii" (Mlhai Lungu. membru al 
comitetului de cetățeni).

N-au lipsit nici problemele de 
perspectivă, ridicate de partici- 
panti : modernizarea liniei tram
vaielor 12 și 32, amplasări de noi 
blocuri. Propuneri cu grijă notate, 
îmbogățind „agenda de lucru" a vi
itorului consiliu popular, prilej de 
manifestare a strînsei conlucrări a 
organelor locale cu cetățenii, parti
cipant! direcți la toate împlinirile, 
beneficiari ai acestora.

Laurențiu DUȚĂ

La discuția generală au luat cuvin
tul deputății Paraschiv Benescu, 
Georgeta Ionică, Stelian Teodorescu, 
Aurica Stoian, Attila Arpad Ilăcz, 
Mihai Moraru, Traian Novolan, Ioan 
Aslan.

După discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a votat în unani
mitate, cU unele amendamente, acest 
proiect de lege.

Â luat apoi cuvintul tovarășul 
Gheorghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
care a prezentat expunerea la Pro
iectul de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 1/19T3 privind 
Consiliul. Suprem al Dezvoltării 

’ Economice și Sociale a României.
Raportul comisiilor permanente la 

acest proiect de lege a fost prezentat 
de tovarășul Ioan Sălăjan, președin
tele Comisiei constituționale și juri
dice a Marii Adunări Naționale.

A urmat apoi discuția pe articole, 
în cadrul căreia au fost aprobate 
unele amendamente, după care 
Marea Adunare Națională- a adoptat, 
în unanimitate, proiectul de lege.'

în ședința de după-amiază. s-a 
trecut la examinarea Proiectului de 
Lege privind protecția plantelor cul
tivate și a pădurilor și regimul 
pesticidelor. Expunerea pe marginea 
prevederilor acestui act normativ a 
fost prezentată rde tovarășul Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și indus
triei .alimentare. iar raportul comi
siilor permanente, care au avizat 
favorabil acest proiect, de tovarășul 
Ion Catrinescu, președintele Comi
siei pentru agricultură, silvicultură 
și gospodărirea apelor.

A urmat discuția generală. Ia care 
au luat cuvintul deputății Traian 
Gârba, Terezia-Ecaterina Bențe, 
Gheorghe Justin Dumitriu și Isac 
Ilariu. La încheierea discuției pe ar
ticole. deputății au adoptat cu una
nimitate de voturi proiectul acestei 
legi.

Marea Adunare Națională a dezbă
tut apoi Proiectul de Lege privind 
asigurarea calității obiectivelor și 
instalațiilor nucleare..

Expunerea la acest act normativ 
a fost prezentată de tovarășul 
Comei Mihulecea, președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, iar raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N., care au 
analizat și avizat proiectul, de,tova
rășul Vasile Bărbuleț, secretar al 
Comisiei pentru industrie și activi
tatea economico-financiară.

în legătură cu prevederile noului 
proiect de lege, au luat cuvintul 
deputății Ion Stoian, Marin Ivașcu, 
Gheorghe Giurgiu și Emanuel 
Babici.

După discuția pe articole, proiec
tul de lege a fost votat in unanimi
tate.

în continuare, forul legislativ su
prem al țării a aprobat cererea de 
renunțare Ia calitatea de deputat 
adresată Biroului M.A.N. de tovară
șul Ion Ciucu. ales în circumscripția 
electorală nr. 6 Petroșani, județul 
Hunedoara. în legătură cu numirea 
sa ca ambasador.

Deputății au fost, apoi, informați 
că proiectele de legi, înscrise la ur
mătoarele puncte de pe ordinea de 
zi a sesiunii, urmează să fie exami
nate de comisiile permanente de 
specialitate ale M.A.N., după care 
vor fi supuse forului legislativ su
prem al țării spre dezbatere, intr-o 
altă ședință a actualei sesiuni.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a declarat închise lucrările 
primei părți a sesiunii, data teluării 
acestora în plen uimind să fie anun
țată din timp.

Grija deosebită 
pentru protecția muncii

In organizarea Comitetului Uniu
nii Sindicatelor din presă, poligra
fie și edituri și a Centralei indus
triei poligrafice s-a desfășurat faza 
pe țară a concursului de protecția 
muncii, la care au participat echipa
jele cîștigătoaro din întreprinderile 
poligrafice. Acțiunea face parte din 
manifestările organizate de Comitetul 
Uniunii Sindicatelor din presă, po
ligrafie și edituri, în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului, a 
„Zilei tipografilor" din țara noastră.

Concursul a fost organizat în spi
ritul prevederilor Programului ela
borat de Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind îmbună
tățirea activității de protecția mun
cii.

încă de la nivelul formațiilor de 
lucru acțiunea a cuprins mii de oa
meni ai muncii din industria poli
grafică, constituind o formă eficientă 
menită să aprofundeze cunoașterea 
și aplicarea corectă la toate locurile 
de muncă a normelor de protecție a 
muncii, prevenirea accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor pro
fesionale. La sfirșitul acestei acțiuni 
juriul a consemnat următoarele e- 
chipaje cîștigătoare : LOCUL I — 
Echipajul de la Combinatul poli
grafic „Casa Scinteii" din Bucu
rești : LOCUL II — Echipajul de la 
întreprinderea poligrafică „Olte
nia" — Craiova ; LOCUL III — Echi
pajul de la Tipografia Suceava.

t V
PROGRAMELE 1 ȘI 2

11,00 Telex
11,05 Muzică instrumentală
11,55 Cultivarea limbii și literaturii ro

mâne in școală
12,20 Ora de muzică
13,00 La sfîrșlt de săptămînS
18,00 Săptămina politică
18,15 Documentar T.V.
18.40 Muzică instrumentală
19,00 Telejurnal
19.25 Prin munca noastră clădim viito

rul © Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — o vi
brantă chemare către toți fiii țării

19.40 Balada de Ciprian Porumbescu. 
Interpretează Ion Voicu și orches
tra simfonică a Radiotelevlzlunli. 
Dirijor losll Conta

19,50 Teleenciclopedia
20,30 Muzică
21,00 Film
22,10 Telejurnal
22.25 Muzică
23,00 închiderea programului

DE LA DIRECTA DRUMURILOR
Direcția drumurilor din Ministe

rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor comunică : Din cauza condi
țiilor meteorologice nefavorabile, 
circulația publică pe DN. 7C (Trans- 
făgărășan), între km 104 plus 000 și 
130 plus 800, între sectoarele Piscul 
Negru și Cabana Bilea-cascadă, a 
fost închisă pe toată perioada ano
timpului rece.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Aba Gefen. ambasadorul

VIZITA MINISTRULUI AfACERIlflR LXTERNE SI COOPERĂRII 
Al REPUBLICII DJIBOUTI

Ministrul afacerilor externe șl co
operării âl Republicii Djibouti, 
Moumin Bahdon Farah,, aflat în vi
zită in tara noastră, s-a intîlnit, în 
cursul zilei de vineri, cu tovarășii 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Ion Stănescu, 
ministru, șeful Departamentului pen
tru construcții în străinătate, Gheor
ghe Cazan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Ferdinand Nagy, ministru secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

în timpul întîlnirilor au fost exa
minate posibilitățile de cooperare în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
agriculturii și hidroameliorațiilor, 
al construcțiilor social-culturale, 
lărgirea și diversificarea în continua
re a schimburilor comerciale și a co
laborării economice dintre România 
și Republica Djibouti.

. * *

marele artist itallen ce s-a afirmat 
în prima jumătate a veacului nostru.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției au rostit alocuțiuni Ale
xandru Cebuc, directorul Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste 
România, și Benedetto Santarelli1, 
ambasadorul Italiei la București, 
care au arătat că noua manifestare 
expozițională de la București se în
scrie în cadrul strînselor relații de 
colaborare culturală româno-iialiene.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Uniunii artiș
tilor plastici, alti oameni de artă Si 
cultură, un numeros public.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

★
La Galeria de artă fotografică din 

București a fost deschisă expoziția 
de artă fotografică din Olanda.

Expuse mai întii la Timișoara, cele 
peste 60 de lucrări alb-negru și co
lor realizate de cei mai valoroși fo
tografi amatori din Olanda abordea
ză teme diverse ale realității coti
diene.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Adrien Mansvelt. ambasadorul Olan
dei la București, și Silviu Comănescu, 
secretarul Asociației artiștilor foto
grafi din Republica Socialistă Româ
nia.

Au participat reprezentant! ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. artiști fotografi din tara noas
tră. un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri, la Iași au început lucrările 

simpozionului național cu tema „Ac
tualități in domeniul medicamentelor 
de origine naturală", manifestare 
științifică organizată de Institutul de 
medicină și farmacie din localitate, 
împreună cu Societatea de medici și 
naturaliști, Oficiul farmaceutic și 
Filiala ieșeană a Academiei Republi
cii Socialiste România. Participă 
cadre didactice din invățămîntul su
perior medico-farmaceutic și cerce
tători in materie din întreaga țară, 
medici șl farmaciști, biologi și chi- 
miști, naturaliști și agronomi, spe
cialiști din unități producătoare de 
medicamente.

Cele aproape 100 de comunicări și 
referate, susținute timp de două zile 
in plen și pe secțiuni, împreună cU 
dezbaterile, sînt axate pe reliefarea 
rezultatelor de virf obținute de cer
cetarea științifică din tara noastră 
privind valorificarea materiilor pri
me indigene, a plantelor medicinale 
din cultură și din flora spontană, a 
nămolurilor active și a apelor mi
nerale in realizarea de produse me
dicamentoase cu aplicații în terapeu
tica modernă. Sînt abordate, de ase
menea. probleme legate de întărirea 
stării de sănătate a populației prin 
îmbogățirea farmacopeii românești 
pe bază de extracte vegetale, atra
gerea unor rezerve pomologice 
autohtone in circuitul realizării de 
preparate farmaceutice, cunoașterea 
și utilizarea plantelor din catalogul 
medicinii populare, noi aspecte pri
vitoare la consumul de medicamente. 
Pe agenda reuniunii figurează și o 
masă rotundă cu tema „Perspectiva 
organizării și valorificării superioare 
a materiilor prime indigene pentru 
obținerea medicamentelor de origine 
vegetală".

(Agerpres)

executării lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, de iernarea în cele mai 
bune condiții a întregului efectiv de 
animale și de realizarea sarcinilor a- 
ferente sectorului zootehnic in con
formitate cu prevederile programului 
de autoconducerc și autoaproviziona- 
re teritorială.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că lucrătorii din a- 
gricultura județului Hunedoara vor 
munci cu întreaga pricepere și hăr
nicie pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului.

din viata partidului șl poporului : 
Conferința Națională și alegerile de 
deputați în consiliile populare.

In rubricile permanente ale re
vistei sint abordate probleme referi
toare la afirmarea rolului organiza
țiilor de partid in conducerea poli
tică a întregii activități economico- 
sociale, îmbogățirea conținutului vie
ții interne de partid, perfecționarea 
stilului de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid ș.a.

tensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus o și plus 2 grade, cele maxime 
Intre 8 și 18 grade, local mai ridicate. 
Local, brumă. Dimineața și seara, ceață 
frecventă. In București : Vremea va II 
în general frumoasă și relativ caldă, cu 
cerul variabil. Vint slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 3 
și plus un grad, cele maxime între 15 
șl 18 grade. Ceată dimineața și seara. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu j.

In aceeași zi, oaspetele a vizitat 
întreprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie".

Cronica
Tovarășa Alexandrina Găinușe, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, a 
primit vineri pe tovarășul Gheorghi 
Karamanev. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, ministrul comerțului 
interior si al serviciilor.

în timpul întrevederii s-a ex
primat satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor de strinsă co
laborare si cooperare pe multiple pla
nuri statornicite intre România și 
Bulgaria, raporturi care, prin înțe
legerile convenite cu prilejul tradi
ționalelor întîlniri și convorbiri din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov, au cunoscut o conti
nuă amplificare și diversificare, in 
folosul ambelor țări și popoare. Au 
fost discutate, de asemenea, proble
me privind lărgirea conlucrării bi
laterale pe tărîrh economic, ale dez
voltării legăturilor comerciale. în a- 
cest context, pentru anul 1983 s-a 
stabilit o creștere substanțială a vo
lumului schimburilor de bunuri de 
consum, dezvoltarea în continuare a 
schimburilor de sortimente, atît la 
mărfurile textile. încălțăminte, cit și 
la produsele metalo-chimice.

La primire a participat Ana Mure- 
șan, ministrul comerțului interior.

A fost de fată Todor Stoicev. am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
Cu prilejul vizitei pe care o e- 

fectuează în rara noastră pentru con
sultări pe linia ministerelor de ex
terne. Berndt von Staden. secretar de 
stat la M.A.E. al R.F.G., a fost primit 
de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.

La întrevedere a participat Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față dr. Michael Jovy, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

Cu acest prilej s-au examinat o 
serie de aspecte vizind dezvoltarea 
in continuare a relațiilor dintre cele 
două tari pe diverse planuri.

De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra evoluției si
tuației internaționale si. cu precăde
re. in ceea ce privește raporturile din
tre statele europene. ,în acest con
text s-a evidențiat importanta fina
lizării cu succes a lucrărilor reuniu
nii de la Madrid a tarilor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa prin adop
tarea unui document echilibrat, de 
substanță.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Regatului Belgiei, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat in 
Capitală, vineri după-amiază, o ma
nifestare culturală, în cadrul căreia 
ziaristul George Marinescu, de la 
Radioteleviziunea română, a prezen
tat impresii de călătorie din această 
țară. Au fost vizionate apoi filme 
documentare belgiene.

La matiifestare au participat repre
zentanți ai I.R.R.C.S., ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au luat parte Yves Vercau teren, 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La Muzeul colecțiilor de artă din 

Capitală a fost deschisă, vineri la 
amiază, expoziția de grafică a artis
tului Italian Carlo Carră. Sint pre
zentate peste 100 de tablouri — de
sene și lucrări de grafică — ce ilus
trează lârga varietate tematică și de 
gen abordată în creațiile sale de

în județul Hunedoara s-au încheiat arăturile adinei 
de toamnă

Țăranii cooperatori, mecanizatorii 
și lucrătorii din unitățile agricole de 
stat din județul Hunedoara, folosind 
dsn plin timpul bun de lucru și Uti- 
lizind la maximum forțele mecanice 
de care dispun, au îndeplinit integral 
efectuarea arăturilor adinei de toam
nă. In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Co
mitetul județean Hunedoara al P.C.R. 
se spune: Țăranii cooperatori, meca
nizatorii și cadrele din agricultură 
și-au concentrat eforturile în vederea

A apărut revista

Munca de partid" nr 11/1982
Sumarul revistei se deschide cu 

articolul „Angajare deplină in în
făptuirea sarcinilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 7—8 octombrie 1982". In 
continuare este publicată recenzia 
unei noi cărți („Forțele motrice ale 
progresului social în epoca contem
porană") apărută in colecția „Din 
gindirea filozofică a președintelui 
României".

Două din rubricile noi ale revistei 
se referă la evenimente importante

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 13 

noiembrie, ora 20 — 16 noiembrie, ora 
20. In țară-: Vremea va îi in general 
frumoasă și relativ caldă, Cu cerul va
riabil. Ploi izolate vor cădea in vestul 
șl nordul țării in a doua parte a inter
valului. Vlntul va sufla moderat, cu in

Israelului, în vizită de rămas bun, 
în legătură cu încheierea misiunii 
sale în țara noastră.

Vineri seara, Moumin Bahdon 
Farah, ministrul afacerilor externe șl 
cooperării al Republicii Djibouti, s-a 
întîlnit cu ziariști din Capitală. Oas
petele și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, subli
niind posibilitățile mari, reliefate în 
cadrul întrevederii, pentru adîncirea 
și diversificarea conlucrării pe mul
tiple planuri dintre cele două țări.

în continuare au fost evidențiate 
înțelegerile convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor pe care le-a 
avut cu oficialități din țara noastră, 
perspectivele dezvoltării colaborării 
dintre cele două țări in domenii de 
marc interes pentru Republica Dji
bouti.

Oaspetele s-a referit, de asemenea, 
la prioritățile economiei tării sale, 
subliniind importanța pe care o 
acordă promovării unor noi forme de 
cooperare. în interesul ambelor țări 
și popoare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

(Agerpres)

zilei
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LA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A TOVARĂȘULUI L I. BREJNEV

DEPUNEREA DE COROANE
DE FLORI LA AMBASADA

UNIUNII SOVIETICE
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București, sub portretul cernit al to
varășului Leonid Ilici Brejnev, a 
fost depusă, vineri, o coroană de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Pe 
panglica coroanei erau înscrise cu
vintele : „în semn de profund oma
giu și deosebită prețuire".

Au fost depuse, de: asemenea, co

Telegrame de condoleanțe
în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, tova
rășul Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a adresat o tele
gramă de condoleanțe tovarășului 
Nikolai Alcksandrovici Tihonov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri ai 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste. în telegramă se spune :

Tovarășul Leonid Ilici Brejnev a 
fost un eminent conducător de partid 
și de stat, personalitate proeminentă 
a vieții politice internaționale, pri
eten apropiat al tării noastre, care 
s-a bucurat de înalta prețuire a po
porului român pentru contribuția sa 
l.a (dezvoltarea continuă a raporturi
le de trainică prietenie și a cola- 
ix>. Jrii frățești dintre România și 
Uniunea Sovietică.

întilnirile, convorbirile și înțele
gerile, întemeiate pe stimă și încre
dere reciprocă, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. se înscriu ca 
evenimente de mare însemnătate in 
cronica relațiilor româno-sovietice, in 
extinderea colaborării și cooperării 
economice, tehnico-științifiCe, cultu
rale, în intensificarea conlucrării 
celor două țări in domeniul relațiilor 
internaționale.

în aceste Clipe de grea încercare 
pentru popoarele U.R.S.S.. îmi exprim 
încrederea fermă că oamenii muncii, 
comuniștii sovietici, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, vor obține succese toț mai 
mari în opera de construcție a socie
tății comuniste, că Uniunea Sovietică 
Va promova tot mai viguros o politi
că de destindere, pace și înțelegere 
între popoare.

Vă rog să transmiteți familiei în
doliate cele mal sincere condoleanțe.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan, a 
trimis o telegramă de condoleanțe 
tovarășilor A. P. Șitikov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și V. P. Ruben, 
președintele Sovietului Naționalită
ților al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
în care se arată :

Deputății români, alături de între
gul nostru popor, dau o înaltă apre
ciere personalității proeminente a 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev, re
marcabil conducător de partid și de 
stat, militant de seamă al mișcării

Din partea Ambasadei Uniunii Sovietice 
din București

în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., la Ambasada 
U.R.S.S. din București, Șoseaua Ki-

2'n partea Comisiei pentru organizarea funeraliilor 
lui Leonid Ilici Brejnev

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Comi
sia pentru organizarea funeraliilor lui 
Leonid Ilici Brejnev a anunțat că în

roane de flori din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat. Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Marii Adunări Naționale, Comitetu
lui Central al U.T.C., Ministerului 
Apărării Naționale. Ministerului 
Afacerilor Externe. Comitetului mu
nicipal București a! P.C.R. și Con
siliului popular al Capitalei, din 
partea unor întreprinderi și instituții 
bucureștene.

comuniste și muncitorești internațio
nale, contribuției sale la promovarea 
unei politici externe de coexistență 
pașnică, destindere și colaborare, de 
securitate și pace in Europa și in 
lume.

Prețuim In mod deosebit contribu
ția tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
prieten apropiat al țării noastre, la 
dezvoltarea continuă a prieteniei și 
colaborării româno-sovietice, întâl
nirile și înțelegerile dintre secretarul 
general al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Leonid Ilici 
Brejnev, raporturile de prietenie 
personală dintre conducătorii celor 
două partide și-țări, care au impul
sionat puternic raporturile de pri
etenie și strinsă colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, in toate domeniile de activitate.

★
Au adresat, de asemenea, telegrame 

de condoleanțe Consiliul Central al 
U.G.S.R.. Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Central al U.T.C., 
ministrul apărării naționale, minis
trul afacerilor externe, Comitetul 
municipal București al P.C.R. și Con
siliul popular al municipiului Bucu
rești, Consiliu] General A.R.L.U.S., 
alte instituții centrale și organizații 
de masă și obștești, organizațiilor și 
instituțiilor similare și conducători
lor acestora din Uniunea Sovietică.

în telegrame se exprimă sentimen
tele de profundă compasiune pe care 
le nutresc cetățenii României socia
liste pentru pierderea grea suferită 
de popoarele Uniunii Sovietice prin 
încetarea din viață a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, remarcabilă 
personalitate a vieții politice inter
naționale, militant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești, al 
luptei mondiale impotriva imperialis
mului, pentru libertate și progres. 
Este relevat aportul tovarășului 
L. I. Brejnev la promovarea unei po
litici externe de coexistență pașnică, 
destindere, cooperare, securitate și 
pace in Europa și în întreaga lume. 
Este evocată, în același timp, con
tribuția tovarășului L. I. Brejnev la 
dezvoltarea continuă a colaborării și 
prieteniei dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre Uniunea Sovietică și România 
și se exprimă convingerea că rapor
turile de prietenie. înțelegere și cola
borare dintre partidele, țările șl ;po- 
poarele noastre se vor dezvolta în 
continuare in toate domeniile vieții 
economico-sociale, in interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și pă
cii în lume.

selel'f nr. 6. a fost deschisă o carte de 
condoleanțe în zilele de vineri 12 no
iembrie, între orele 10—13 și 15—16. 
simbătă, 13 noiembrie, intre orele 
10—13 și luni, 15 noiembrie, intre 
orele 10—11.

humarea va avea loc luni. 15 noiem
brie, ora 12. în Piața Roșie. trans
mite agenția T.A.S.S.

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada U. R. S. S.

din București

La sediul Ambasadei Uniunii So
vietice din București au venit, in 
cursul zilei de vineri, să aducă un 
ultim omagiu marelui dispărut, 
Leonid Ilici Brejnev, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, delegații din 
partea unor ministere și alte insti
tuții centrale, mii de oameni al 
muncii din întreprinderile bucureș
tene, elevi, cetățeni.

Au prezentat condoleanțe din par
tea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliului popular, 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerului Industriei de 
Mașind-Unelte, Electrotehnică șl 
Electronică, Ministerului Industriei 
Metalurgice, Ministerului Petrolu
lui, Ministerului Minelor, Minis
terului Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerului Muncii, Mi
nisterului Industriei Chimice, Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, Ministerului Energiei Elec
trice, Ministerului Industriei Ușoare, 
Ministerului Comerțului Interior, 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, Uniunii scriitorilor, Uniunii 
artiștilor plastici, Uniunii compo
zitorilor și muzicologilor, din par
tea întreprinderilor „23 August", 
„Republica", de mașini-unelte și 
agregate, „Timpuri Noi", de uti
laj chimic „Grivița roșie", de ma
terial rulant „Grivița roșie", Com
binatului poligrafic „Casa Scînteii", a 
întreprinderilor „Automatica", „Da
cia", de reparații, auto „Grivița", 
„Tehnometal", „Laromet", poligrafică 
„13 Decembrie", de elemente pentru 
automatizări, de utilaj greu . pentru 
construcții căi ferate; ■ „Electroapara- 
taj", „Aversa", „Electronica", Filatu
ra românească de bumbac, de piese 
radio și șemieonductori Băneasa, de 
calculatoare, „Conect", de mecanică 
fină, de mase plastice, „Suveica", Fi
latura de lină pieptănată, „Flacăra

La Consulatul general a! U. R. S. S.
din Constanța

Vineri, Ia sediul Consulatului gene
ral al U.R.S.S. din Constanța, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderile 
industriale și instituțiile constănțene 
au venit să aducă un ultim și pios 
omagiu marelui dispărut, Leonid Ilici 
Brejnev, exprimindu-și in acest fel 
sentimentele de stimă și respect față 

roșie", chimică — Dudești, de medi
camente, „Policolor", de cabluri ?i 
materiale electroizolante, Direcției de 
telecomunicații a municipiului Bucu
rești, Centralei de construcții căi fe
rate, Combinatului de industrializare 
a lemnului Pipera, cooperativei „Ar
ta încălțămintei", Institutului de cer
cetări și proiectări materiale de con
strucții, Institutului de proiectări și 
studii pentru agricultură și industria 
alimentară, Institutului de cercetări și 
proiectări tehnologice in transporturi, 
Institutului de proiectări laminoare, 
Institutului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului, Institutu
lui de studii și proiectări hidroener
getice, Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică Titan, 
a liceelor de informatică nr. 1, Mihai 
Viteazu, Alexandru Sahia, industrial 
de mecanică fină, Matei Basarab, de 
matematică-fizică nr. 3, industrial 
Unirea, a școlilor generale nr. 149 și 
nr. 1.

Membrii delegațiilor au pășit îndu
rerați in clădirea ambasadei, unde au 
păstrat un moment de reculegere in 
fața portretului îndoliat al lui Leonid 
Ilici Brejnev și au semnat în cartea 
de condoleanțe. în numele comuniști
lor, al colectivelor de oameni ai mun
cii pe care le-au reprezentat, delega
țiile au exprimat ambasadorului V. I. 
Drozdenko, celorlalți membri ai am
basadei sincere condoleanțe, senti
mente de stimă și respect față de 
memoria conducătorului P.C.U.S. și 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, durerea profundă pe care o 
încearcă întregul nostru popor față 
de pierderea grea suferită, calda prie
tenie a tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră față de popoarele so
vietice, convingerea că acestea vor 
transforma clipele de profundă du
rere pe care le încearcă intr-o forță 
puternică de luptă și muncă pentru 
edificarea comunismului pe pămin- 
tul sovietic, pentru pace in întreaga 
lume.

★

Au depus coroane și au prezentat 
condoleanțe șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

de memoria conducătorului partidu
lui și statului sovietic.

în aceeași zi, sub portretul cernit 
al lui Leonid Ilici Brejnev au fost 
depuse coroane de flori din partea 
comitetului județean de partid și a 
consiliului popular județean, a' unor 
colective de oameni al muncii din 
mari întreprinderi și instituții ale mu
nicipiului Constanța.

(Agerpres)

Alături de popoarele Uniunii Sovietice, 
cu sentimente de prietenească 

și profundă compasiune
Comuniștii, întregul popor român 

au aflat cu profundă tristețe vestea 
încetării din viață a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar general 
ai C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., militant de frunte al mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, personalitate remarcabilă a 
vieții politice contemporane. Oma
giind memoria lui L. I. Brejnev. po
porul nostru este din toată dnima 
alături de popoarele Uniunii Sovietice 
și le exprimă întreaga sa compasiu
ne, condoleanțe sincere pentru pier
derea grea suferită. Sentimentele în
tregului nostru popor și-au găsit ex
presie în telegrama adresată de secre
tarul general ai P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Comite
tului Central al P.C.U.S., Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

întreaga viață, bogata activitate 
revoluționară a lui L. I. Brejnev, 
consacrate înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, sint 
indisolubil legate; de drumul de luptă, 
încununat de remarcabile succese, 
străbătut de popoarele sovietice, sub 
conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a construc
ției socialiste și comuniste în 
U.R.S.S., pentru cauza progresului și 
păcii in lumea întreagă.

Născut la 19 decembrie 1906 intr-o 
familie de muncitori metalurgiști, în 
orașul Dneprodzerjinsk. Leonid Ilici 
Brejnev și-a început activitatea 
ca muncitor la virata de 15 ani. 
Concomitent, urmează cursurile unei 
școli tehnice, iar apoi Institutul poli
tehnic, obținînd diploma de inginer, 
în același timp, se încadrează în ac
tivitatea politică-obștească. fiind maî 
întii comsomolist. iar încenînd din 
1931 membru ai P.C.U.S., formindu-se 
ca activist al partidului făurit de Le
nin, pe care avea să-I slujească cu 
devotament pină în ultima clipă a 
vieții. •

O activitate remarcabilă a desfășu
rat L. I. Brejnev in perioada celui 
de-al doilea război mondial, cind po
poarele sovietice, la chemarea 
P.C.U.S., ridicindu-se cu eroism îm
potriva cotropitorilor hitleriști. au_ 
adus o contribuție esențială la isto
rica victorie asupra fascismului. în 
acei ani, Li I. Brejnev a participat 
nemijlocit la bătăliile din Caucaz 
și Ucraina, iar ulterior la luptele 
pentru izgonirea armatelor hitleriste 
din Polonia. Cehoslovacia și Ungaria, 
pină la victoria finală asupra Ger
maniei naziste.

în perioada postbelică. în care po
poarele sovietice s-au angajat, sub 
conducerea P.C.U.S., în vasta operă de 
reconstrucție și dezvoltare a tării, 
L. I. Brejnev a îndeplinit sarcini de 
cea mai înaltă răspundere, avind un 
rol deosebit in conducerea partidului 
și statului sovietic într-o perioadă is
torică de aproape două decenii.

După cum este bine cunoscut, in 
această epocă, sub conducerea 
P.C.U.S.. popoarele sovietice au des
fășurat și desfășoară o vastă operă 
constructivă pentru făurirea cu suc
ces a bazei tehnico-materiale a co
munismului. pentru dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și cul
turii. Ca încununare a acestor efor
turi. Uniunea Sovietică înfățișează 
tabloul unui puternic stat socialist, cu 
un vast potențial economic, cu re
zultate de prestigiu in domenii de 
virf ale progresului tehnic contem
poran. Astăzi, Uniunea Sovietică dis
pune de 6 industrie de . prim-rang, 
care realizează o cincime din pro
ducția industrială a lumii. Sint tot
odată bine cunoscute prestigioasele 
realizări ale științei și tehnicii so
vietice in folosirea in scopuri paș
nice a energiei atomice. în explo
rarea spațiului cosmic. O Duternică 
înflorire cunosc invățămîntul și cul
tura. prin vasta rețea de instituții 
create De întreg teritoriul țării, sint 
transpuse in viată ample programe 
sociale.

Toate aceste realizări, care sporesc 
forța și influenta socialismului in 
lume, sint indisolubil legate de acti
vitatea tovarășului L. I. Brejnev, 
care, în rapoartele prezentate la con
gresele partidului, la plenarele C.C. 

al P.C.U.S., precum șl in numeroase 
cuvîntări, a expus liniile directoare 
ale activității partidului și statului, 
mobilizind pe comuniști, popoarele 
sovietice la înfăptuirea lor.

în prezent, oamenii muncii sovie
tici acționează cu fermitate pentru 
Înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XXVI-lea al P.C.U.S.. pentru întîm- 
pinarea celei dș-a 60-a aniversări a 
creării Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste cu noi succese in transpu
nerea in viată a vastului program 
elaborat de congres. în vederea dez
voltării societății sovietice pe calea 
comunismului, a progresului multila
teral al economiei și ridicării nive
lului de trai al poporului.

în țara noastră, in rindurile po
porului român sint, de asemenea, 
bine cunoscute rolul deosebit de im
portant al Uniunii Sovietice pe are
na internațională, în lupta pentru 
pace, socialism și colaborare inter
națională, contribuția lui L.I. Brejnev 
Ia promovarea unei politici externe 
de coexistență pașnică, destindere șt 
colaborare, de securitate și pace în 
Europa și in întreaga Jume, preocu
parea sa pentru înfăptuirea aspira
țiilor vitale ale popoarelor de opri
re a cursei înarmărilor și trecere la 
dezarmare. Un rol deosebit a avut 
L.I. Brejnev in elaborarea și înfăp
tuirea programului de pace adoptat 
de Congresul al XXIV-lea și dezvol
tat de Congresele al XXV-lea și al 
XXVI-lea ale P.C.U.S.. în eforturile 
pentru asigurarea păcii în lume. Sint 
bine cunoscute repetatele luări de 
poziție prin care el s-a pronunțat și 
a lansat importante inițiative In fa
voarea dezarmării. încetării cursei 
înarmărilor, soluționării pașnice, prin 
tratative, a diferendelor internațio
nale, extinderii relațiilor și conlu
crării dintre state. ,

Militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, L. I. Brejnev a manifestat o pre
ocupare constantă pentru dezvoltarea 
legăturilor de prietenie, solidaritate 
și conlucrare dintre P.C.U.S. și ce
lelalte partide comuniste și muncito
rești, dintre Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste, pentru întări
rea luptei mondiale împotriva impe
rialismului, pentru cauza libertății și 
progresului în lumea întreagă. Pe 
drept cuvînt se arată în telegrama 
adresată . de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că omagiu! cel mai bun 
ce poate fi adus memoriei tovarășului 
L. I. Brejnev este acela de a continua 
și duce mai departe eforturile pen
tru soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea;'pen
tru reducerea încordării și reluarea 
destinderii, pentru instaurarea unui 
climat nou in relațiile dintre state, 
pe baza principiilor egalității, res
pectării independenței și suverani
tății naționale, a dreptului fiecărui 
popor de a-și făuri viața așa cum 
dorește, intr-un climat de securitate, 
înțelegere, pace și cooperare re
ciproc avantajoasă.

Tovarășul L. I. Brejnev a fost cu
noscut și apreciat pe bună dreptate 
de comuniștii din țara noastră, de 
poporul român ca un prieten apro
piat al României socialiste. Omagiind 
memoria marelui dispărut, oamenii 
muncii din țara noastră evocă în 
aceste împrejurări contribuția sa 
deosebită la extinderea și adincirea 
continuă ă prieteniei și colaborării 
româno-sovietice. Este o realitate 
faptul că in această perioadă rela
țiile de conlucrare frățească dintre 
partidele, țările și popoarele român 
și sovietice au cunoscut o perma
nentă dezvoltare. S-au extins schim
burile comerciale, au apărut și se 
dezvoltă forme noi. superioare de 
cooperare și specializare in sectoare 
și ramuri de producție de mare im
portanță pentru progresul economii
lor naționale ale României și Uniunii 
Sovietice, Totodată, s-au lărgit cola
borarea pe plan tehnico-științific și 
cultural, ca și schimbul de experien
ță pe linie de partid și de stat, in 
alte domenii ale construcției socia
liste și comuniste. în același timp, 
România și Uniunea Sovietică au 
conlucrat și conlucrează activ pe 
arena internațională pentru reluarea 
politicii de destindere și înțelegere, 
securitate și cooperare pe continen
tul nostru și în lume, în vederea 

înfăptuirii aspirațiilor de pace șl 
progres ale întregii omeniri.

Se poate aprecia cu deplin, temei 
că relațiile de colaborare și coopera
re româno-sovietice, bazate pe de
plină egalitate, stimă și respect re
ciproc, pe principiile independenței 
și suveranității naționale, ale solida
rității internaționale, aduc o con
tribuție de seamă la accelerarea 
construcției noii orînduiri in ambele 
noastre țări, corespunzător interese
lor cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii in lume.

în întărirea prieteniei și colaboră
rii. româno-sovietice, un rol hotări- 
tor l-au avut frecventele întllniri, 
convorbiri și înțelegeri, raporturile 
personale de prietenie sinceră, de în
credere și stimă reciprocă statorni
cite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul L. I. Brejnev, 
care, de fiecare dată, s-au materia
lizat in importante măsuri și hotă- 
rîri, impulsionind puternic evoluția 
continuu ascendentă a raporturilor 
multilaterale româno-sovietice. Cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
întreprinse in 1976 de tovarășul 
L. I. Brejnev a fost adoptată și sem
nată la București „Declarația privind 
dezvoltarea. continuă a colaborării și 
prieteniei frățești între P.C.R. șl 
P.C.U.S., intre România și Uniunea 
Sovietică", document care oferă re
lațiilor româno-sovietice temelii trai
nice. de nezdruncinat.

De asemenea, in perioada cind L. I. 
Brejnev s-a aflat la conducerea parti
dului și statului sovietic, a fost re
înnoit Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală, care a 
statuat principii de bază și a asigu
rat un cadru fertil dezvoltării in 
continuare a relațiilor de colaborare 
pe multiple planuri între România și 
Uniunea Sovietică.

Ca expresie a înaltei prețuiri 
față de contribuția deosebită adu
să la întărirea prieteniei din
tre poporul român și popoare
le sovietice, la extinderea și adin
cirea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înminat anul trecut to
varășului L. I. Brejnev, cu prilejul 
împlinirii virstei de 75 de ani. Înal
tul ordin „Victoria Socialismului". Cu 
același prilej, în telegrama trimisă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu to
varășului L. I. Brejnev se spunea : 
„Dînd o înaltă apreciere aportului 
dumneavoastră la dezvoltarea con
tinuă a raporturilor de prietenie fră
țească și colaborare pe multiple pla
nuri dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică, ne exprimăm ferma con
vingere că acestea se vor dezvolta in 
continuare, in spiritul înțelegerilor la 
care am ajuns în comun cu prilejui 
intilnirilor noastre, spre binele și in 
interesuj popoarelor român și sovie
tice, ai cauzei păcii și colaborării in
ternaționale".

In același sens. în mesajul | adresat 
de secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Comitetului 
Central al P.C.U.S., Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. șe arată: 
„In numele Partidului Comunist 
Român și al Republicii Socialiste 
România jmi exprim convingerea că 
relațiile de prietenie, înțelegere si 
colaborare statornicite intre partidele 
și țările noastre in perioada in care 
tovarășul L. I. Brejnev s-a aflat Ia 
conducerea P.C.U.S. și U.R.S.S. vor 
continua să se dezvolte, căpătind o 
nouă și puternică extindere în toate 
domeniile vieții economico-sociale, 
ca și pe plan international".

Ca prieteni și tovarăși de luptă, 
uniți prin marele ideal comun al 
făuririi noii societăți, a unei lumi 
mai bune și mai drepte, comuniștii, 
oamenii muncii din România socia
listă dau expresie sentimentelor lor 
de caldă solidaritate, iși manifestă 
încrederea că popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S.. depășind 
aceste momente grele, vor păși 
mereu înainte pe calea comunismu
lui și păcii, căreia L. I. Brejnev i-a 
consacrat întreaga sa viață.

Zile de d oliu în Uniunea Sovietică
exprimă întreaga compasiune pen
tru pierderea grea suferită.

La ora 13,00 începe accesul oa
menilor muncii din Moscova, pen
tru a-și lua rămas bun de la Leonid 
Ilici Brejnev. Sala Coloanelor, dra
pată in roșu și negru, este străbă
tută de un șir nesfirșit da munci
tori, reprezentanți ai organizațiilor, 
de partid, de stat și obștești, col
hoznici și muncitori ai sovhozurilor 
din împrejurimile Moscovei, stu- 
denți și elevi.

El trec intr-o tăcere plină de triș

Corespondență din Moscova

tețe. La căpătâiul defunctului 
coboară faldurile steagurilor purpu
rii. Lingă catafalcul, pe care este 
așezat sicriul se află numeroase 
coroane de flori. Coroane clin partea 
C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. și a Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova, 
a Ministerului Apărării al U.R.S.S., 
a rudelor șl persoanelor apropiate.

Pe o pernă de catifea se află 
înaltele ordine ale U.R.S.S. cu care 
au fost răsplătite meritele lui 
Leonid Brejnev față de partidul 
comunist și de statul sovietic, con
tribuția lui la victoria in Marele 
Război pentru Apărarea Patriei, la 
refacerea economiei, la întărirea 
capacității economice și de apărare 
a Țării sovietelor, eforturile susți
nute in direcția apărării păcii pe 
pămînt. între distincții — cele pa
tru medalii „Steaua de Aur" de 
Erou al Uniunii Sovietice, Medalia 
de aur „Secera și Ciocanul" de Erou 

ai Muncii Socialiste, Ordinul „Vic
toria", opt ordine „Lenin", două or
dine „Revoluția din Octombrie", 
două ordine „Drapelul Roșii", alte 
ordine și medalii.

Tot aici se află decorațiile decer
nate de țări socialiste, de alte state, 
cu care Leonid Brejnev a fost 
distins pentru merite față de miș
carea comunistă, muncitorească și 
de eliberare națională, in lupta 
pentru pacea și securitatea po
poarelor. Printre acestea, la loc de 
cinste, se află și ordinele românești 

cu care a fost decorat pentru me
ritele sale in întărirea și dezvol
tarea relațiilor de prietenie și de 
colaborare dintre România și 
U.R.S.S., dintre Partidul Comunist 
Român și P.C.U.S.

La fiecare trei minute, în acordu
rile grave ale marșurilor funebre, 
se schimbă garda de onoare. La 
catafalc stau de gardă fruntași în 
producție, lucrători de partid și de 
stat, personalități de frunte ale 
științei și culturii, comandanți mili
tari, reprezentanți ai opiniei pu
blice.

în sală sint aduse apoi coroane 
de flori din partea comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste, 
a prezidiilor sovietelor supreme și 
consiliilor de miniștri ale republi
cilor unionale, a comitetelor regio
nale de partid, ministerelor și de
partamentelor, organizațiilor ob
ștești.

...Pierderea este mare, durerea 
oamenilor sovietici este profundă. 
Mulți dintre cei care vin la Sala 
Coloanelor l-au cunoscut personal 

pe Leonid Brejnev, care s-r aflat 
mereu în mijlocul .poporului, ma- 
nifestind in permanență grijă față 
de omul muncii.

Trec reprezentanți ai raionului 
Bauman din Moscova. Locuitorii 
acestui important centru industrial 
și cultural din capitala Uniunii So
vietice au încredințat, in repetate 
rînduri, lui Leonid Brejnev man
datul de deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S.

Trec veterani ai partidului, trec 
reprezentanții Forțelor Armate So
vietice. Veteranii, ca și tinerii mili
tari se înclină în fața memoriei 
luminoase a lui Leonid Brejnev, 
care a luptat in anii Marelui Război, 
pentru Apărarea Patriei, din prima 
pini in ultima zi a acestuia.

Trec reprezentanți de frunte ai 
științei, care aduc profundul lor 
omagiu lui' Leonid Brejnev, pentru 
Crearea puternicei baze tehnico- 
materiale a socialismului dezvoltat.

Prin reprezentanții lor, comuniș
tii, toți oamenii sovietici aprobă 
hotărirea plenarei extraordinare a 
C.C. al P.C.U.S. și sint ferm ho- 
tăriți să răspundă Apelului C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. către partidul 
comunist, către poporul sovietic, 
printr-o muncă plină de abnegație, 
în numele îndeplinirii planurilor 
construcției comuniste.

Ca un ecou al durerii resimțite 
de întregul popor, presa sovietică 
publică telegramele de condoleanțe 
trimise Comitetului Central al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem și Consiliului de Miniștri, de 
organizațiile de partid, de colecti
vele de oameni ai muticii din insti
tuții și intre prinderi, de oameni so
vietici care se angajează să. mun
cească cu și mai multă, dăruire pen
tru construirea societății comuniste.

Mii de moscoviți in fața marii Săli a Coloanelor a Casei Sindicatelor, pentru a aduce un ultim omagiu 
lui L. I. Brejnev

Sint publicate, de asemenea, tele
grame de condoleanțe transmise de 
conducători de partid și de stat din 
țări de pe toate continentele.

Agenția T.A.S.S. a Informat, vi
neri, despre ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
întrunită sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia

liste România. în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev) La rîndul său, postul 
central de radio sovietic a transmis 
extrase din telegrama trimisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Comi
tetului Central al P.C.U.S., Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu prilejul încetării din viată a lui 
L. I. Brejnev.

în republicile unionale, în orașele 
și satele din întreaga Uniune Sovie

tică au loc adunări de doliu, prin 
care oamenii muncii cinstesc memo
ria celui dispărut. în aceste mo
mente de durere, toți comuniștii, 
toți cetățenii Uniunii Sovietice, în
treaga clasă muncitoare, toate na
țiunile si naționalitățile U.R.S.S. iși 
iau angajamentul ferm de a conti
nua, sub conducerea partidului, cu 
fermitate, opera de construire a so
cietății comuniste.

Iosif DUMITRAȘCU

Capitala Uniunii Sovietice, Mos
cova, ca și întreg cuprinsul marii 
țări vecine și prietene, trăiește 
zile îndoliate.

Vineri, ziarele au apărut cu tris
ta veste a încetării din viață a ce
lui ce a fost Leonid Ilici Brejnev, 
conducătorul partidului și statului 
sovietic.

Dc-a lungul marilor bulevarde 
moscovite, la instituții și întreprin
deri, drapelele sint coborite in ber
na. Mii și mii de oameni, încă de 
la orele dimineții, și-au îndreptat 
pașii spre centrul moscovei, spre 
marea Sală a Coloanelor a Casei 
Sindicatelor, unde a fost depus si
criul cu corpul neînsuflețit al lui 
Leonid Ilici Brejnev.

Sala Coloanelor este îndoliată. 
Participanții la Plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S. au venit să adu
că ultimul omagiu continuatorului 
fidel al marii cauze a lui Lenin, 
luptătorului pentru pace și comu
nism, conducătorului P.C.U.S. și 
statului sovietic, L. I. Brejnev.

în garda de onoare se află Iuri 
Andropov, Mihail Gorbaciov, Viktor 
Grișin, Andrei Gromiko, Dinmu- 
hamed Kunaev, Grigori Romanov, 
Nikolai Tihonov, Dmitri Ustinov, 
Konstantin Cernenko, Vladimir 
Scerbițki, Gheldar Aliev, Plotr De- 
miaev, Vladimir Dolghih, Tilton Ki
seliov, Vasili Kuznețov, Boris Po- 
nomariov, Șaraf Rașidov, Mihail 
Solomențev, Eduard Șevardnadze, 
Mihail Zimianin, Ivan Kapitonov, 
Konstantin Rusakov.

în imensa sală, acordurile unui 
marș funebru subliniază pregnant, 
durerea pe care cei prezenți o în
cearcă in aceste clipe.

Sint In sală soția și ceilalți mem
bri ai familiei celui dispărut, că
rora conducerea de partid. ?i de stat 
sovietică le prezintă condoleanțe, le



PLENARA EXTRAORDINARĂ A COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

O, N. U.: Ședință specială a Adunării Generale
în memoria lui L I. Brejnev

Președintele Argentinei
I-a primit pe ambasadorul României

Tovarășul I. V, Andropov a fost ales
secretar general al C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Vi
neri a avut loc plenara extraordinară 
a Comitetului Central al P.C.U.S.

Din însărcinarea Biroului Politic 
al C.C., plenara a fost deschisă de 
Iuri Andropov, membru âl Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care a luat cuvîntul și a adus un 
vibrant omagiu vieții și activității lui 
L. I. Brejnev. memoriei sale.

Industrializarea tării și colectiviza
rea agriculturii, marele război pen
tru apărarea patriei și reconstrucția 
postbelică, valorificarea pământurilor 
înțclenite și cercetarea Cosmosului — 
toate acestea sint mărețele jaloane 
pe calea muncii și luptei poporului 
sovietic și, totodată, jaloanele bio
grafiei comunistului Leonid Ilici 
Brejnev, a reliefat I. Andropov.

Leonid Ilici Brejnev — a subliniat 
vorbitorul — va rămine pentru tot
deauna în memoria omenirii ca 
luptător consecvent, pasionat și neo
bosit pentru pacea și securitatea po
poarelor. pentru eliminarea pericolu
lui de război nuclear mondial care 
planează asupra omenirii.

Viața lui Leonid Ilici Brejnev — 
a arătat el — s-a frînt intr-un 
moment în care gîndurile, eforturile 
lui erau îndreptate spre solutionarea 
celor mai importante sarcini ale dez
voltării economice, sociale și cultu
rale trasate de cel de-al XXVI-lea 
Congres, de plenarele care au urmat 
după congres. înfăptuirea acestor 
sarcini, transpunerea consecventă în 
viată a liniei politice interne și ex
terne a partidului nostru și a statului 
sovietic, elaborată sub conducerea 
lui Leonid Ilici Brejnev. reprezintă 
datoria noastră primordială. Si acesta 
va fi cel mai bun prinos adus de noi 
memoriei luminoase a conducătorului 
care ne-a părăsit.

în această situație — a spus I. 
Andropov — datoria fiecăruia dintre 
noi, datoria fiecărui comunist este 
de a ne strînge și mai mult rîndu- 
rile, de a ne uni și mai puternic in 
jurul Comitetului Central al parti
dului. de a face fiecare în funcția 
noastră, în viața noastră, cît mai 
mult cu putință pentru binele 
poporului sovietic, pentru întărirea 
păcii, pentru triumful comunismului.

Poporul sovietic are o încredere 
nemărginită in partidul său comu
nist. El are această Încredere întrucît 
pentru el nu a existat și nu există 
alte interese decit interesele funda
mentale ale oamenilor sovietici. A 
justifica această încredere înseamnă 
a merge înainte pe calea construc
ției comuniste, a realiza înflorirea 
continuă a patriei noastre socialiste.

Noi dispunem de o asemenea for
ță care ne-a ajutat și ne ajută în cele 
mai grele momente, care ne permite 
să rezolvăm cele mai grele sarcini. 
Această forță este unitatea rindurilor 
partidului nostru, această forță este 
reprezentată de înțelepciunea colec
tivă a partidului, de conducerea lui 
colectivă ; această forță este unita
tea dintre partid și popor.

Plenara noastră s-a întrunit astăzi 
pentru a cinsti memoria lui Leonid 
Ilici Brejnev și pentru a asigura con
tinuarea operei căreia el i-a consa
crat întreaga viață.

în legătură cu încetarea din viață 
a secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. Leonid 
Brejnev, membrii plenarei C.C. au 
cinstit memoria celui dispărut, păs- 
trînd un minut de reculegere.

In comunicatul dat publicității se 
arată că plenara C.C. a evidențiat 
faptul că partidul comunist, poporul

sovietic, întreaga omenire progresistă 
au suferit o grea pierdere. A încetat 

viață un remarcabil activist al 
partidului comunist, al statului so
vietic, al mișcării comuniste, munci
torești internaționale și de eliberare 
națională, un înflăcărat luptător pen
tru pace.

Participanții la plenara C.C. au 
exprimat condoleanțe profunde ru
delor și celor apropiați defunctului.

Plenara C.C. a examinat în conti
nuare problema alegerii secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S.

Din însărcinarea Biroului Politic al 
C.C. a luat cuvintul Konstantin 
Cernenko. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S. El a propus ca in 
funcția de secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. să fie ales Iuri Andropov.

Plenara l-a ales în unanimitate pe 
Iuri Andropov in funcția de secretar 
'general al C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvintul. Iuri Andropov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a mulțumit din inimă plenarei C.C. 
pentru inalta încredere acordată — 
alegerea sa in inalta funcție.

Iuri Andropov a dat asigurări Co- . 
mitetului Central al P.C.U.S.. Parti
dului Comunist că iși va consacra 
toate forțele, cunoștințele și expe
riența de viață îndeplinirii cu succes 
a programului construcției comunis
te. trasat în hotărîrile celui de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., pen
tru asigurarea continuității în so
luționarea sarcinilor de întărire în 
continuare a puterii economice și de 
apărare a U.R.S.S., de ridicare a 
bunăstării poporului sovietic, conso
lidarea păcii, in înfăptuirea întregii 
politici leniniste interne și externe 
promovate in timpul lui Leonid 
Brejnev.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— într-o ședință plenară specială, joi 
după-amiază. Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor . Unite a 
cinstit memoria lui Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Ședința de dimineață a Adunării 
Generale a fost amînată.

Președintele celei de-a 37-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Imre Hollai (Ungaria), a relevat că 
omenirea a pierdut un ginditor re
voluționar și un om de stat care și-a 
consacrat viața luptei pentru conso
lidarea păcii și securității, întărirea 
destinderii internaționale, pentru 
cauza dezarmării și progres social.

Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat contri

buția deosebită la cauza destinderii 
și întăririi colaborării între popoarele 
planetei pe care a adus-o Leonid 
Brejnev, consecvența cu care s-a 
pronunțat in sprijinul principalelor 
prevederi ale Cartei O.N.U. întil- 
nirea avută cu Brejnev anul acesta 
— a menționat secretarul general al 
O.N.U. — a demonstrat, încă o dată, 
atașamentul său pentru cauza păcii, 
sprijinul său față de eforturile 
O.N.U. pe calea consolidării păcii.

Au luat cuvîntul, de asemenea, re
prezentanți ai statelor. între care și 
România. Ei și-au exprimat profunda 
compasiune în legătură cu încetarea 
din viață a lui Leonid Brejnev și au 
subliniat contribuția adusă de acesta 
la cauza consolidării păcii și securi
tății internaționale.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a transmis pre
ședintelui Națiunii Argentiniene, ge
neral de divizie (R) Reynaldo Benito 
Antonio Bignone. cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și succes 
și de prosperitate poporului argenti
nian.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele argentinian a rugat să se

transmită șefului statului român un 
cordial salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală și de 
progres poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Națiunii Argentiniene a amba
sadorului român la Buenos Aires. 
Gheorghe Apostol. Cu această ocazie 
au fost abordate unele probleme pri
vind relațiile bilaterale de interes 
comun, precum și aspecte ale vieții 
politice internaționale.

Generalul Kenan Evren - învestit în funcția 
de președinte al Turciei

MADRID

Lucrările reuniunii
MADRID 12 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Radu Adrian : în șe
dința plenară de vineri a reuniunii 
general-europene, reprezentanții celor 
35 de state participante au păstrat un 
moment de reculegere in memoria lui 
Leonid Ilici Brejnev. Delegații care 
au luat cuvintul au evocat figura con
ducătorului partidului și statului so
vietic. contribuția sa la cauza păcii.

general-europene
securității și înțelegerii între statele 
și popoarele continentului.

Reprezentanții celor 35 de state 
participante au adoptat, prin consens, 
programul de lucru pentru săptămina 
viitoare.' care cuprinde două ședințe 
plenare și o serie de reuniuni ale 
grupului de lucru însărcinat cu elabo
rarea documentului final ai reu
niunii.

ANKARA 12 (Agerpres). — Gene
ralul Kenan Evren a fost învestit, 
oficial, vineri, în funcția de pre
ședinte al Republicii Turcia, în ca
drul unei ceremonii care a avut loc 
la sediul parlamentului. Aceasta a 
urmat referendumului popular orga
nizat duminică, în timpul căruia 
circa 91 la sută dintre alegători turci 
s-au pronunțat în favoarea noii con

stituții a țării. Mandatul preziden
țial va avea o durată de șapte ani.

într-un mesaj radiodifuzat adre
sat națiunii, președintele Kenan 
Evren a declarat că următoarea eta
pă a revenirii la o viață publică de
mocratică în Turcia va fi organiza
rea de alegeri generale, programate 
pentru toamna anului 1983.

DANEMARCA

Zile de acțiune pentru dreptul la muncă
și la învățătură

Ample acțiuni pentru dezarmare și pace

FRANȚA : 0 manifestare comună 
împotriva armelor nucleare

Iuri Vladimirovici An
dropov s-a născut la 15 
iulie 11)14. într-o familie 
ele feroviari, in localitatea 
Nagutskaia, ținutul Sta
vropol. Este membru al 
P.C.U.S. din 1939.

Comsomolist la vîrsta 
de 16 ani. Iuri Andropov 
a fost muncitor in ora
șul Mozdok, din R.S.S.A. 
Osetină de Nord și a lu
crat ca marinar pe navele 
de pe Volga.

Din anul 1936, Iuri An
dropov a activat pe linie 
de Comsomol, fiind ales 
secretar al organizației de 
Comsomol de la Școala 
tehnică pentru transpor
turi fluviale din orașul 
Ribinsk, regiunea laro- 
slavl. A fost apoi promo
vat în funcția de instructor 
al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.s.S. pe șantierele na
vale „Volodarski". din o- 
rașul Ribinsk. In 1938, 
comsomoliștii din regiunea 
Iaroslavl îl aleg prim-se- 
cretar al Comitetului Re
gional Iaroslavl al 
U.T.C.L., iar in 1940 este 
ales prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L.' din Karelia.

Din primele zile ale 
Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Iuri 
Andropov a participat ac
tiv la mișcarea de parti
zani din Karelia. După 
eliberarea orașului Petro
zavodsk de sub cotropito
rii fasciști, în 1944. Iuri 
Andropov a început să 
desfășoare activitate pe 
linie de partid. El este 
ales al doilea secretar al 
Comitetului orășenesc al 
partidului din Petroza
vodsk, iar în 1947 — al

Iuri Andropov este amba
sador extraordinar si ple
nipotențiar al U.R.S.S. in 
R.P. Ungară.

In anul 1957, el a fost

doilea secretar al C.C. al 
P.C. din Karelia.

Din anul 1951, in baza 
unei hotăriri a C.C. al 
P.C.U.S., Iuri Andropov

este transferat în apara
tul central al C.C. al 
P.C.U.S. și numit inspec
tor. iar apoi șeful unei 
subsecții a C.C. al P.C.U.S.

In perioada 1953—1957

numit, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S.

La Congresul al XXII- 
lea si la congresele urmă
toare ale P.C.U.S., Iuri 
Andropov a fost ales

membru al . C.C. al 
P.C.U.S.

In 1962, Iuri Andropov 
a fost ales secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

In luna mai 1967. este 
numit președinte al Co
mitetului securității de 
stat de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S.

: In luna iunie, a acelu
iași an. este ales membru 
supleant al Biroului Poli
tic ab C.C. al P.C.U.S.

Din aprilie 1973 este 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.

In mai 1982, Iuri An
dropov a fost ales secre
tar al C.C. al P.C.U.S., 
fiind și deputat al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. 
într-o serie de legislaturi.

In toate funcțiile în 
care a lucrat din 'însărci
narea partidului, Iuri An
dropov și-a manifestat 
atașamentul față de mă
reața cauză leninistă a 
partidului. El și-a consa
crat toate forțele, cunoș
tințele și experiența tra
ducerii in viață a hotărî- 
rilor partidului. luptei 
pentru triumful ideilor 
comuniste.

Pentru marile merite 
fată de patria sovietică, 
lui Iuri Andropov — re
marcabil activist al parti
dului comunist și al sta
tului sovietic — i-a fost 
conferit, in 1974. titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. 
El a fost decorat in patru 
rinduri cu „Ordinul Le- 
nin“. cu ordinele „Revo
luția din Octombrie". 
„Steagul Roșu", de trei 
ori cu Ordinul „Steagul 
Roșu al Muncii" și cu me
dalii.

In orașul Bitche, din Franța, a 
avut loc, zilele trecute, o demons
trație de protest împotriva instală
rii în apropierea orașului vest-ger- 
man Fischbach a celui mai impor
tant depozit de arme chimice și 
nucleare din Europa. Această acțiu
ne, la care au participat între 
2 500—3 000 de persoane, a repre
zentat un fapt fără precedent în 
istoria micului oraș de graniță, de
oarece la ea au fost prezenți și 
luptători pentru pace din R.F.G. 
Participanții au cerut lichidarea de
pozitului american care le amenin

ță existența și oprirea instalării de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe conti
nent. Ei au hotărît ca acțiunea lor 
de protest să fie repetată, la 13 
noiembrie, în localitatea Pirmasens 
din R.F.G. Demonstrația comună 
frcnco-vcst-germană constituie o 
nouă dovadă că popoarele lumii 
sint tot mai conștiente de faptul că 
numai cu forțe unite vor putea stă
vili marele pericol pe care-l repre
zintă pentru întreaga umanitate 
armele nucleare.

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
La inițiativa comitetelor pentru șo
maj a 27 de uniuni sindicale din Co
penhaga și a unor organizații de ti
neret, in Danemarca au avut loc mi
tinguri și demonstrații împotriva po
liticii economice a guvernului, la 
care au participat mii de persoane. 
Ele se înscriu în cadrul zilelor de ac
țiuni ale oamenilor muncii desfășu
rate sub imperativul luptei pentru 
dreptul la muncă și învățătură, îm
potriva reducerii nivelului de trai.

în fata clădirii parlamentului din 
Copenhaga, mii de tineri și oameni

în vîrstă au luat parte la un miting 
împotriva hotărîrii guvernului de în
ghețare a salariilor, de reducere a 
subvențiilor pentru invățămint, ocro
tirea sănătății și asigurările sociale, 
în declarația adoptată la miting se 
condamnă intenția guvernului c a 
arunca greul crizei economice,,;/.^ 
umerii păturilor sărace ale pope 
lației, se subliniază hotărirea de a 
continua lupta împotriva șomajului.

Demonstrații și mitinguri similare 
au avut loc în peste 25 de orașe ale 
Danemarcei. în unele părți, poliția 
a procedat la arestări în rîndul de
monstranților.

„Nu avem nevoie de muncitori"

S.U.A.: Milioane de americani se pronunță 
pentru eliminarea pericolului de război

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
într-un articol apărut in „Christian 
Science Monitor", Stephan Leader, 
fost colaborator al Agenției ame
ricane pentru dezarmare și contro
lul armamentelor, specialist în do
meniul înarmărilor strategice, și-a 
exprimat sprijinul pentru propunerea 
de înghețare a arsenalelor nucleare 
din lume. Referendumul care s-a 
desfășurat, la 2 noiembrie, în 9 sta
te și numeroase orașe din S.U.A., a 
demonstrat că majoritatea america
nilor consideră această măsură ca 
deosebit de necesară. Milioanele de 
americani care s-au pronunțat pen

tru înghețarea armamentelor sînt 
preocupați de încetarea cursei nebu
nești a înarmărilor nucleare și de 
eliminarea pericolului unui război 
nuclear. „Orice neînțelegere intre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică 
poate fi rezolvată pe calea trata
tivelor, există numeroase domenii 
în- relațiile dintre cele două state 
în care se pot obține acorduri re
ciproc avantajoase", susține Ste
phan Leader. Dar cel mai impor
tant pas pe calea eliminării peri
colului unui război și întăririi păcii, 
subliniază el, ar fi înghețarea ime
diată a arsenalelor nucleare.

Activitate diplomatică in problemele Orientului Mijlociu

Diagrama cu ti
tlul de mai sus, 
reprodusă .după 
„Newsweek", re
prezintă creșterea 
(în procente) a 
șomajului in țări
le O.C.E.D., care 
grupează princi
palele state capi
taliste dezvoltate: 
față de 6,2 la 
sută din totalul 
populației active 
în 1980, procen
tajul celor fără 
de lucru este în 
ptezent de 8,5 la 
sută, ceea ce în
seamnă că peste 
31 de milioane de 
oameni sînt privați 
de dreptul funda
mental la muncă.
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MOSCOVA — Ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromiko, a primit delegația Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
condusă de Faruk Kaddoumi. șeful 
Departamentului Politie al O.E.P., 
aflată intr-o vizită la Moscova. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., in 
cadrul convorbirilor, cele două părți 
au reafirmat hotărirea de a se ajun
ge la o reglementare politică, dreap
tă. în Orientul Mijlociu, subliniind 
că o pace trainică in această regiune 
nu este posibilă fără recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
arab palestinian, inclusiv a dreptu
lui de a-și crea un stat propriu, in
dependent. Comunicatul de presă di
fuzat de T.A.S.S. relevă că pentru a 
se ajunge la o reglementare, cea mai 
potrivită formă ar fi o conferință 
internațională asupra Orientului 
Mijlociu, la care trebuie să participe 
neapărat și cu drepturi depline Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti

nei. singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

RIAD — Regele Hussein al Ior
daniei și-a încheiat vizita in Arabia 
Saudită, unde a avut o serie de con
vorbiri cu oficialitățile saudite. trans
mit agențiile de presă. In timpul în
trevederilor au fost abordate pro
bleme privind evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, conflictul dintre 
Iran și Irak și unele aspecte ale re
lațiilor interarabe, arată agențiile.

WASHINGTON — Primul ministru 
al Israelului. Menahem Begin, a sosit 
in S.U.A., unde va efectua o vizită 
de 10 zile. Premierul israelian a de
clarat că săptămina viitoare va avea, 
la Washington, convorbiri cu secre
tarul de stat american. George 
Shultz, după care\la 19 noiembrie, 
se va întilni, la Casa Albă, cu pre
ședintele Ronald Reagan.

NO HELP WANTED
Unemployment is soaring in most of 
the 24 OECD nations and is rapidly 
becoming the industrial world's, 
principal economic problem.

In percent

Christoph Blumrich—Newswiek

Current estimates from government 
sources for all charts.

Atac al unor forțe de comando ale R.S.A. 
în sudul Angolei

LUANDA 12 (Agerpres). — Forțe 
de comando sud-africane transpor
tate pe mare au efectuat un atac in 
sudul Angolei, unde au distrus două 
.poduri pe riul Giraul, in zona de 
coastă — informează agenția ango
leze de presă Angop, citată de agen
ția U.P.I. Riposta promptă a forțe
lor militare angoleze a forțat ele
mentele agresive să fugă, abando
ned echipamentul și armamentul pe 
care îl aveau asupra lor.

Se precizează că unitățile de co

mando ale regimului, de la Pre. 
au fost transportate la bordul 'Aupr 
nave militare sud-africane. care au 
pătruns in apele teritoriale ale An
golei și au debarcat in provincia 
Namibe, din sud-vestul țării.

Agenția Angop menționează că a- 
ceastă acțiune agresivă a regimului 
rasist sud-african reprezintă o do
vadă a iminenței unei noi escaladări 
a războiului nedeclarat pe care Re
publica Sud-Africană îl desfășoară 
împotriva poporului angolez.
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IN FAVOAREA SOLUȚIONĂRII PE CALE PAȘNICĂ A CONFLICTELOR 

DIN AMERICA CENTRALA. Mexicul și Panama au convenit să acționeze 
in favoarea „destinderii, păcii și a bunei înțelegeri" dintre statele din 
America -Centrală, s-a anunțat la Ciudad de Mexico la încheierea con
vorbirilor oficiale dintre președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, și 
omologul său panamez, Ricardo de la Espriella. In acest sens, ei au arătat 
că sprijină inițiativele menite să ducă la rezolvarea pe calea tratativelor 
a conflictelor dintre unele state din zonă.

I O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 
AI P.C.R., condusă de tovarășul

I Vasile Popescu, secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R., a- 
efectuat o' vizită de schimb de ex-

I periență în R.D.G., la invitația 
C.C. al P.S.U.G., pe probleme ale

I valorificării superioare a resurselor 
energetice și a materiilor prime.

I Delegația a vizitat obiective eco
nomice din districtul Cottbus și a 
avut discuții la C.C. al P.S.U.G.

I precum și la conducerea Ministeru
lui Cărbunelui și Energiei.

O SESIUNE a Parlamentului 
vest-european (organism consulta- 

I tiv al C.E.E.) începe luni la, Stras
bourg. Dezbaterile vor fi domiiîate 

I de examinarea unui raport al Co
misiei politice a parlamentului care 

• recomandă „celor zece" să înceteze 
orice vinzare de arme către R.S.A. 
și să-și reducă importurile din a- 

I ceastă țară cu regim rasist.

I PRELUNGIREA STĂRII EXCEP
ȚIONALE ÎN SRI LANKA. Consi-

1 lini de Miniștri al Republicii Sri 
■ Lanka a hotărît prelungirea stării 

excepționale în țară pe o perioadă 
I nedeterminată, avîndu-se în vede

re descoperirea, la Colombo, a unor 
I încercări de atentate la viața pre

ședintelui, a primului ministru și a 
altor conducători politici.

LA INVITAȚIA PROCURORU
LUI GENERAL AL R. D. GERMA
NE a avut loc vizita unei delegații 
a Procuraturii generale a Republi
cii Socialiste România condusă de 
procurorul general Nicolae Popovici. 
Delegația română a fost primită de 
tovarășul Horst Sindermann, pre
ședintele Camerei Populare, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G., Heinrich Toeplitz, președin
tele Tribunalului Suprem al R.D.G. 
S-a efectuat un larg schimb de ex
periență în domenii de interes re
ciproc. Au avut loc vizite la obiec
tive sociale si culturale din Berlin 
și din districtul Karl Marx Stadt.

IN CADRUL'„ZILELOR CULTURII 
ROMÂNEȘTI" la Biblioteca română 
din Roma au fost prezentate filmul 
artistic de lung metraj „Colum
na'', precum și documentarele „Va
tra dacică", „Frați îngemănați" și 
„Restaurarea — act de cultură".

DEMISIE. William Borm, mem
bru al Comitetului director al Parti
dului Liber-Democrat din R.F.G., 
a demisionat din funcție, pen
tru a-și manifesta astfel dezacor
dul fată de schimbarea parteneru
lui de coaliție al P.L.D., hotărîtă de 
către liderul acestei formațiuni po

litice. Hans Dietrich Genscher. Ho
tărirea lui Borm intervine după de
cizii «'-semănătoare luate in ultime
le zile și de alții membri marcanți 
ai P.L.D., din motive similare.

VIZITA MINISTRULUI DE EX
TERNE AL POLONIEI IN INDIA. 
La Delhi au avut loc convorbiri în
tre Narasimha Rao, ministrul de 
externe al Indiei, și Stefan Olszow- 
ski, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, care se află într-o 
vizită oficială în. capitala indiană. 
Părțile au trecut în revistă evolu
ția relațiilor bilaterale, precum și 
evenimentele actuale de pe arena 
internațională, concentrindu-și a- 
tenția asupra principalelor proble
me care reprezintă un pericol la 
adresa păcii.

CREDITE ACORDATE MEXI
CULUI ȘI ARGENTINEI DE CĂ
TRE F.M.I. La Washington s-a a- 
nunțat că între Mexic și Fondul 
Monetar Internațional (F.M.I.) a 
fost încheiat un acord preliminar 
cu privire la acordarea unul credit 
„stand by" în valoare de 3.8 mili
arde dolari, pentru o perioadă de 
trei ani. De asemenea, F.M.I. a în
cheiat un acord preliminar cu Ar
gentina pentru un credit de 1.6 mi
liarde dolari, rambursabil in 15 luni.

CICLONUL CARE S-A ABATUT 
ASUPRA COASTEI OCCIDENTA
LE A INDIEI, in special asupra 
teritoriului statului Gujarat, a pro
vocat, potrivit unui ultim bilanț 
oficial, moartea a 379 persoane. Se 
consideră că aproximativ 5 milioane 
de persoane sint .sinistrate, dintre 
care mai multe sute de mii au ră
mas fără adăpost.

0 contribuție importantă Ia dezvoltarea relațiilor de conlucrare 
prietenească dintre România și R. D. Germană

Relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și R. D. Germană, 
care au cunoscut o dezvoltare inten
să in anii din urmă, se vor ampli
fica și mai mult în actualul cincinal 
și in perspectiva întregului deceniu. 
Aceasta se reliefează ca o concluzie 
sintetică a vizitei o/iciale de priete
nie pe care, la invitația tovarășului 
Constantin Dăscălescu. prim-minis- 
tru al guvernului român, a între
prins-o în țara noastră tovarășul 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane. In- 
scriindu-se în suita contactelor reci
proce promovate de cele două parti
de și state la toate nivelurile, vizita, 
convorbirile purtate au constituit o 
expresie elocventă a preocupării sta
tornice pentru a valorifica toate po
sibilitățile existente in vederea apro
fundării și diversificării conlucrării, 
ca important factor de progres in 
ambele țări.

Fără indoială. momentul principal 
al vizitei l-a constituit primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tovarășului Willi Stoph, in cursul 
căreia s-a procedat la un călduros 
schimb de mesaje prietenești intre 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele republicii, și secre
tarul . general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, tovarășul Erich 
Honecker. Convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a pus în evidență 
satisfacția pentru modul cum se în
deplinesc hotăririle și înțelegerile la 
nivel înalt, ceea ce asigură dezvol
tarea continuă a colaborării, în inte

resul celor două popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

A reieșit și cu prilejul actualelor 
convorbiri însemnătatea hotărîtoare 
a întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, 
care, in spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și' asistență mutua
lă și al declarațiilor comune din 1977 
și 1980, au conferit, prin amploarea 
și profunzimea înțelegerilor realiza
te, o temelie trainică, de lungă du
rată intensificării pe cele mai diver
se planuri a conlucrării prietenești 
dintre țările noastre socialiste.

în acest sens, convorbirile dintre 
cei doi șefi de guvern, avind un pro
nunțat caracter de lucru, s-au des
fășurat intr-o atmosferă de profundă 
încredere și înțelegere reciprocă. Așa 
cum se arată și in Comunicatul dat 
publicității, ampla analiză a stadiu
lui raporturilor economice a pus în 
evidență evoluția ascendentă a aces
tora, R. D. Germană aflîndu-se con
stant pe unul din primele locuri in 
schimburile noastre externe. Un in
diciu al dinamismului acestor relații 
îl constituie depășirea sistematică a 
volumului schimburilor prevăzute in 
programele ce au fost încheiate. Cu 
prilejul actualelor convorbiri s-a 
apreciat că nivelul la care au ajuns 
raporturile dintre cele două țări, gra
dul înalt de tehnicitate și perspec
tivele economiilor lor naționale oferă 
condiții pentru intensificarea în con
tinuare a colaborării.

în această ordine de preocupări, 
conlucrarea urmează a fi și mai in
tens orientată spre ramurile econo

mice cele mai importante cum ar fi 
construcțiile de mașini, metalurgia, 
electronica, electrotehnica, industria 
chimică, agricultura. Un factor tot 
mai dinamic al relațiilor economice 
îl constituie cooperarea și speciali
zarea în producție, pentru a căror 
dezvoltare în continuare — atît prin 
realizarea acțiunilor prevăzute, cit și 
prin inițierea altora, noi — s-au pro
nunțat cei doi premieri. O acțiune 
de amploare care va duce, fără in
doială, la amplificarea și mai puter
nică a colaborării in perioada urmă
toare este începerea pregătirilor în 
vederea coordonării viitoarelor pla
nuri cincinale ale celor două țări.

Conlucrarea bilaterală este com
pletată de colaborarea in cadrul 
C.A.E.R., unde, așa cum s-a eviden
țiat in cursul dialogului de la Bucu
rești. România și R. D. Germană ac
ționează pentru îndeplinirea Progra
mului complex și a programelor spe
ciale elaborate, in interesul ambelor 
economii naționale.

De asemenea, vor cunoaște, ca și 
pînă acum, o continuă dezvoltare re
lațiile tehnico-științifice și culturale, 
în scopul unei mai bune cunoașteri 
reciproce și întăririi prieteniei dintre 
cele două popoare.

Schimbul de păreri asupra unor 
probleme internaționale actuale a 
scos în relief pericolul pe care îl 
prezintă politica imperialistă de 
forță și dictat, de intensificare a 
cursei înarmărilor și amestec in tre
burile interne ale unor state suve
rane. în această lumină, a fost re
afirmată hotărirea celor două țări 
de a acționa, împreună cu celelalte

state socialiste, cu toate țările iubi
toare de pace, cu forțele înaintate de 
pretutindeni in vederea opririi agra
vării situației pe plan mondial, so
luționării problemelor litigioase nu
mai pe calea tratativelor, pentru 
continuarea și aprofundarea politicii 
de destindere și pace.

Exprimindu-și îngrijorarea față de 
planurile privind instalarea de noi 
rachete cu rază medie de acțiune în 
unele țări europene, s-a subli
niat voința României și R.D.G. de a 
acționa pentru limitarea și reduce
rea, iar in final eliminarea completă 
a tuturor armelor nucleare de pe 
continentul nostru. In concepția ce
lor două țări, succesul reuniunii de 
la Madrid, în vederea căruia ambele 
țări acționează cu perseverență, im
plică în mod necesar adoptarea ho
tărîrii privind convocarea unei con
ferințe pentru dezarmare și întări
rea încrederii în Europa, ca și asigu
rarea continuității procesului început 
la Helsinki, în acest sens R. D. Ger
mană reafirmindu-și sprijinul față 
dc propunerea ca viitoarea reuniune 
general-europeană să aibă loc in ca
pitala României.

Salutînd rezultatele pozitive ale 
convorbirilor de la București, opinia 
publică din țara noastră iși exprimă 
convingerea că hotăririle și înțelege
rile intervenite iși vor găsi materia
lizare în extinderea și aprofundarea 
continuă a conlucrării multilaterale 
prietenești dintre cele două țări. în 
folosul reciproc, al intereselor gene
rale de pace, destindere și progres.

AI. CAMPEANU
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