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28 martie 1974, ziua cînd, prin voința întregului popor,
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a fost învestit cu înalta funcție
de președinte al Republicii Socialiste România
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Cinstire muncii rodnice, consacrate realizării exemplare a prevederilor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a inmînat ieri, in cadrul unei solemnități la Marea Adunare
Națională,
înalte distincții
si
unităti9 fruntașe
9
9 unor județe
R
9
9
Ș
în întrecerea socialistă pe anul 1982
Tovarășul Nicolae Ceausescu,
secretar general, al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
inmînat, simbătă, in cadrul unei
solemnități, care a avut loc la
Palatul Marii Adunări Naționa
le, înalte distincții ale Republi
cii Socialiste România unor or
ganizații județene de partid,
consilii populare. întreprinderi
Si centrale industriale, unități agricole și silvice, de construcții,
unități din domeniul transportu
rilor și telecomunicațiilor, cir
culației mărfurilor, de gospodă
rie comunală și prestări de ser
vicii. institute de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică,
pentru rezultatele deosebite ob
ținute in anul 1982 in îndepli
nirea si depășirea planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială și a angajamen
telor asumate în întrecerea so
cialistă.
La solemnitate au participat
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin
Dăscălescu,
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă,
Ludovik
Fazekaș,
Alexandrina
Găinușe,
Petre
Lupu, Manea Mănescu, Paul
Niculescu, Constantin Olteanu,
Cheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe
Rădulescu,
Ilie
Verdeț, Ștefan Voitec.
In sală se aflau membri, șupleanți ai Comitetului ■ Politic
Executiv, secretari, ai C.C. al
P.C.R., membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, d.eputații
și invitații care au participat
la cea de-a șaptea sesiune a
celei de-a opta legislaturi a
Marii Adunări Naționale.
Înaltă cinstire adusă hăr
niciei, spiritului de
iniția-

Cald și profund omagiu
președintelui Republicii

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvînturea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central
al partidului, al Consiliului de
Stat și Guvernului, precum și al
meu personal, adresez cele mai
calde felicitări tuturor județelor și
colectivelor de oameni ai muncii
din toate domeniile — industrie,
agricultură, transporturi, cercetare,
consilii populare — pentru înal
tele distincții, incepind cu titlul de
„Erou al Muncii Socialiste", cu di
verse ordine clasa I și alte clase,
primite astăzi. Acestea constituie o
înaltă apreciere a rezultatelor ob
ținute de județele și colectivele de
oameni ai muncii care au fost dis
tinse. (Aplauze prelungite).
După cum am menționat la Con
ferința Națională și la recenta Ple
nară a Comitetului Central, chiar
în condițiile anului 1982, țara
noastră a obținut rezultate însem
nate în dezvoltarea economico-socială — și, la aceste rezultate, ju
dețele și colectivele de oameni ai
muncii din toate domeniile, care
au fost distinse cu înaltele ordine
și alte distincții ale Republicii So
cialiste România, au adus o contri
buție deosebită. Aceasta demon
strează că — chiar în condiții gre
le — acolo unde s-a lucrat cu pri
cepere, cu o organizare bună, cu
entuziasm, unde s-a acționat cu
înalt spirit de răspundere și disci

plină pentru realizarea planului,
pentru dezvoltarea patriei noastre,
s-au obținut rezultate bune și foar
te bune. Numai așa a fost posibil
să acordăm în acest an un număr
mare de titluri de „Erou al Mun
cii Socialiste", precum și un nu
măr destul de mare de ordine cla
sa I. Aceasta înseamnă că, și în
condiții grele, stă în puterea fie
cărui județ, a fiecărui colectiv —
dacă acționează cu întreaga răs
pundere și hotărîre — să obțină
rezultate bune. Iată de ce, încă
o dată, dăm o înaltă apreciere ce
lor care au fost distinși astăzi și
le urăm succese tot mai mari în
întreaga activitate. (Aplauze puter
nice, prelungite).
în același timp, doresc să adre
sez felicitări tuturor județelor și
colectivelor de oameni ai muncii
din toate domeniile de activitate,
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului
nostru popor, care, chiar dacă nu
se numășă printre cei distinși as
tăzi, au depus o activitate impor
tantă și au adus o contribuție de
mare însemnătate Ia succesele ge
nerale obținute de patria noastră
în dezvoltarea economico-socială.
(Aplauze puternice, prelungite).
La Plenara Comitetului Central
al partidului am vorbit pe larg de
problemele care trebuie soluționate
în continuare, în vederea înfăptuirii

neabătute a hotărîrilor Conferinței
Naționale. Am menționat unele re
zultate bune obținute în primele
trei luni ale acestui an. De aseme
nea, în dezbaterile din Marea
Adunare Națională pe marginea ra
portului guvernului cu privire la
activitatea pe primele trei luni ale
acestui an s-au evidențiat succesele
importante realizate în toate dome
niile, faptul că am început anul in
bune condiții, că am realizat o
producție industrială superioară
prevederilor planului — ceea ce
demonstrează atit realismul planu
lui, cit și faptul că dispunem de
tot ce este necesar. Dispunem de
bază tchnico-matcrială, dar mai
cu seamă de o minunată . clasă
muncitoare, intelectualitate, țărăni
me care, acționind cu toată fermi
tatea, sint în stare să înfăptuiască
hotăririle Conferinței Naționale și
să asigure dezvoltarea intr-un ritm
înalt a patriei noastre socialiste.
De asemenea, s-au obținut rezul
tate bune și în domeniul agricultu
rii, se desfășoară cu succes lucră
rile din primăvara acestui an. Sînt,
totodată, rezultate bune în dome
niul științei, al învăiămîntului, in
toate sectoarele de activitate. Pe această bază putem aprecia că avem
tot ce este necesar pentru a realiza
planul pe 1983 în bune condiții,
chiar cu o depășire importantă. în
acest fel vom crea condițiile nece

sare înfăptuirii prevederilor planu
lui cincinal, realizării obiectivelor
fundamentale trasate de Congresul
al XII-lea, de trecere la un nou
stadiu de dezvoltare, de realizare
a unei noi calități a muncii și vie
ții, de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului —
țelul suprem al politicii partidului
nostru comunist. (Aplauze puterni
ce, prelungite).
întrecerea pe acest an este deci
deschisă pentru toate județele și
pentru unitățile din toate domeniile
de activitate. Orice județ poate, în
primăvara anului viitor, să pri
mească un ordin clasa I ; orice în
treprindere sau unitate economicosocială, industrială, agricolă, din
cercetare poate să primească un
ordin clasa I. Depinde de felul în
care colectivele de oameni ai mun
cii, consiliile de conducere, organi
zațiile de partid vor ști să organi
zeze munca, să unească eforturile
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, în îndepli
nirea in cele mai bune condiții
a planului — și astfel să ocupe un
loc fruntaș. Eu nu pot să am nici
un fel de opțiune pentru un județ
sau altul. Doresc ca toate județele
să poată ocupa uu loc cit mai de
frunte și diferența între cel dinții
și cel din urmă să fie cit mai mică.
(Continuare în pag. a ,II-a)
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zi istorică, o zi pentru is
torie : 28 martie 1974.

Marea Adunare Națională
s-a întrunit în ședință so
lemnă pentru a alege pe primul
președinte al Republicii Socialiste
România. Prin votul unanim al fo
rului legislativ al României au dobîndit consacrare juridică voința
întregii noastre națiuni socialiste,
acordul deplin al tuturor conștiin
țelor țării cu privire la învestirea
în această înaltă funcție a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Suprema
învestitură s-a înscris pentru tot
deauna în memoria timpului ca o
nouă și elocventă dovadă a alesei
prețuiri, a deosebitei stime pe care
întregul nostru popor le nutrește
față de fiul său cel mai iubit.
De nouă ani tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, este
președintele Republicii. De nouă
ani, atit pe plan intern, cit și pe
plan, internațional, interesele Româ
niei sint -reprezentate de comunis
tul înflăcărat, de revoluționarul
patriot, de eminentul conducător
politic care și-a dedicat întreaga
viață ridicării necontenite a patriei
pe cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație socialistă. Pre
ședintele Republicii a trasat cu lu
ciditate, cu înaltă răspundere și
competență științifică drumul țării
noastre prin ani și decenii, către
acel viitor de aur spre care au nă
zuit înaintașii. Pe acest drum de
lumină și glorie a fost urmat, este
urmat de întregul popor român.
Avem o istorie glorioasă. Paginile
ei sint încărcate de fapte nemuri
toare săvirșite de eroii veacurilor,
de patrioți luminați a căror forță
a izvorit din năzuința lor fierbinte
de a consolida, aici, pe pămintul
României, un stat puternic, unitar,
liber și independent, din trainica
lor legătură cu poporul.' Din rindurile poporului nostru s-au ridi
cat, în tumultul unei istorii multi
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milenare, vestiți conducători care
au luptat pină la sacrificiul suprgm
pentru apărarea pămîntului stră
moșesc. Și tot din rîndurile po
porului, autorul de necontestat al
frămîntatei noastre istorii, ale că
rei pagini -emoționante sînt străbă
tute de fiorul unui fierbinte patrio
tism, de bucuriile și durerile, de
aspirațiile și împlinirile înaintașilor,
de speranțele, de munca și lupta
lor, de-a lungul secolelor, de-a lun
gul mileniilor, pentru a țării
inălțare, s-au ridicat comuniștii, ei
asumindu-și misiunea de a asigura
înfăptuirea celor mai înălțătoare
idealuri ale clasei muncitoare, ale
întregii națiuni. La loc de cinste,
în galeria marilor eroi ai patriei,
istoria a înscris pentru totdeauna
numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Președintele Republicii
Socialiste România.
„Jur să slujesc cu credință pa
tria"... Rostit în fața Marii Adunări
Naționale, întărit, apoi, cu înalta
sa semnătură, jurămîntul solemn
al președintelui Republicii a mar
cat momentul legămîntului suprem
față de partid, față de țară, față
de popor de a face totul pentru
progresul României, pentru ridica
rea prestigiului ei în lume. Cuvin
tele au deplină acoperire în fapte.
Convins că nimic nu putem primi
gratuit, ca din partea cuiva, că tot
ceea ce avem, tot ceea ce vrem să
avem nu poate fi decit rodul mun
cii și creației poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu dăruiește țării,
dezvoltării ei multilaterale energia
fiecărei clipe. Ideile sale, preocu
pările sale, activitatea rodnică pe
care o desfășoară în fruntea parti
dului și a statului sînt, pentru în
tregul popor, un însuflețitor îndemn
și un strălucit exemplu de a mun
ci cu pasiune, cu abnegație, cu elan
creator pentru a asigura, prin pro
priul efort, continua înflorire a pa
triei, bunăstarea și fericirea tuturor
fiilor ei.
După cel de-al TX-lea Congres,

în anii cei mai rodnici din întreaga
istorie a țării, partidul a elaborat
o concepție nouă, profund științi
fică privind problematica puterii,
raportul dintre stat și societate,
dintre stat și democrație. Viața,
practica socială au confirmat teza
de esență revoluționară potrivit
căreia, după cucerirea puterii de
către popor, sub conducerea parti
dului, statul nu rămîne imuabil, in
cadrul lui produeîndu-se ample
prefaceri înnoitoare pe măsură ce
au loc perfecționări în structura
economico-socială a societății. De
sigur, un corolar al tuturor acestor
prefaceri revoluționare este insti
tuirea înaltei funcții de președinte
al republicii. Șefului statului îi re
vin îndatoriri de o importanță covirșitoare în procesul noii construc
ții istorice. Pe de o parte, acțio
nează pentru ca întreaga activitate
economică, tehnico-științifică și social-culturală să se desfășoare în
cele mai bune condiții ; pe de altă
parte, asigură participarea mai ac
tivă a României la viața interna
țională, la soluționarea unora din
tre cele mai stringente probleme
ale lumii contemporane. Deosebit
de semnificativ, în acest sens, este
faptul că tovarășul Nicolae
Ceaușescu manifestă o preocupare
susținută pentru ca statul însuși
s.ă-și îmbunătățească activitatea, să
funcționeze ca un mecanism orga
nic integrat in viața societății. Iată,
la Conferința Națională a partidu
lui, la plenara din iunie 1982 — mo
mente care au prilejuit atit o ana
liză temeinică, multilaterală a dru
mului străbătut de poporul nostru
în edificarea noii orînduiri, a
schimbărilor profunde produse în
societatea noastră, în viața interna
țională, cit și adoptarea unor hotăriri de mare importanță pentru
viitor — au fost pe larg abordate
problemele care privesc mai buna
organizare a aparatului de stat,
(Continuare în pag. a VH-a)
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Fruntea și rădăcina tării

V

La rădăcina Țării clar izvorul
Ce curge de milenii prin suflete și glii.
Din el sorbind, copil, conducătorul
Crescu firesc spre fruntea măicuței Românii.

Ostaș și general în marea luptă
A păcii-n libertate, cuvîntul său aprinde
Nădejdea ca o faclă a lumii, ne-ntreruptă,
In bătălie fiindu-i și armă și merinde.

De piatră i-au fost tălpile aprinse
In vatra răscolită de foc și de urgii.
Din ea se-nalță astăzi, sub tîmplele lui ninse,
Statura legendară a noii Românii.

Nimic nu l-a-nfricat. I-au fost ortacii
Eroii neamului, de-a pururi vii.
Efigia de munți a mîndrei Dacii
Prin el e fața scumpei Românii.

Cînd fruntea ne-a-nvelit cu tricolorul
Spre comunism sâ-i ducem încrederea

El ne-a sădit în suflete firescul
Acord între părinții dinții și bravii fii.
Istoria ne-a dat, prin Ceaușescu,
Lumina și mindria eternei Românii.

fierbinte,
Primul Ia greu văzindu-l, a hotărît poporul
Să și-l aleagă Primul Președinte.
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SOLEMNITATEA DE LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații județene de partid,
consilii populare județene, unități economice și institute de cercetare și proiectare

In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Desigur, se pot clasa două-trei ju
dețe pe locul unu ; dar aș dori ca
diferența între iooul I și iooul ultim
să fie cit mai mică. Practic, toate
județele să îndeplinească planul și
să-l depășească. Acesta trebuie să
fie, de fapt, rezultatul fundamental
al întrecerii. Să lucrăm mai bine,
cu rezultate mai bune, să asigurăm
o calitate bună a producției, un ni
vel tehnic tot mai înalt. Să obținem
creșterea productivității muncii, să
realizăm in viață măsurile stabilite
de Conferința Națională privind
reducerea consumurilor materialo,
a cheltuielilor, să asigurăm înfăp
tuirea prevederilor privind creș
terea mai puternică a bazei ener
getice și de materii prime. Să reali
zăm obiectivul trasat de Congresul
al XII-lea pentru agricultură pri
vind noua revoluție agrară, care
presupune o recoltă record în acest
an — chiar în condițiile acestea, nu
prielnice, de la începutul anului.
Deci, aceasta presupune să des
fășurăm, în toate domeniile, o acti
vitate hotărîtă pentru înfăptuirea
sarcinilor ce revin fiecărui sector,
pentru întărirea răspunderii, a or
dinii și disciplinei, pentru a asigu
ra, pe această cale, realizarea pla
nului, condiții pentru dezvoltarea
în continuare . a patriei noastre,
pentru înfăptuirea programului de
ridicare a bunăstării materiale și
spirituale a poporului. (Aplauze
prelungite, puternice).
Nu pot să nu subliniez, și în acest cadru, necesitatea de a acorda
întreaga atenție realizării produc
ției și exportului in cele mai bune
condiții. Am vorbit pe larg, la
plenară, despre aceasta — și s-a
vorbit și în Marea Adunare Națio
nală. Dar, tocmai fiind vorba de în
trecerea ce trebuie să se desfășoare
în acest an, doresc să menționez că,
prin măsurile adoptate de plenară

privind perfecționarea sistemului
de retribuție, problema exportului
constituie o preocupare centrală.
Trebuie să facem totul ca, realizînd
planul de producție și depășindu-1
în unele sectoare, să obținem o
producție suplimentară de export,
să asigurăm calitatea corespunză
toare, posibilitatea ca produsele ro
mânești să fie competitive din
punct de vedere calitativ și să poa
tă să pătrundă pe orice piață in
ternațională. Aceasta este una din
problemele fundamentale ale în
trecerii pe acest an și pe anii
următori ! De fapt, am hotărit ca,
începind din acest an, pentru reali
zarea exportului să acordăm punc
te duble față de ceilalți indicatori,
tocmai pentru a indrepta atenția
spre producția de export. (Vii
aplauze). Dacă pentru un indicator
se dau 5 puncte, pentru realizarea
exportului vom da 10 puncte. De
asemenea, pe locul doi va veni ca
litatea produselor. Pentru nivelul
tehnic înalt al produselor, de ase
menea, se va acorda un punctaj su
plimentar, cu cel puțin 50 la sută
mai mare față de ceea ce era pînă
acum și față de alți indicatori ai
planului.
De ce facem acest lucru, to
varăși ? Pentru că problema cen
trală pentru dezvoltarea economiei
noastre este problema calității, a
nivelului tehnic al producției și
problema exportului. Fără nici o
îndoială, trebuie să realizăm toți
indicatorii — nerealizarea lor pre
supune de a nu candida Ia nici un
fel de loc în întrecerea socialistă.
Dar în acest cadru — repet — vom
acorda prioritate acestor doi indi
catori, nu numai în întrecerea so
cialistă, dar și în sistemul de pre
miere, de retribuție și în sistemul
de participare la beneficii. Pentru
acești doi indicatori vom acorda
prime mai mari, o participare la
beneficii suplimentară.
Deci, trebuie să luăm toate mă

surile pentru a asigura ca planul
pe acest an să-1 realizăm la toți in
dicatorii. Dar să înțelegem bine că
prioritatea o ocupă calitatea, ex
portul ! Să facem totul pentru creș
terea eficienței economice, a renta
bilității, să nu mai avem produse,
întreprinderi sau sectoare fără ren
tabilitate, fără beneficii ! Doresc
însă să atrag atenția că trebuie să
realizăm rentabilitate și beneficii
nu mărind prețurile produselor, ci
pe seama reducerii cheltuielilor
materiale, a costurilor de producție,
a cheltuielilor generale.
Noi trebuie să înțelegem că nu
vom mai trece, în următorii ani
și în nici un caz in acest cincinal —
la nici un fel de majorare a pre
țurilor. Trebuie să acționăm deci
cu toată hotărirea pentru a asigura
înfăptuirea neabătută a indicatori
lor economici în toate domeniile
de activitate.
în încheiere, doresc să vă adre
sez, încă o dată, tuturor județelor
și colectivelor de oameni ai mun
cii distinși astăzi, dar și tuturor ju
dețelor și tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, în
tregului nostru popor, felicitări
pentru rezultatele obținute in 1982
și urarea ca, în 1983, să se obțină
rezultate tot mai însemnate in
toate sectoarele, să se realizeze, în
toate județele și în toate domeniile
de activitate, planurile, în bune
condiții — în industrie, în agri
cultură, în transporturi, în cerce
tare, in invățămint, în întreaga
activitate economico-socială — in
clusiv să se intensifice munca politico-educativă
de formare a
omului nou, constructor conștient
al socialismului. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Cu aceasta, vă urez dumneavoas
tră, tuturor oamenilor muncii, în
tregului popor, succese tot mai
mari în întreaga activitate, multă
sănătate și multă fericire 1 (Aplau
ze puternice, prelungite).

CINSTIRE MUNCII RODNICE

(Urmare din pag. I)

tivă și dăruirii exemplare, con
ferirea, prin
Decret
preziden
țial, a unor prestigioase ordine
și titluri ale Republicii Socialiste
România reprezintă o grăitoare măr
turie a prețuirii deosebite pe care
partidul și statul, tovarășul Nicolae
Ceaușescu o acordă muncii pline de
abnegație și devotament desfășurată
în cursul anului trecut de clasa
muncitoare, țărănime și intelectuali
tate, de toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte
naționalități — din unitățile eviden
țiate, pentru îndeplinirea ritmică și
la un nivel calitativ superior a sar
cinilor de plan, constituind, totoda
tă, un puternic imbold pentru o ac
tivitate și mai susținută in acest an
și în întreg cincinalul, in vederea
dezvoltării neîntrerupte a potenția
lului economic al patriei noastre so
cialiste, sporirii necontenite a avuției
naționale, a nivelului de civilizație și
bunăstare al poporului nostru.
Tovarășul Dumitru Apostoiu, se
cretar prezidențial și al Consiliului
de Stat, a dat citire Decretului pre
zidențial.
In aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
înmînat înaltele distincții colective
lor situate pe primele locuri în în
trecerea socialistă.
Au luat apoi cuvîntul tovarășii
Gheorghe Pană, prim-secretar al
Comitetului municipal București al
P.C.R., Leonard Constantin, prim-se
cretar al Comitetului județean Iași
al P.C.R., Ion Radu, prim-secretar
al Comitetului județean Dolj al
P.C.R., Stelian Necula, director ge
neral al întreprinderii de utilaj chi
mic „Grivița roșie" din București,
Ioan Toma, director al I.A.S. Prejmer, județul Brașov, Vasile Tudor,
director al minei Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, Aurel Sandu,
directorul Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
mașini-unelte și agregate „Titan" —
București, Petre Enecheoaia, pre
ședintele cooperativei agricole de
producție din Scornicești, județul
Olt, Radu Suman, director al Trus
tului de construcții industriale și
agrozootehnice.
Dînd expresie simțămintelor de
profundă satisfacție și legitimă mîndrie trăite în aceste clipe de comu
niștii din organizațiile județene de
partid evidențiate, de lucrătorii din
cadrul consiliilor populare, de oa
menii muncii din unitățile economice
distinse cu înalte ordine și titluri,
vorbitorii au exprimat tovarășului

Nicolae Ceaușescu. din adîncul ini
milor, cele mai calde mulțumiri,
profunda lor gratitudine pentru
grija deosebită pe care secretarul
general al partidului o poartă dez
voltării în ritm susținut a economiei
noastre socialiste, creșterii perma
nente a nivelului de trai material și
spiritual al întregiilui popor, afir
mării plenare a României în rindul
celorlalte .națiuni ale lumii. în ace
lași timp, cei ce au luat cuvîntul au
asigurat
pe
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu că în acest an toate co
lectivele distinse cu ordine .și titluri
ale Republicii Socialiste România își
vor mobiliza și mai puternic ener
giile pentru realizarea în bune con
diții a sarcinilor în toate domeniile
de activitate, își vor amplifica efor
turile, aducindu-și
astfel întreaga
lor contribuție la înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
P.C.R., a obiectivelor înscrise în pro
gramul edificării societății Socialiste
multilateral dezvoltate pe pămîntul
patriei noastre și înaintării Româ
niei spre comunism.
Primit cu deosebită căldură și în
suflețire, cu cele mai profunde sen
timente de dragoste, stimă și recu
noștință, in încheierea festivității a
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului general al
partidului, profund elogiu adus
muncii creatoare pe care întregul
nostru popor o desfășoară pentru
binele țării si, în același timp,
vibrant și însufiețitor îndemn la
noi fapte de muncă pentru pro
gresul țării, a fost primită cu vii și
îndelungi aplauze, cei prezenți exprimînd hotărirea fermă de a trans
pune în viață politica internă și ex
ternă a partidului și statului, de a-și
spori și mai mult aportul la înflo
rirea României, la ridicarea ei pe
noi trepte de civilizație și progres.
★

Publicăm. în continuare, cuvîntul
participanților la solemnitatea consa
crată înmînării înaltelor distincții.

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Pană
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca. în aces
te clipe emoționante, cînd în inimile

și în conștiința noastră vibrează
adînca bucurie și satisfacție față de
înaltele distincții ce ne-au fost con
ferite, pentru rezultatele obținute în
întrecerea socialistă — să dau gl-s
simțămintelor de fierbinte dragoste,
de înaltă prețuire și nețărmurită re
cunoștință, pe care comuniștii, toți
oamenii muncii din municipiul Bucu
rești Vi le poartă dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, conducătorul încercat și clar
văzător al partidului și statului,
arhitectul strălucit al noului destin
al României socialiste.
Profund onorați de faptul că astăzi
capitala patriei primește înaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste", vă
încredințăm din adîncul cugetelor, cu
sentimentul de înălțătoare mîndrie
patriotică și adîncă responsabilitate
comunistă conferit de o asemenea
cinstire, că noi vedem în distincțiile
conferite în cadrul acestei solemni
tăți o minunată expresie a prețuirii
pe care conducerea partidului și
statului, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, o
acordă clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii din țara noastră, pen
tru hotărirea și dăruirea cu care ac
ționează în
vederea înfăptuirii
neabătute a politicii partidului, a mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.
Dînd expresie gîndurilor ce le nu
tresc în aceste momente comuniștii,
toți oamenii muncii din Capitală, pe
deplin conștienți că toate succesele
noastre sînt indisolubil legate de
sprijinul generos multilateral și per
manent, de grija și căldura cu care
îndrumați Organizația de partid a
municipiului București, de faptul că
nu există sector de activitate care să
nu poarte amprenta gîndirii și acțiu
nii dumneavoastră novatoare, adu
cem cel mai fierbinte omagiu eroicei
activități revoluționare pe care o consacrați, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de peste 50 de ani. împli
nirii aspirațiilor supreme ale poporu
lui român, mulțumindu-vă din suflet
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți
spre a asigura dezvoltarea și înflo
rirea necontenită a Capitalei, ridi
carea pe noi trepte de progres și ci
vilizație a întregii noastre țări.
în obținerea rezultatelor pe care
le-am înregistrat in întrecerea so
cialistă o contribuție deosebită,
alături de muncitorii, inginerii și teh
nicienii din unitățile 'economice, au
adus-o cadrele din institutele de cer
cetare și inginerie tehnologică, din
(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România
decretează:
ART. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute
în îndeplinirea și depășirea planului național unic
de dezvoltare economico-socială pe anul 1982, în
întrecerea dintre organizațiile județene de partid
în industrie, construcții, transporturi și circulația
mărfurilor se conferă :
— Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" Organi
zației de partid a municipiului București, care
4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea
socialistă.
•
»
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Organizației de partid a județului Vrancea ;
— Organizației de partid a județului Alba.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Organizației de partid a județului Cluj ;
— Organizației de partid a județului Suceava ;
— Organizației de partid a județului Covasna.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— Organizației de partid a județului Iași ;
— Organizației de partid a județului Harghita ;
— Organizației de partid a județului Vîlcea.
„Diplomă de Onoare", pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Neamț ;
— Organizației de partid a județului Prahova ;
— Organizației de partid a județului Sibiu.
Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului Buzău ;
— Organizației de partid a județului Vaslui.
Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Botoșani ;
— Organizației de partid a județului Olt.
ART. 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute
în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la
principalii indicatori din agricultură in anul 1982,
în întrecerea dintre organizațiile județene de
partid, se conferă :
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I :
— Organizației de partid a județului Iași ;
— Organizației de partid a Sectorului agricol
Ilfov, din subordinea municipiului București.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a,
pentru locul II :
— Organizației de partid a județului Prahova 1
— Organizației de partid a județului Bacău.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a,
pentru locul III :
— Organizației de partid a județului Vrancea ;
— Organizației de partid a județului Vîlcea.
„Diplomă de Onoare", pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Argeș ;
— Organizației de partid a județului Teleorman.
Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului Buzău ;
— Organizației de partid a județului Sibiu.
Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Covasna :
— Organizației de partid a județului Dîmbovița.
ART. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute
în întrecerea dintre consiliile populare județene,
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în anul 1982,
se conferă :
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I:
— Consiliului popular al județului Dolj ;
— Consiliului popular al județului Bihor ;
— Consiliului popular al județului Iași.
„Ordinul Muncii" clasa a II, pentru locul II :
— Consiliului popular al județului BistrițaNăsâud ;
— Consiliului popular al municipiului Bucu
rești ;
— Consiliului popular al județului Alba.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III 1
— Consiliului popular al județului Vrancea ;
— Consiliului popular al județului Constanța.
„Diplomă de Onoare" pentru locul IV :
— Consiliului popular al județului Neamț ;
— Consiliului popular al județului Vaslui.
Pentru locul V :
— Consiliului popular al județului Vîlcea ;
— Consiliului popular al județului Galați.
Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Bacău ;
— Consiliului popular al județului Botoșani ;
— Consiliului popular al județului Argeș.
ART. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute
în anul 1982 în întrecerea dintre unitățile indus
triale, . de construcții, din agricultură și silvicul
tură, transporturi și telecomunicații, circulația
mărfurilor, de prestări de servicii și institute de
cercetare și proiectare, se conferă :

Industrie
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— întreprinderii de morărit, panificație și pro
duse făinoase Teleorman, care 4 ani consecutiv
a ocupat locul I în întrecerea socialistă ;
— întreprinderii de mobilier și decorațiuni
„Heliade" București, care 4 ani consecutiv a ocu
pat locul I în întrecerea socialistă.
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii Electrocentrale Porțile de Fier,
județul Mehedinți ;
— Minei Filipeștii de Pădure, județul Prahova ;
— Exploatării miniere Cavnic, județul Mara
mureș ;
— Schelei de foraj-extracție Marghita, județul
Bihor ;
— întreprinderii de fier Vlăhița, județul Har
ghita ;
— întreprinderii de prelucrarea aluminiului
Slatina, județul Olt ;
— întreprinderii de mecanică fină Sinaia, jude
țul Prahova ;
— întreprinderii de utilaj chimic „Grivița ro
șie" București ;
— întreprinderii de piese turnate Cîmpina, ju
dețul Prahova ;
— întreprinderii „Electroaparataj" București ;
— întreprinderii „Electrotimiș" Timișoara, ju
dețul Timiș ;
— întreprinderii chimice Dudești — București ;
— întreprinderii de anvelope „Victoria" FIorești, județul Prahova ;
— întreprinderii de aluminiu Slatina, județul
Olt ;
— întreprinderii forestiere de exploatare și
transport Iiîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea ;
— Combinatului de lianți și azbociment Fieni,
județul Dîmbovița ;
— întreprinderii de tricotaje și perdele Pașcani,
județul Iași ;
— întreprinderii de porțelan Alba Iulia, județul
Alba ;
— întreprinderii de porțelan menaj Curtea de
Argeș, județul Argeș ;
— întreprinderii de preparate și conserve din
carne București.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii Electrocentrale Oradea, județul
Bihor ;
— întreprinderii de rețele electrice Suceava, ju
dețul Suceava ;
— întreprinderii miniere Comănești, județul
Bacău ;
— Centralei sării și nemetaliferelor București ;
— Schelei de foraj Tirgu Ocna, județul Bacău ;
— întreprinderii de prospecțiuni și explorări
geologice Cimpulung Moldovenesc, județul Su
ceava ;
— întreprinderii „Ciocanul" Nădrag, județul
Timiș ;
— întreprinderii de produse refractare Pleașa,
Județul Prahova ;
— întreprinderii de tractoare și mașini agricole
Craiova, județul Dolj ;
— întreprinderii „Timpuri Noi" București ;
— întreprinderii „23 August" București ;
— întreprinderii „METROM" Brașov, județul
Brașov ;
— întreprinderii de conductori electrici emailați
Zalău, județul Sălaj ;
— Combinatului chimic Rîmnicu Vîlcea, județul
Vîlcea :
— Combinatului de fibre artificiale Brăila, ju
dețul Brăila ;
— întreprinderii de antibiotice Iași, județul
Iași ;
— Centralei de utilaje și piese de schimb pentru
Industria chimică București ;
— întreprinderii de produse iemn-mobilă Bucu
rești :

— întreprinderii de hîrtie cretată și carton on
dulat Ghimbav, județul Brașov ;
— întreprinderii „Marmura" București ;
— Întreprinderii de stofe „Carpatex" Brașov,
județul Brașov ;
— întreprinderii de piele și Încălțăminte „Pro
gresul" București ;
— întreprinderii de ulei „Unirea" lași, județul
Iași ;
— întreprinderii de bere București ;
— întreprinderii de producție industrială pentru
construcții căi ferate Miercurea-Ciuc, județul
Harghita ;
— întreprinderii poligrafice „Banat" Timișoara,
județul Timiș.
„Ordinul Muncii" clasa a IH-a, pentru locul III :
— întreprinderii electrocentrale Deva, județul
Hunedoara ;
— întreprinderii electrocentrale București ;
— Exploatării miniere Fundu Moldovei, județul
Suceava ;
— Schelei de extracție Tîrgoviște, județul Dîm
bovița ;
— Centralei industriale de produse refractare
Brașov, județul Brașov ;
— întreprinderii de avioane Bacău, județul
Bacău ;
— Centrului Național al Industriei Aeronautice
Române București ;
— întreprinderii do echipamente periferice
București ;
— întreprinderii de aparate și utilaje pentru
cercetare București ;
— Centralei industriale de echipament special
București ;
— întreprinderii de lacuri și vopsele „Policolor"
București ;
— întreprinderii de produse cosmetice „Nivea"
Brașov, județul' Brașov ;
— întreprinderii Rafinăria Cîmpina, județul
Prahova ;
— Combinatului de fibre sintetice Săvlnești, ju
dețul Neamț ;
— întreprinderii de piese de schimb și utilaje
pentru industria chimică Satu Mare, județul Satu
Mare ;
— întreprinderii forestiere de exploatare și
transport Pitești, județul Argeș ;
— întreprinderii de prelucrare a lemnului Cluj,
județul Cluj :
— întreprinderii textile Pitești, județul Argeș ;
— întreprinderii de confecții Scornicești, județul
Olt ;
— întreprinderii de piele și încălțăminte „Pio
nierul" București ;
— Centralei industriei linii București ;
— întreprinderii piscicole Buzău, județul Buzău ;
— Centralei industriale de morărit, decorticat,
panificație și produse făinoase București ;
— întreprinderii poligrafice Iași, județul Iași.

Construcții
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Trustului de construcții industriale și agro
zootehnice București ;
— Trustului de construcții Bacău, Județul
Bacău ;
— întreprinderii Județene de construcții-montaj
Vîlcea, județul Vîlcea.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii de construcții căi ferate Brașov,
județul Brașov ;
— Trustului de construcții Vrancea, județul
Vrancea.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— Trustului de izolații pentru lucrări industrialo
București ;
— întreprinderii de montaj și service pentru
automatizări și telecomunicații București.

— Asociației economice intercooperatiste mixte
zootehnice Topoloveni, județul Argeș ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru
creșterea păsărilor Odoreu, județul Satu Mare ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și
cooperatist „23 August", județul Constanța ;
— Consiliului unic agroindustrial dc stat și
cooperatist Urlați, județul Prahova.

Transporturi și telecomunicații
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Regionalei Căi Ferate Iași ;
— întreprinderii dc transporturi auto Gorj.
„Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii de aviație utilitară București ;
— Direcției județene de poștă și telecomunicații
Buzău.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Depoului C.F.R. Fetești ;
— Stației C.F.R. Birlad ;
— Centralei mecanice de material rulant Bucu
rești ;
— întreprinderii de transpoituri specializate
pentru agricultură și industrie alimentară Teleor
man, județul Teleorman.

Circulația mărfurilor
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii comerciale de stat metalo-chimice Pitești, județul Argeș;
— Uniunii județene a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfurilor și de cre
dit Gorj ;
— întreprinderii de cooperare economică
străinătatea în domeniul petrolului și gaze1*
„Rompetrol" București;
Or
— întreprinderii de turism, hoteluri șl restau .
rante București;
— întreprinderii economice, de odihnă Snagov ;
— întreprinderii județene pentru recuperarea și
valorificarea materialelor refolosibile Vrancea.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii comerciale de stat textile-încălțăminte Oradea, județul Bihor;
— Bazei județene de aprovizionare tehnico-materială Satu Mare.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III:
— întreprinderii comerciale de stat pentru ali
mentație publică Tîrgu Jiu, județul Gorj;
— întreprinderii comerciale cu ridicata pentru
mărfuri textile-incălțăminte Timișoara, județul
Timiș;
— Cooperativei dc producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor Baia de Fier, județul Gorj ;
— întreprinderii balneoclimatice Slănic-Moldova, județuț Bacău.

Gospodăria comunală și prestări
de servicii
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii județene de gospodărie comu
nală și locativă Caraș-Severin;
— întreprinderii de construcții, reparații și ad
ministrarea fondului locativ „Foișor" București ;
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșu
gărești Covasna.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii de administrarea clădirilor
București ;
— întreprinderii județene de gospodărie comu
nală și locativă Bacău ;
— întreprinderii județene de transport local
Vrancea.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșugă
rești Dolj.
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Agricultură și silvicultură
Unități din agricultura de stat
și silvicultură
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— întreprinderii agricole de stat f’rejmer, jude
țul Brașov, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I
în întrecerea socialistă.
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii agricole de stat Balaciu, județul
Ialomița ;
— Combinatului pentru producerea șl Industria
lizarea cărnii de porc Timiș, județul Timiș ;
— întreprinderii avicole dc stat Bacău, județul—
Bacău ;
— întreprinderii de sere „30 Decembrie", județul
Giurgiu ;
— Inspectoratului silvic județean Alba.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— întreprinderii agricole de stat Urziceni, jude
țul Ialomița ;
— întreprinderii agricole de stat Jidvei, județul
Alba :
— Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii
Miroși, județul Argeș.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— întreprinderii pentru producerea și industria
lizarea legumelor și fructelor Suceava, județul
Suceava ;
— Inspectoratului silvic județean Sibiu.

Unități cooperatiste
din agricultură
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Cooperativei agricole de producție Scornicești,
județul Olt, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I
în întrecerea socialistă ;
— Unității agricole Mărăcineni, județul Buzău,
care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea
socialistă.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I. pentru locul I î
— Cooperativei agricole de producție Bucov, ju
dețul Prahova ;
— Asociației economice intercooperatiste po
micole Fălticeni, județul Suceava ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru
creșterea păsărilor Buhuși, județul Bacău ;
— Consiliului unic agroindustrial dc stat și
cooperatist Sibioara, județul Constanța.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a, pentru
locul II :
— Cooperativei agricole de producție Schela, Ju
dețul Galați ;
— Cooperativei agricole de producție Petreștî,
județul Satu Mare ;
— Cooperativei agricole de producție Topolovățu
Mare, județul Timiș ;
— Cooperativei agricole de producție Ciurea, ju
dețul Iași ;
— Cooperativei agricole de producție Bodeștî,
Județul Neamț ;
— Asociației economico intercooperatiste pentru
creșterea păsărilor Romanu, județul Brăila ;
— Asociației economice intercooperatiste Rădășeni, județul Suceava ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și
cooperatist Ciurea, județul Iași ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și
cooperatist Valu lui Traian, județul Constanța.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a III-a, pentru
locul III :
— Cooperativei agricole do producție Piatra
Neamț, județul Neamț ;
— Cooperativei agricole de producție Tigănașl,
județul Iași ;
— Cooperativei agricole de producție Dorohoi,
județul Botoșani ;
— Cooperativei agricole de producție Gurbăneșil,
județul! Călărași ;
— Cooperativei agricole de producție Frăsinet,
județul Călărași ;
— Unității agricole Malu Mare, județul Dolj :
— Asociației economice intercooperatiste pentru
creșterea păsărilor Uricani, județul Iași ;

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Institutului de Cercetări Chimice București,
care 4 ani consecutiv a ocupat locul I în întrece
rea socialistă.
Ordinul „Meritul Științific" clasa I, pentru
locul I :
— Institutului de cercetări metalurgice Buc? v
rești.
Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, pei.
tru locul II :
— Institutului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru industria electrotehnică
București.
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, pen
tru locul III :
— Institutului de fizică și inginerie nucleară
București ;
— Institutului de cercetări și modernizări ener
getice București.

Institute de cercetare științifică
și inginerie tehnologică
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
.— Institutului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru mașini-unelte și agregate
„Titan" București, care 4 ani consecutiv a ocupat
locui I în întrecerea socialistă.
Ordinul „Meritul Științific" clasa I, pentru
locul'I :
— Institutului de cercetări și proiectări pentru
minereuri neferoase Baia Mare, județul Mara
mureș.
Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-a, pen
tru locul II :
— Institutului de cercetări și proiectări pentru
petrol și gaze Cîmpina, județul Prahova.
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, pen
tru locul III :
— Institutului de cercetări șî proiectări pentru
industria lianților și azbocimentului București.

Institute de proiectare
ale ministerelor
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Institutului de inginerie tehnologică și pro
iectări de întreprinderi constructoare de mașini
București, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I
în întrecerea socialistă.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Institutului de studii și proiectări energeti
ce București ;
— Institutului de proiectări tehnologice pentru
industria ușoară București.
„Ordinul. Muncii" clasa a III-a, pentru locul III:
- — Institutului pentru proiectări de secții și uzi
ne metalurgice IPROMET București;
— Institutului de inginerie tehnologică șl pro
iectare pentru industria chimică București.

Institute de proiectare
ale consiliilor populare județene
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului de proiectare județean Dolj.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II :
— Institutului de cercetare și proiectare jude
țean Cluj.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III:
— Institutului de proiectare „Carpați" ;
— Institutului de proiectare județean Prahova.

Institute de cercetare științifică^
inginerie tehnologică și producție
din agricultură
„Ordinul Muncii" clasa I. pentru locul I :
— Institutului de cercetări pentru cereale șl
plante tehnice Fundulea, județul Călărași.
„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pentru locul II:
— Institutului de cercetare și producție pentru
pomicultură, Mărăcineni, județul Argeș.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III:
— Institutului de cercetări pentru legumicul
tura și floricultură Vidra, județul Giurgiu.
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Cald și profund omagiu președintelui Republicii
UN SINGUR GINII, O SINGURĂ VOINȚĂ
-constructorii patriei socialiste și marele ei ctitor
lizație, s-a consolidat independența
varășul Nicolae Ceaușescu nu nu
bservatori interesați de
țării ; pe plan social s-a adincit
mai că a făcut cu putință dezvol
realitățile românești au
procesul de omogenizare a claselor
tarea temeinică și în amploare a
evidențiat adeseori ade
noii orînduiri, prin edificarea socie
și păturilor sociale, ceea ce a asi
vărul
fundamental că
gurat apropierea tot mai puternică
unitatea a reprezentat și continuă
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România, dînd poporului
a intereselor acestora ; pe plan
șa reprezinte temelia de neclintit a
perspectiva istorică, dar, datorită
spiritual, intensificarea muncii po
istoriei poporului nostru ; ca o pu
credinței sale statornice în virtuțile
litico-educative de dezvoltare a
ternică torță, conștiința unității a
strămoșești,
al
căror
legitim
conti

conștiinței socialiste, ridicarea ni
luminat de-a lungul vremurilor
velului de cultură. Starea de uni
nuator este Partidul Comunist Ro
întreaga operă istorică a poporului
tate atît de proprie organismului
mân, i-a redat, totodată, și senti
român.
nostru social este, așadar, un re
mentul acut ai istoriei. Este fără
Unitatea națională a fost aspira
flex firesc al stării de adincă echi
nici o îndoială meritul primordial
ția statornică a zeci și zeci de ge
tate instituită la noi și fortificată
al celui dinții președinte al Repu
nerații în trecerea vremii, visul
continuu, cu deosebire în ultimii
blicii Socialiste România, care, de
care a dat sens înalt muncii si
18 ani, prin inspirate măsuri de or
aproape două decenii de cînd se
luptei atîtor înaintași, atîtor lumi
din economic și social. Alegerea in
află la cîrma partidului, a străbă
nați cărturari, milioanelor de oa
fruntea partidului și a statului a
tut în lung și în lat pămîntul eroic
meni simpli pe care s-a rezemat
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
mereu, în orice împrejurări, țara.
al patriei, mobilizînd
masele la
strălucit gînditor politic și neobosit
marea operă de construcție și
Nu o dată, de-a lungul vremurilor,
conducător revoluționar, promotor
creație.
cei ce s-au măsurat cu vrăjmașii în
Sîntem datori conștiinței noastre
al acțiunii novatoare în toate do
luptă au fost moldoveni, munteni,
meniile vieții sociale, al
transilvăneni,
înfrățiți;
unui nou stil de conducere
nu o dată mari biruințe
— în mijlocul oamenilor,
asupra amenințărilor cu
jaf și cotropire s-au în
cu oamenii, în folosul oa
temeiat pe patrioticul emenilor — expresie a soli
fort comun românesc.
darității sale adînci cu toți
Tocmai această forță uni
cei ce muncesc cu ardoare
Cînd spunem Ceaușescu, spunem țară
tă s-a dovedit a fi, în
pentru înălțarea tării,
Cînd
spunem
țară,
spunem
viitor
cele din urmă, mai pu
a constituit catalizatorul
ternică decît forța orică
manifestării acestei uni
Această vatră multimilenară
rui agresor, care s-a lovit
tăți
monolitice.
Și-acest statornic, minunat popor 1
de zidul solidarității naUnitatea poporului nos
Cînd spunem Ceaușescu, spunem soare
i\ ționale.
tru în jurul partidului, al
Apărut pe scena istoriei
secretarului său general,
In inimile celor ce muncesc
într-o vreme cînd unita
care a fost și rămine prin
Și pace pentru muguri, pentru floare
tea și independența na
cipala sursă a dinamismu
țională se cereau întregi
lui societății ' românești
Aici pe plaiul nostru românesc I
te prin libertatea socială,
actuale, trebuie înțeleasă
Cînd spunem Ceaușescu se deschid
partidul a împletit în în
în devenirea ei continuă,
treaga sa existență lupta
Izvoarele luminii pentru noi.
puternic clădită pe con
pentru apărarea unității
vingerea că avem datoria
Avem
un
demn,
un
ne-ntricat
partid
și neatîrnării patriei cu
de a contribui din toate
lupta pentru o Românie
In frunte, un erou între eroi I
puterile la amplificarea
socialistă — patrie a
resorturilor ce-i dau tărie,
Spre comunism victorios pășim
dreptății sociale, a egali
de a o îmbogăți cu noi
Și nu-s furtuni din cale să ne-abată
tății tuturor fiilor săi,
valori perene. Expresia
fără deosebire de națio
Știm prețul jertfei și al iubirii-l știm
cea mai concludentă a în
nalitate,
a
demnității
țelegerii acestor impera
Ca
viața
să
ne
fie
mai
bogată
omului, cu convingerea că
tive de către fiecare din
astfel se așază temelii de
Ne vor slăvi în cîntece urmașii
tre noi c constituie faptele
nezdruncinat unității și
de muncă, afirmarea răs
Căci pomul fericirii le-am sădit
libertății naționale. Aces
punderii în înfăptuirea
Și dirz îl apărăm noi, ca vrăjmașii
ta este sensul luptei eroi
sarcinilor asumate, neclin
ce, al nenumăratelor bă
tita
hotărîre pentru depă
Să nu-i doboare fructul aurit.
tălii revoluționare purta
șirea oricăror dificultăți.
Cinstire
ție,
timp
de
glorii
și
te de partid în anii ilega
După cum este de datoria
lității; acesta este sensul .
De-nfăptuiri în veci nepieritoare
noastră, a fiecăruia, să
întregii activități desfă
apărăm ca pe o cucerire
Pe-acest pămînt scăldat în bucurii.
șurate de partid în anii
supremă unitatea celor ce
de cînd se află la condu
Cînd spunem Ceaușescu, spunem soare I
muncesc, combătînd tot
cerea destinelor țării.
ceea ce ar putea-o submi
Unitatea constituie as
na, tot ceea ce ar fi de
Sorin
COMÂNIJĂ
tăzi, mai mult ca oricînd,
natură să alimenteze pre
comuna
Olanu,
județul
Vîlcea
tăria, forța națiunii noas
judecățile și concepțiile
tre de a înainta cu suc
retrograde cultivate în tre
ces spre împlinirea înal
cut de clasele dominante
telor sale idealuri. Uni
din tara noastră, luînd
tatea poporului în jurul Parti
să o spunem că nu a existat loc de
poziție fermă, deschisă, fată de în
dului Comunist Român, sub a cărui
seamă pe cuprinsul patriei în care
cercările
cercurilor
reacționare
conducere șira dobîndit eliberarea
tovarășul Nicolae Ceaușescu să nu
străine de a denigra politica națio
națională și socială, unitatea parti
fi poposit în acești ani, după cum
nală a partidului și statului, înfăp
dului și' ă poporului în jurul
nu a existat eveniment de seamă al
tuirile mărețe obținute în anii con
secretarului
general,
tovarășul
istoriei patriei pe care tovarășul
strucției socialiste.
Nicolae Ceaușescu, constituie bunul
Nicolae Ceaușescu să nu-1 fi cin
Omagiul înălțător pe care parti
cel mai de preț, chezășia împlini
stit. Onorînd în chip strălucit isto
dul, poporul, țara l-au adus recent,
rii idealului secular al românilor
ria poporului român, tovarășul
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de
de independență și suveranitate, de
Nicolae Ceaușescu l-a înălțat, ca
eroică și neîntreruptă activitate re
progres economic și social.
nimeni altul, în sentimentele adînci
voluționară, la aniversarea zilei de
Nimic altceva mai mult decît uni
de frăție și solidaritate cu toate po
naștere a tovarășului Nicolae
tatea partid-popo’r nu are capacita
poarele lumii.
Ceaușescu, cît și în aceste zile cînd
tea să explice mărețele succese doTocmai sub înrîurirea acestor în
se
împlinesc 9 ani de la învestirea
bîndite de popor în anii construc
demnuri, susținute cu propriul
sa cu înalta răspundere de pre
ției socialiste, cu deosebire în anii
exemplu de muncă și gîndire al
ședinte al României socialiste, ex
de după Congresul al IX-lea, pe
secretarului general al partidului,
primă recunoștința fierbinte față de
toate planurile vieții economico-sos-a declanșat, în anii de după Con
eminentul conducător politic, față
ciale, angajarea puternică a țării
gresul al IX-lea, un proces revolu
de marele patriot revoluționar care
noastre pe traiectoria progresului
ționar de o neasemuită vastitate și
a gîndit și vegheat la țara de azi,
contemporan. Orice fiu credincios
profunzime, care a dat valențe noi
a condus și conduce cu clarviziune
al patriei înțelege și simte că din
manifestării unității dintre partid
și realism drumul de construc
tot ce a fost săvirșit pe pămîntul
și popor.
ție socialistă. Pe acest drum
acestei țări întru izbînda dreptății,
Desigur, această unitate puter
de glorie a fost urmat și este
libertății și neatîrnării, din tot ceea
nică și dinamică nu s-a instau
urmat de întregul partid, de
ce a însemnat progres, victorie pe
drumul prosperității și civilizației,
rat spontan ; ea s-a făurit în
întregul popor iubitul și stimatul
din .tot ceea ce ne-a dat tăria gra
timp avînd determinări multiple.
nostru conducător, din convin
nitului, forța să biruim în greutăți,
gerea nestrămutată că numai strinPe plan politic s-a realizat un
să trecem obstacole, nimic din toate
gîndu-și și mai mult rîndurile
sistem complex de manifestare
acestea nu poate fi despărțit de cu
în jurul său poporul Iși va desfă
a democrației socialiste, care atezanța, de fapta și de lupta parti
șura cu succes activitatea construc
sigură participarea tuturor cetă
dului nostru comunist în frunte cu
țenilor la conducerea țării ; pe
tivă, patria va înainta spre împli
secretarul său general, tovarășul
nirea aspirațiilor sale mărețe, iși
plan economic, întărirea unității
Nicolae Ceaușescu.
‘
va putea apăra și dezvolta marile
partid-popor este condiționată de
Asigurînd atît de necesara, cu
cuceriri revoluționare, care asigură
dezvoltarea proprietății socialiste —
rajoasa, înțeleaptă și dreapta res
poporului muncitor o viață nouă,
temelia puternică pe care s-a edi
într-o țară liberă, independentă,
taurare și reașezare pe temeiuri
ficat accesul egal al tuturor mem
socialistă.
constructive,
raționale, profund
brilor societății, fără deosebire de
umane a întregii noastre vieți, to
naționalitate, la bunăstare și civi
Ioan ERHAN

O

Imn președintelui țării

Fără faptele noastre, Timpul ar
fi o noțiune lipsită de conținut.
Ceea ce trece devine Istorie, și ea,
această Istorie e cîntărită drastic
de viitorime. Nu e întîmplător ceea
ce gîndim și ceea ce înfăptuim pen
tru că suma acestor acțiuni con
stituie moștenirea lăsată generații
lor următoare. Să ne gîndim puțin
la ceea ce am „primit", ca să spu
nem așa, de la burghezia căreia re
gimul comunist i-a succedat printr-un proces istoric irefutabil : da
torii de război, o țară în derivă,
sfîșiată de contradicții politice, urmind unui marasm, așa-zis. „istoric“; adică urmările unei nesfîrșite
pălăvrăgeli „democratice" care au
ruinat prestigiul uneț Românii ce
cîștigase un prim război mondial și
se instalase în linia țărilor presti-,
gioase. „Caruselul" partidelor ce se
vinturau la cîrma țării, cu guver
nele lor de operetă care nu urmă
reau decît îmbogățirea propriilor
miniștri și acoliți, alianțe nefaste,
pierderi de teritorii scumpe nouă,
la masa verde; pe urmă tainul de
morți, dispăruți și răniți al unui al
doilea război mondial nefast; rui
narea unei țări bogate, foarte bo
gate chiar, făcută cu bună știință si
o lipsă de patriotism, aș zice, exem
plare ; iată imaginea anilor 44,
cînd, o națiune umilită, împuținată,
cu orașele distruse, cu o clasă ță
rănească deposedată de multă vre
me de averea ei, cu o muncitorime
ai cărei lideri abia ieșeau din
pușcării și lagăre ; cu o industrie
ca și inexistentă și cu o agricultură
făcută tot cu boul și calul ; cu o
intelectualitate debusolată, dezamă
gită...
Faceți socoteala la anii trecuți,
foarte puțini dacă ținem seama de
incomensurabila înșiruire de dece
nii, ce sarcini a avut generația
noastră, ce a avut ea de plătit și
de cite ori a plătit nechibzuinta al
tora, și mai ales, cît a clădit, cît a
modificat în conștiințele noastre
prin munca eroică, de zi cu zi. a
întregului popor condus de comu
niști, Mereu o spun, s-au făcut și
greșeli, constînd in vieți de oameni,
în pierderi materiale destul de în

semnate, dar rezultatul prefaceri
lor din epoca postbelică este uriaș!
Asta nu o pot nega nici cei mai
înverșunați adversari ai socialis?
mului! Nu vreau să fac un portret
roz al acestor ani, dimpotrivă : a
fost greu, încă e greu și va mai fi
și de aici înainte. Fără niște cala
mități naturale, ce nu ne-au cruțat
și pe care le știți, fără situația atît
de fluidă din ultimii ani ; fără cri
zele ce s-au înșirat una după alta
afectînd toată planeta, inclusiv fa

de împăciuire în cîteva „puncte de
foc" ale globului și că toate aceste
acțiuni au fost încununate de suc
ces. Numeroasele premii interna
ționale, delegațiile care au vizitat
țara noastră pentru a exprima mul
țumirile celor care au beneficiat de
politica plină de înțelepciune a li
derului român demonstrează fără
putință de tăgadă că avem de-a
face cu un redutabil arhitect al
păcii, cum am mai scris cu o oca
zie, pentru că nu există în lume o

Pictura de Dan Hatmanu

Pictura de Cornel Brudașcu

Cînd spunem Ceaușescu, rostim al păcii nume

*

Ne e simbolul trainic, cel viu al omeniei...
Stejar din străvechi
rădăcini
Cîntați, poeți! Al patriei drapel
desfășurați-l peste largul zării
ca să-l cinstim și să-l slăvim pe-acel
ce pavăză ne e neatîrnării!

(

Așa îl știm. Nicicind vreun seism
cărarea noastră dreaptă n-o abate
și nici credința noăstră-n comunism,
nici năzuința noastră-n libertate.
Așa-| visau in vremea de demult
străbunii asfințiți întru dreptate :
stejar din rădăcini străvechi, nezmult
suind în vintul veacurilor toatei

O, patrie va fi să dăinuiești
Ca soarele printre-ale lumii neamuri
Căci fii cum este Ceaușescu crești
Sub ale tale tricolore flamuri.

misiune mai delicată la ora de față
decît aceea de a reîmprieteni lumea
sfișiată de contradicții, de lipsuri,
șomaj, înarmări, amenințări, inva
dări de teritorii străine, insurgente
de toate felurile ; ca să nu mai po
menim de cruda, iresponsabila me
serie a teroriștilor internaționali,
care au creat o stare insuportabilă
pe întreg pămîntul. Un vînt de cru
zime, ucideri de nevinovați, lagăre
de exterminare, inventarea de arme
tot mai înfometate de vieți ome
nești, detonări de bombe in locuri
populate, terminate cu mii de
morți, dacă le pui cap la cap, cu
răpiri și mutilări de conștiințe, iată
o imagine apocaliptică a vieții pla
netare, dar nu mai puțin realistă.
România, datorită conducerii :ale
înțelepte, a fost ferită de aceste
confruntări, de accidente de genul
celor enumerate mai sus ; poporul
nostru pașnic iși vede în tihnă de
treburile lui, el construiește orașe,
canale, drumuri montane de neima
ginat, metroul, o imensă rețea de

V

Din inima poporului
Din inima poporului, fierbinte,
se-nalță ca o-mpurpurată floare
nestăvilita patriei cîntare
slăvind pe-al țării noastre președinte.

Căci el ne-ndeamnă pe a vieții cale
să răsădim nădejdea omenirii
ca-ntregul glob să fie-al înfrățirii
sub cerul unei păci universale.

Cel care-n lume pacea o învie
și tace armele să amuțească,
mulți ani de-acum încolo să trăiască!

Și-n anul două mii, cu omenie,
tot el, poporul să ni-l cîrmuiască
spre glorie în scumpa României

BOKOR Katalin

Jurămînt
De primăvară este
și de istorie
sărbătoarea aceasta a patriei
cînd, cu privirea pe munți
pe cîmpii și pe rîuri
El, bărbat al destinului nostru
și-al libertății tuturor
cîte se văd și se simt

Victor TULBURE

jură Tricolorului
și timpului tot
să fie-ntre oamenii țării,
să fie prin oamenii țării
scut și flacără
tîmplă de vis și putere
în românescul prea limpede drum
care ne cere.

*

î

Nicolae Dan FRUNTELATĂ

J

Simbol al omeniei
Ne-naripezi gîndirea spre piscuri de lumină!
Aprinzi in noi speranțe. Ii dai un sens simțirii.
A păcii ți-e credința și verbul tău alină
atitea griji săpate-n obrazul omenirii.

Tu ne înveți cum viața să ne-o trăim în lume
vorbind aceeași limbă a muncii și-a frăției.

Cînd spunem: Ceaușescu, rostim al păcii nume
Ne e simbolul trainic, cel viu al omeniei.

De-aceea, către evul de pace-ntre popoare,
urmindu-ne cirmaciul, pe-o cale neîntoarsă,
din inimile-ncinse ca tocul din cuptoare
recunoștința noastră fierbinte se revarsă!
Franz Johannes BULHARDT

L
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irigație destul de costisitoare, dar
atit de utilă, o industrie competi
tivă pe plan mondial. Nu o să spun
că vindem tot ce producem, că nu
mai avem chiulangii care compro
mit, prin superficialitatea lor, efor
turile unei națiuni harnice; nu
spun că nu ar trebui să fim mai
bogați după cantitatea de muncă
depusă, dar aceste lucruri mi se
par inerente unui proces atît de
vast, comportînd prefaceri umane la
scări de neimaginat. Sub condu-

tîlhari, că nu le poți spune altfel,
vindeau independența’ tării la me
sele de joc in cabinete secrete con
tra unor depuneri secrete în bănci
și mai oculte! Despre asta să nu ni ,
s.e mai amintească!
Iată deci, in zilele noastre, ima
ginea unei Românii moderne, ce
crește sub ochii noștri, o tară bine
dotată, în care putem construi
orice, de la acul de cusut la avio
nul cel mai modern. Nu o facem
ca să amenințăm pe cineva. Am

multă elasticitate, mulți s-au con
vins că au greșit și chiar numeroși
transfugi s-au reîntors din paradisurile mult visate cu imaginea rea
lă a unei lumi ce se numește
„liberă", dar nu e chiar atît de li
beră cît crede sau o spune.
Aș dori să spun că în materie
culturală eforturile au fost, de-a
lungul acestor ani ai președinției
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu
totul considerabile. Nu voi scrie
aici despre casele de cultură mo

Luminat arhitect de tară noua,
de istorie demnă, de conștiință comunistă
rile cele ma.i bine dezvoltate, am
fi trăit altfel, mult mai ușor și mai
îmbelșugat. Nu e o taină că lumea
trăiește sub umbrela amenințării .
atomice și că cel mai însemnat lu
cru la care gîndim cu toții este
acela de a evita un război ce ar
însemna dispariția Terrei.
In aceste împrejurări dramatice.
Intre atitea războaie de aiurea și
din jurul nostru (aud că un sfert
din planetă se află în ostilități și că
de pe acum, morții și rănitii răz
boaielor zonale, locale, spuneți-le
cum vreți, au întrecut deja cifra
pierderilor de vieți omenești, ca să
nu mai vorbim de cele materiale,
ale ultimei confruntări mondiale),
cea mai de preț realizare a politi
cii noastre, desfășurate sub condu
cerea secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a fost și va rămine asi
gurarea unei vieți liniștite, păzite
de conflicte armate. Nu e un se
cret că președintele nostru a fost
implicat în cele mai acute tratative

J

de Eugen BARBU
cerea comuniștilor și a conducăto
rului său iubit, președintele Nicolae
Ceaușescu, România agrară a ță
răncuțelor cu fuiorul prins în briu
a devenit o puternică țară indus
trială care tinde la autonomii in
domenii de neimaginat altădată.
Construim mașini, vapoare, avioa
ne, un utilaj pe care puține țări din
lume sunt în stare să le producă.
Fără jaful anilor dintre cele două
războaie mondiale in materie de
petrol (vindut pe nimic, intr-un
mod inconștient)
am fi depășit
fără nici o greutate criza petrolieră.
Nu comuniștii au vindut puțurile
noastre petroliere pe sume modice
unor trusturi de departe ; nu comu
niștii au permis altor capitaluri
pătrunderea pe piața noastră și ex
ploatarea unei țări pline de resur
se, la prețuri rizibile. Unde erau
liderii partidelor istorice cînd niște

redus, cum se știe, cheltuielile de
înarmare și cred că asta înseamnă
o politică exemplară și ea, și această politică e opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Să trecem acum la politica in
ternă in care strălucitul nostru
Președinte a făcut, de asemenea,
lucruri pe care mulți nici nu le
visau. Sunt ușor identificabile în
realitățile românești de azi marile
realizări economice, chipul nou al
orașelor țării. Nu voi insista asupra
lor. Mă voi referi la climatul de
viață, la realitățile vieții, la liber
tatea de a trăi liber într-o tară a
libertății. Nu afirm că pușcăriile au
fost desființate, pentru că nici o
societate nu e scutită de elemente
infracționale ; iar în această ma
terie, după opinia mea, suntem
cîteodată chiar prea îngăduitori, în
ce privește închisorile politice, ele
au fost desființate1; asta neînsemnînd că nu- mai avem inamici ideo
logici. Dar ei sunt numai o minori
tate ignorabilă. Se lucrează cu

derne, ridicate în acești ani, nu
voi înșira numele teatrelor noi sau
refăcute, nu voi aminti universi
tățile nou create sau cîte zeci de
mii de clase au fost adăugate învățămîntului nostru. E vorba de
viața spirituală instaurată în acești
ani, de climatul artistic înfloritor.
Au fost tipărite unele cărți funda
mentale ale culturii noastre. Autori
ca Pârvan, Călinescu, Blaga, ca să
nu vorbesc de geniul nostru natio
nal, Eminescu, ne-au fost restituiți
și sunt pe cale de a ne fi redați in
întregime, în condiții editoriale de
prim rang. Istoria națională a fost
rescrisă în adevărul ei nepieritor,
cu toate protestele unora care nu
voiau ca generațiile viitoare să știe
cît de vechi suntem și de unde ne
tragem. Nu facem o politică șovină
— chiar dacă alții pe aiurea sunt
șovini și nedrepți cu noi. De la
președintele țării, de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu, am învățat să
scriem Istoria așa cum a fost, ceea
ce a putut să ne întrarmeze pe noi

și pe cei din viitorime cu argumen
te pe care nimeni nu va putea să
le respingă. Să mai spun că des
fășurarea unei competiții de monu
mentalitatea „Cîntării României"
înseamnă un efort spiritual și ma
terial gigantic pe care puține po
poare și le pot permite? Un popor
întreg muncește și urcă pe scenele
teatrelor ; un popor întreg are cîntecele lui, poemele lui, ultimul
țăran sau muncitor poate să publi
ce ceea ce simte față de tara lui
și de conducătorii ei.
Spațiul nu ne îngăduie să
scriem aici cu cifre și date despre
sumele alocate descoperirilor arheo
logice, cele destinate restaurării
unor vechi monumente istorică de
mare interes care s-ar fi distrus
fără grija neobosită a Președinte
lui nostru. Construcții vechi, me
dievale, ruinuri, cule și'palate isto
rice au fost refăcute cu grijă, cu
minuție, pînă la detaliu. Dușmanii
noștri uită toate acestea, ei vor să
vadă numai răul, numai eșecurile
și cînd nu le găsesc le inventea
ză. Deși acolo de unde fac
„proorociri" sunt eșecuri multe și
mari, dar nimeni nu se miră. Vrea
cineva să convingă pe altcineva
cine suntem, ce am realizat? Să
poftească încoace, să vadă și va
avea ce să spună lumii despre un
popor care cu demnitate și-a asu
mat destinul unei vieți de muncă
în libertate, într-o țară demnă, in
dependentă, socialistă.
Acum, cînd prin aceste rînduri
mă alătur omagiului pe care tara
întreagă îl aduce Președintelui nos
tru, la 9 ani de la istorica învesti
tură, vreau să închei, afirmînd unul
din marile adevăruri ale prezentu
lui : toată această tară de munci
tori, țărani și intelectuali se află în
jurul tovarășului Ceaușescu și-1
urmează pe drumul ce l-au ales,
îl urmăm cu încredere, cu convin
gerea că ne va conduce neabătut, pe
drumul /istoric pe care am pornit la
Congresul al IX-lea, că va conduce
cu mereu luminoasă și patriotică
vocație destinele Patriei noastre
socialiste.
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învâțâmîntul superior, a căror activi
tate este dinamizată de exemplul
strălucit al muncii de excepțională
valoare științifică desfășurată de to
varășa Elena Ceaușescu pentru trans
formarea științei românești într-o
puternică forță a progresului socie
tății, față de care, odată cu întreaga
noastră gratitudine, exprimăm șl de
această dată cele mai alese mul
țumiri.
Asigurăm conducerea partidului, pe
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii din Capitală, în frunte cu co
muniștii, înțelegind pe deplin și însușindu-și politica înțeleaptă a
partidului, orientările și indicațiile
secretarului său general, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor și anga
jamentelor asumate pe acest an și pe
întregul cincinal, pentru a ne spori
neîncetat contribuția la accelerarea
dezvoltării economico-sociale, la ridi
carea nivelului de trai, material și
spiritual, al întregului popor, sporind
necontenit contribuția Capitalei la
înflorirea multilaterală a României
socialiste.

Cuvîntul tovarășului
Leonard Constantin
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați și invi
tați,
In aceste momente solemne, pri
lejuite de înmînarea înaltelor dis
tincții conferite fruntașilor în între
cerea socialistă, care mobilizează energille întregii noastre națiuni, în
găduiți-mi să exprim sentimentele
de dragoste fierbinte, de aleasă și
distinsă prețuire pe care comuniștii,
toți oamenii muncii din județul Iași,
asemenea întregului popor, le nutresc
față de dumneavoastră, mult Iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, conducător încercat al
partidului și statului nostru, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane.
Conferirea Ordinului „Meritul agricol" clasa I județului Iași pen
tru bilanțul înregistrat în agricul
tură. a „Ordinului Muncii" clasa I
pentru locul I ocupat de către con
siliul popular județean și a celor
lalte distincții înmînate unităților
economice din județul nostru reflec
tă înalta apreciere a rezultatelor ob
ținute de oamenii muncii din această
zonă a Moldovei.
Vedem în aceste distincții expre
sia grijii conducerii partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, față de
făuritorii bunurilor materiale, de
cei care-și consacră eforturile spre
binele și înflorirea patriei.
Oamenii muncii din județul Iași
vă adresează din adîncul inimii cele
mai calde mulțumiri, adâncă recu
noștință pentru distincțiile confeTite, pentru sprijinul permanent pe
care îl acordați dezvoltării județului
nostru, care a cunoscut o înflorire
fără precedent.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că distincțiile acordate astăzi vor constitui pentru
noi un puternic și însuflețitor im
bold în întreaga noastră activitate,
acționînd. cu înaltă răspundere și
dăruire pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului.

Cuvîntul tovarășului
Ion Radu
Mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președinte al Repu
blicii Socialiste România, .
Mult stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
înmînarea „Ordinului Muncii" cla
sa I Consiliului popular județean
Dolj, pentru rezultatele obținute în
anul 1982 în întrecerea socialistă
dintre consiliile populare, întrecere
ce se organizează și se desfășoară
din inițiativa mult stimatului și iu
bitului nostru conducător de partid
și de țară,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, ne onorează în mod deo
sebit și ne obligă la o activitate mai
responsabilă și eficientă în toate do
meniile de activitate.
în acest an. Consiliului popular
județean Dolj i-a revenit deosebita
cinste de a adresa tuturor consi
liilor populare județene și munici
piului București chemarea la între
cerea socialistă, fapt ce a făcut să
ne mobilizăm și mai mult forțele
pentru a fi la înălțimea acestei
încrederi.
Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii din Dolj, hotărîți, cum dum
neavoastră îi cunoașteți, vor face to
tul ca, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, să nu pre
cupețească nici un efort pentru a-și
onora angajamentele asumate în
întrecerea socialistă în toate dome
niile de activitate, pentru ca Doljul
să-și aducă o și mai mare contri
buție la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului. Vă mulțu
mim pentru tot sprijinul permanent
acordat, asemenea întregii țări, și
județului nostru, mult stimate to
varășe secretar . general Nicolae
Ceaușescu, și vă adresăm din adîn
cul inimilor multă sănătate și pu
tere de muncă spre binele și feri
cirea scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului

Stelian Mecula
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Cu emoție firească, stăpinlt de
cele mai alese sentimente de grati
tudine ce vi le purtăm, vă rog să-mi
permiteți ca, în numele colectivului
de oameni ai muncii din întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița roșie",
să vă adresez cele mai călduroase
mulțumiri pentru decorarea unității
noastre cu „Ordinul Muncii" clasa I,
pentru rezultatele obținute în anul
1982.
Oamenii muncii din întreprinderea
noastră, organizația de partid Văd in
această înaltă distincție acordată
încă o expresie a prețuirii pe care
partidul, dumneavoastră personal,
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general al partidului, o acordați
muncii, eforturilor colectivului nostru,
clasei muncitoare, întregului popor,
pentru înfăptuirea neabătută a hotă

rîrilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a
indicațiilor de valoare teoretică și
practică deosebită pe care ni le dați
de. fiecare dată dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu.
Sîntem pe deplin conștienți că re
zultatele obținute în anul care s-a
încheiat le datorăm politicii înțelep
te a partidului, sprijinului neprecupe
țit pe care dumneavoastră personal
ni l-ați dat cu prilejul vizitelor de
lucru în întreprinderea noastră,
orientărilor de excepțională impor
tanță cu care ne-ați îndrumat să in
troducem cu mult curaj progresul
tehnic in întreprindere, să promovăm
consecvent cele mai noi cuceriri ale
tehnicii de vîrf, să valorificăm la
maximum potențialul material și
uman de care dispunem.
In acest moment solemn, vă rugăm,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să primiți reîn
noirea angajamentului nostru de a
face totul pentru a ne ridica la ni
velul încrederii ce ne-ați acordat-o,
de a acționa cu spirit revoluționar și
devotament pentru îmbunătățirea și
ridicarea pe o treaptă calitativ nouă
a întregii activități desfășurate, con
tribuind, prin realizarea de utilaje
complexe pentru programul nuclear
și pentru platformele de foraj marin,
la înfăptuirea obiectivului prioritar al
economiei naționale privind asigu
rarea independenței energetice a tă
rii, la înfăptuirea exemplară a pro
gramului partidului.
Vă mulțumim din adîncul inimii
noastre.

Cuvîntul tovarășului

loan Toma
Mult stimate tovarășe președinte
al Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Vă rugăm să primiți mulțumirile
cele mai adinei și recunoștința noas
tră fierbinte pentru cinstea pe care
o faceți colectivului întreprinderii agricole de stat din Prejmer, județul
Brașov, prin acordarea acestei înal
te distincții, în care noi vedem sem
nul prețuirii de care se bucură în
țara noastră munca pusă în slujba
înfloririi scumpei noastre patrii.
Rezultatele pe care le-am obținut
în creșterea producției și a eficien
ței economice își au izvorul în po
litica științifică a partidului și sta
tului nostru în domeniul dezvoltării
și modernizării agriculturii, în elabo
rarea și înfăptuirea căreia a-ți adus
și aduceți o contribuție de o excep
țională însemnătate științifică și
practică. Ele oglindesc, totodată, ho
tărîrea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din întreprinderea noas
tră — români, maghiari, germani —
de a înfăptui neabătut sarcinile și
indicațiile înțelepte pe care ni le-ați
dat ori de cîte ori am avut cinstea
să ne întîlnim cu dumneavoastră,
mult stimate
și iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Puternic mobilizați de Înalta dis
tincție ce ne-a fost acordată astăzi,
vom acționa cu toată fermitatea
pentru ca toate lucrările să le exe
cutăm în termen optim, în vederea
realizării a 45 000 kg/ha cartofi de
toamnă, peste 60 000 kg/ha sfeclă de
zahăr pe toată suprafața cultivată pe
teren neirigat, precum și de a obți
ne o producție de peste 4 000 litri
lapte pe cap de vacă furajată la un
efectiv de peste 4 200 de capete din
rasa „Bălțata Românească".
Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, .să îndeplinim și să depă
șim sarcinile ce ne revin în acest
cincinal, să valorificăm mal bine pămîntul și întreaga dotare tehnicomaterială de care dispunem, precum
și fondul uman pe care-1 are aceas
tă unitate.
Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru această mare cinste, ne expri
măm, totodată, profunda recunoștin
ță față de activitatea neobosită pe
care o desfășurați în fruntea parti
dului și a statului, consacrată înflo
ririi scumpei noastre patyii, socialis
mului, păcii și dreptății în lume.

Cuvîntul tovarășului
Vasile

Tudor

Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
înmînarea înaltei distincții, pen
tru rezultatele obținute în întrecerea
socialistă pe anul 1982, constituie
pentru colectivul de oameni ai mun
cii de la mina Filipeștii de Pădure —
județul Prahova, un minunat pri
lej de a vă adresa dumneavoastră,
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, minerul de onoare al țării, cele
mai calde sentimente de dragoste și
recunoștință pentru tot ceea ce fa
ceți spre binele patriei și al poporu
lui nostru.
Minerii înțeleg această deosebită
cinste și onoare ca un nou angaja
ment în fața conducerii partidului și
statului, a dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de a face totul pentru a
merita înalta încredere și apreciere
de care se bucură, de a acționa cu
toate forțele pentru a-și spori con
tribuția la asigurarea, într-un timp
cit mai scurt, a independenței ener
getice a tării noastre.
Vă raportăm că măsurile adop
tate recent, din inițiativa dumnea
voastră, pentru mai buna organi
zare a muncii în industria minieră și
creșterea mai susținută a producției
de cărbune, au fost primite cu de
plină aprobare și de către minerii de
la Filipeștii de Pădure, care, trecînd la aplicarea lor, au reușit să
obțină pînă în prezent o producție
suplimentară de lignit de peste 10
mii tone.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că vom
acționa în continuare astfel îneît să
onorăm înalta distincție primită dînd
patriei mai mult cărbune, realizîndu-ne integral sarcinile și angaja
mentele pe acest an și pe întregul
cincinal.

Cuvîntul tovarășului
Aurel Sandu
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Permiteți-mi ca în aceste momente
solemne, în numele oamenilor mun
cii care activează in cercetarea știin
țifică din construcțiile de mașini și al
colectivului Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
mașini-unelte și agregate „Titan",
București, să exprim recunoștința
noastră profundă pentru grija per
manentă pe care dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, o purtați cercetării științifice, cît

și pentru înalta distincție acordată,
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste".
Aceasta constituie pentru noi un
nou imbold în muncă, momente de
înaltă însuflețire, sporindu-ne efor
turile în vederea ridicării nivelului
calitativ al întregii activități pe care
o desfășurăm.
Vă rugăm să primiți, mult stimate
tovarășe secretar general
Nicolae
Ceaușescu, angajamentul nostru că
vom munci. în continuare, cu înaltă
responsabilitate, cu dăruire patrioti
că, pentru creșterea prestigiului in
*dustriei românești, pentru realizarea
saltului calitativ în întreaga activi
tate de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică.
Aducem și cu acest prilej calda
noastră recunoștință' tovărășei aca
demician
doctor inginer Elena
Ceaușescu pentru permanenta îndru
mare și sprijinul neprecupețit acor
dat institutului nostru, ca și. dealtfel,
întregii cercetări, în creșterea efici
enței activității de concepție.
Colectivul nostru de muncă va ac
ționa cu toată hotărârea pentru va
lorificarea cu maximă eficiență a po
tențialului de gindire științifică și
tehnică de care dispune, creșterea
gradului de automatizare a procese
lor de producție, crearea sistemelor
flexibile de mașini-unelte în scopul
creșterii productivității și a calității
produselor, pentru asimilări de noi
materiale și produse, pentru redu
cerea importurilor.
Odată cu mulțumirile noastre calde
pentru înalta apreciere dată muncii
noastre, doresc să vă adresez din
partea tuturor oamenilor, muncii din
institutul nostru, dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere
urări de sănătate, putere de muncă,
viață îndelungată pentru conducerea
destinelor patriei și ale partidului,
spre' gloria României socialiste.

Cuvîntul tovarășului

Petre Enecheoaia
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele lucrătorilor de pe ogoarele
Scorniceștilor, al tuturor locuitorilor
de pe aceste străvechi pămînturi ro
mânești, să vă mulțumim din inimă
pentru înalta distincție ce ați acor
dat-o unității noastre, să aducem un
cald omagiu activității dumneavoas
tră neobosite, grijii permanente pe
care o purtați țărănimii, agriculturii
românești.
Ca pretutindeni, și noi, cei din
Scornicești, am simțit întotdeauna
sprijinul dumneavoastră, prezența în
mijlocul nostru, sfaturile și sarcinile
trasate, mobilizîndu-ne pentru a
smulge pămîntului- roade cît mai bo
gate.
Ne-ați indicat, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, să or
ganizăm loturi cu producții record,
și spre bucuria noastră vă putem
raporta astăzi că întreaga suprafață
a cooperativei din Scornicești a fost
in 1982 un adevărat lot cu producții
de vîrf, obținînd în medie la hectar
22 040 kg porumb știuleți și 6 656 kg
grîu. Aceasta ne-a dat posibilitatea
să livrăm la fondul de stat și fu
raje de pe fiecare hectar cultivat,
peste 5 000 kg grîu și 18 000 kg po
rumb știuleți. în anul 1982, din coo
perativa noastră au plecat către
fondul de stat 40 de garnituri de
tren cu cîte 50 de vagoane cu pro
duse vegetale și animaliere.
Așa ctțm am organizat munca și
ne-am pregătit pentru recoltele
acestui an, avem certitudinea că și
în anul 1983 vom obține producții su
perioare celor înscrise în plan, propunîndu-ne, între altele ca pe 200 de
hectare să obținem în medie 30 000
kg de porumb știuleți. Vă încredin
țăm că nu vom precupeți nici un
efort, că vom munci din zori și pînâ
în noapte pentru a da patriei mai
mult grîu și porumb, mai mult lapte
și carne, înfăptuind astfel hotărîrile
Conferinței Naționale a partidului,
sarcinile și indicațiile date de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general.
Vă dorim din adîncul Inimilor
noastre, dumneavoastră și tovarășei
Elena Ceaușescu, ani mulți, cu să
nătate și fericire, pentru a conduce
patria și poporul român pe cele mai
înalte culmi ale civilizației co
muniste.

Cuvîntul tovarășului
Radu Suman
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Particip cu adîncă emoție la
această festivitate de bilanț al mun
cii, al rezultatelor obținute, în anul
care a trecut, de harnicul și talen
tatul nostru popor pentru înfăptuirea
neabătută a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al
partidului.
Succesele remarcabile obținute de
poporul român sint indisolubil lega
te de numele dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de contribuția hotărîtoare
pe care o aveți în conducerea între
gii activități economico-sociale, de
sprijinul acordat colectivelor de oa
meni ai muncii în îndeplinirea obiec
tivelor actualului cincinal al calității
și eficienței.
Realizările obținute de cei peste
9 000 de oameni ai muncii din ca
drul Trustului de construcții indus
triale și agrozootehnice în anul 1982
sînt răsplătite astăzi prin înalta dis
tincție care ne-a fost acordată și
pentru care noi vă exprimăm, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cele mai alese și calde mulțumiri,
întreaga noastră recunoștință, fiind
conștienți că ele se datorează pre
țioaselor indicații ■ date de dumnea
voastră cu prilejul vizitelor de lucru
pe șantierele noastre din județul
Giurgiu, platforma Bâneasa — Bucu
rești și din alte unități.
Puternic însuflețiți de pilda atît
de luminoasă a vieții și activității
dumneavoastră, vă încredințăm și cu
acest minunat prilej, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că noi,
comuniștii, toți cei ce muncim în
cadrul acestui trust, întărind gindurile prin fapte, eliminind neajunsu
rile care mai persistă în activitatea
noastră, ne vom consacra întreaga
energie îndeplinirii neabătute a ho
tărîrilor Congresului al XII-lea șl
Conferinței Naționale ale partidului,
a sarcinilor care ne revin din orien
tările și indicațiile date de dumnea
voastră, contribuind astfel la înflo
rirea continuă a. patriei noastre.
Mulțumindu-vă încă o dată din
toată inima pentru înalta distincție
acordată, îngăduiți-mi, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
sâ vă adresez cele mai alese gînduri
de ani mulți și rodnici in fruntea
partidului și statului nostru spre bi
nele poporului și gloria României
socialiste.

LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI N AȚI ON AL E
Sîmbătă, 26 martie, au continuat
lucrările sesiunii a șaptea a celei
de-a opta legislaturi a Marii Adunări
Naționale.
Deputății și Invitații, prezenți la
sesiune, au întîmpinat, ca și în ziua
deschiderii lucrărilor, ‘cu multă căl
dură, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu,
Eina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovic
Fazekaș, Alexandrina Găinușe, Petre
Lupu,
Manea
Mănescu,
Paul
Niculescu,
Constantin
Olteanu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Ștefan Voitec.
Au fost prezenți membri supleanți
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai
Consiliului de Stat.
Au participat, ca invitați, membri
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului,
conducători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, repre
zentanți de frunte ai vieții noastre
științifice și culturale, ziariști.
Continuîndu-se dezbaterile asupra
problemelor înscrise <pe ordinea da
zi, deputății și invitații au audiat
Raportul comisiei de anchetă a unor
încălcări ale legilor și normelor agro
zootehnice, anchetă efectuată în urma
Interpelărilor făcute de unii depu
tați la precedenta sesiune a Marii
Adunări Naționale.
Raportul a fost prezentat de tova
rășul
Emil
Bobu,
președintele
comisiei.
Pe marginea constatărilor și con
cluziilor prezentate în raport au luat
cuvintul deputății Ion Teșu, Vasile

Mușat, Ion Siminiceanu, Maria Bodea, Teodor Coman.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut ca Marea Adunare Națională
să fie informată despre măsurile
luate împotriva celor vinovați de în
călcarea legilor și normelor agro
zootehnice.
Răspunzând interpelării secretaru
lui general al partidului, deputatul
Ion Teșu, ministrul agriculturii și
industriei alimentare, a spus:
„Pe bună dreptate tovarășul secre
tar general ne-a pus întrebarea în
legătură cu măsurile concrete luate
în urma acestei anchete. Aș dori să
informez Marea Adunare Națională
că atît în urma acestei anchete, cît și
a măsurilor indicate de conducerea
partidului, de a se extinde controlul
in județe, a fost imputată celor vi
novat! o mare sumă, reprezentînd
pagubele pricinuite din cauza morta
lității animalelor; în 19 cazuri, cei
vinovați au fost trimiși în justiție; în
șase județe au fost înlocuite . unele
cadre, de la nivelul direcțiilor
agricole județene ; 30 de cadre din
complexe și unități au fost schim
bate. De asemenea, comisia de
anchetă a stabilit . încă o serie de
măsuri care sînt în curs de execu
tare.
Doresc să informez, de asemenea,
Marea Adunare Națională că atit
corpul de control și inspecția sani
tară, cît și aparatul ministerului ac
ționează pentru recuperarea tuturor
pierderilor semnalate. în paralel cu
aplicarea de măsuri care să ducă la
înlăturarea tuturor lipsurilor".
Luînd cuvîntul, deputatul Gheorghe
Stoica, .membru al comisiei de an
chetă stabilită de Marea Adunare
Națională, a spus :
„Țlnînd seama de răspunderile ce
revin diverșilor factori și conducerii
agriculturii, date fiind neajunsurile

mari manifestate In unele unități, în
ce privește furajarea și asigurarea
asistentei sanitar-veterinare, propun
Marii Adunări Naționale să dea un
avertisment ministrului adjunct care
se ocupă de problemele de zootehnie
și să i se'acorde un termen de șase
luni pentru a demonstra că, prin
funcția pe care o deține, prin auto
ritatea pe care o are, va determina
întregul aparat al ministerului și al
organelor teritoriale să ia măsuri
pentru remedierea neajunsurilor ce
s-au manifestat, pentru îmbunătăți
rea radicală a activității în acest do
meniu. De asemenea, propun să se
dea avertisment directorului direc
ției sanitar-veterinare, directorului
Direcției bazei furajere din Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, precum și directorului Institu
tului central pentru problemele de
nutriția animalelor, cărora le revin
mari răspunderi în legătură cu coor
donarea, organizarea muncii și con
trolul îndeplinirii măsurilor de partid
și de stat".
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
primul ministru al guvernului, a
propus, avind în vedere că în uni
tățile agriculturii de stat s-au pe
trecut o serie de lucruri grave, să i
se dea același avertisment și șefu
lui Departamentului Agriculturii de
Stat, urmînd să demonstreze. într-o
perioadă de șase luni, dacă poate
sau nu să conducă acest sector.
Cu privire la raportul comisiei de
anchetă, Biroul M.A.N. a propus adoptarea unei hotărîri al cărei text
a fost citit de tovarășul Nicolae
Giosan, președintele' Marii Adunări
Naționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
propus să se completeze hotărîrea cu
prevederea ca, la sesiunea din toamnă,
Consiliul Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor și Ministerul

Agriculturii și Industriei Alimentare
să raporteze Marii Adunări Naționale
cum s-au îndeplinit măsurile sta
bilite.
Cu amendamentele propuse. Marea
Adunare Națională a adoptat în una
nimitate Hotărîrea cu privire la ra
portul comisiei de anchetă.
La următorul punct de pe ordinea
de zi, tovarășul Ion Dincă, prim
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor,
a prezentat expunerea la Proiectul
de lege pentru modificarea și com
pletarea Legii . nr. 31/1977 privind
Congresul consiliilor de conducere
ale unităților agricole socialiste, al
întregii țărănimi, al consiliilor oame
nilor muncii din industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea ape
lor și Consiliul Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor.
Raportul comisiilor permanente de
specialitate ale M.A.N. la acest pro
iect de lege a fost prezentat de Ion
Catrinescu, președintele Comisiei
pentru agricultură, silvicultură și
gospodărirea apelor.
După discuția pe articole, deputății
au adoptat în unanimitate Legea
pentru modificarea Legii nr. 31/1977.
Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan, a
spus' apoi că proiectele de legi în
scrise la următoarele puncte de pe
ordinea de zi a sesiunii urmează să
fie examinate de comisiile perma
nente de specialitate ale M.A.N?,
după care vor fi supuse forului le
gislativ 'suprem al țării spre dezba
tere și aprobare, într-o altă ședință
a actualei sesiuni.
Lucrările primei părți a sesiunii a
șaptea a celei de-a opta legislaturi a
Marii Adunări Naționale au fost în
chise, data reluării acestora în plen
urmînd să fie anunțată ulterior.
(Agerpres)

>i[| DE AWCHEIĂ AL iun ADUHÂRI NAȚIONALE
Stimate tovarășe deputate.
Stimați tovarăși deputați,
După cum se cunoaște, în urma
interpelărilor făcute de unii de
putați în sesiunea din decembrie
1982, Marea Adunare Națională a hotărît ca o comisie de anchetă din
rîndul deputaților să cerceteze cazu
rile de nerespectare, de către unele
unități agricole, a prevederilor lega
le cu privire la furajarea, îngrijirea,
adăpostirea și păstrarea sănătății animalelor.
In baza acestei hotărîri, Biroul
Marii Adunări Naționale și Consiliul
de Stat au constituit o comisie din
11 deputați, care au efectuat anche
te în unele complexe șl ferme zoo
tehnice de stat și cooperatiste pentru
creșterea porcinelor, bovinelor, ovi
nelor și păsărilor, unde s-au semna
lat neajunsuri mai mari, din județe
le Giurgiu, Călărași, Bihor, Dolj șl
Suceava. In realizarea acestei ac
țiuni, comisia a antrenat specialiști
din institutele și stațiunile de cerce
tare și învățămînt agricol, cadre din
producție.
Vă rog să-mi permiteți ca, înainte
de a prezenta în fața Marii Adunări
Naționale sinteza concluziilor ce s-au
desprins din controlul efectuat, să
mă refer pe scurt la unele aspecte
cu caracter mai general din agri
cultura noastră și, respectiv, din zoo
tehnie pentru a reflecta mai complet
activitatea și rezultatele din această
ramură.

Tovarăși deputați,
Sînt cunoscute marile înfăptuiri
dobîndite de poporul nostru, sub
conducerea partidului, în dezvolta
rea economlpo-socială a patriei și ri
dicarea tot mai accentuată a nivelu
lui său de trai material și spiritual.
In acest cadru se înscriu și succe
sele importante obținute în agricul
tură, care a beneficiat și beneficiază
de un sprijin puternic și multilateral
din partea partidului și statului pen
tru dezvoltarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale, pentru crește
rea continuă a producției.
Este pentru noi o datorie de con
știință să scoatem în evidență și de
la tribuna Marii Adunări Naționale
că transformările profunde și rezul
tatele de seamă din agricultura țării
noastre sînt indisolubil legate de
preocuparea stăruitoare și activitatea
neobosită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, care a orientat toț
mai ferm agricultura pe calea inten
sificării și modernizării, a inițiat și
contribuit în măsură determinantă
la elaborarea unui ansamblu de
programe speciale, legi și alte
acte
normative care reglemen
tează în mod clar întreaga activitate
din această ramură prioritară a eco
nomiei naționale, asigură creșterea
cointeresării materiale a oamenilor
muncii de la sate, îmbunătățirea sis
temului de prețuri și prime pentru
produsele agricole, perfecționarea
continuă a formelor de conducere și
organizare a producției și muncii.
Pe fondul acestor transformări în
noitoare, al rezultatelor obținute în
domeniile mecanizării, chimizării,
îmbunătățirilor funciare,' cercetării
științifice și pregătirii cadrelor, al
muncii pline de dăruire a țărănimii,
a tuturor lucrătorilor de pe ogoare,
a crescut an de an producția de ce
reale, plante tehnice, de legume,
fructe și struguri. '
în zootehnie tn ultimii ani au
sporit efectivele de animale și pro
ducțiile totale, livrările de carne,
lapte, ouă și lînă la fondul de stat
și, pe această bază, consumul de
produse animaliere ; s-au asigurat
condiții pentru aplicarea in viață a
prevederilor din programul de autoconducere și autoaprovizionare teri
torială.
în decursul anilor au fost date In
exploatare numeroase complexe zo
otehnice de stat și cooperatiste, asigurîndu-se in același timn moder
nizarea celor mai multe din fermele
de tip gospodăresc pentru creșterea
și îngrășarea animalelor. în vede
rea îmbunătățirii calitative a șeptelului, la toate speciile, s-a asigurat
un număr important de animale de
reproducție cu valoare biologică ri

prezentat de tovarășul EMIL BOBU,
președintele comisiei
dicată, inclusiv din import. A fost
întărită rețeaua zooveterinară, s-a
dezvoltat și îmbunătățit calitatea me
dicamentelor de uz veterinar, creîndu-se astfel condiții pentru menți
nerea efectivelor de animale în per
fectă stare de sănătate, prevenirea
pierderilor prin mortalități și sacri
ficări de necesitate. A fost pregă
tit și încadrat în producție un nu
măr important de specialiști în do
meniul zootehniei și medicinii ve
terinare, care să asigure aplicarea in
practică a tehnologiilor avansate de
creștere și Ingrășare a animalelor,
organizarea rațională a procesului
de reproducție șl selecție, respecta
rea programelor de lucru în fermele
zootehnice.
Succesele obținute pe ansamblul
tării In sporirea producției vegetale
și animale, rezultatele foarte bune
dobîndite de un număr mare de unități agricole, pentru care au fost
distinse cu înalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România și titluri de
„Erou al Muncii Socialiste", eviden
țiază cu pregnanță realismul ■ poli
ticii agrare a partidului nostru.
Tovarăși deputați.
Așa cum se desprinde însă din
analizele efectuate de conducerea
partidului asupra modului în care
sînt îndeplinite sarcinile din agri
cultură, cu toate că pe ansamblu
s-au obținut o serie de succese, in
unele unități se manifestă neajunsuri
care fac ca rezultatele, îndeosebi în
zootehnie, să nu reflecte pe deplin
condițiile create, posibilitățile mate
riale reale existente și experiența
acumulată.
Tocmai existența unor astfel de
situații în zootehnie a determinat ca
unii tovarăși deputați să propună
Marii Adunări Naționale cercetarea
cazurilor de nerespectare, de către
unele unități agricole, a prevederilor
legale referitoare la furajarea, în
grijirea, adăpostirea și păstrarea să
nătății animalelor, pentru a se lua
măsurile care se impun.
Informăm Marea Adunare Națio
nală că din ancheta efectuată de co
misie a rezultat că într-adevăr în
unele din unitățile agricole de stat
și cooperatiste controlate s-au ma
nifestat abateri de la prevederile le
gale, care au determinat indici scă'zuți de natalitate, pierderi prin mor
talități și sacrificări de necesitate
peste limitele admisibile. Această
situație a fost determinată de insufi
cienta preocupare pentru producerea
și folosirea furajelor, pentru aplica
rea tehnologiilor, a normelor de în
grijire a animalelor și a regulilor
sanitar-veterinare.
A rezultat că nu întotdeauna s-a
acționat cu hotărîre pentru creșterea
producției de furaje pe terenurile
cultivate, îmbunătățirea structurii
plantelor de nutreț, strîngerea, de
pozitarea și conservarea în bune
condiții a furajelor ; în unele locuri,
furajele și îndeosebi cele grosiere
au rămas pe cîmp, netransportate,
/ iar anumite cantități, datorită depo
zitării necorespunzătoare, s-au de
preciat, ceea ce a contribuit la îm
bolnăvirea animalelor. De aseme
nea, nu în toate unitățile s-au de
pus eforturi susținute pentru cu
rățirea, întreținerea, fertilizarea cu
îngrășăminte organice, regenerarea
și igienizarea pajiștilor naturale,
pentru valorificarea deplină a aces
tei mari avuții a țării, în vederea
creșterii efectivelor și a producției
animaliere. Au fost, totodată, situa
ții cînd nu s-au asigurat respecta
rea normelor de furajare prevăzute
de lege, prepararea și folosirea cu
randament maxim a nutrețurilor existente, evitarea risipei sub orice
formă. A reieșit, in același timp, că
unele fabrici n-au livrat ritmic în
treaga cantitate de furaje combinate,
cu respectarea indicilor de calitate.
Toate acestea au condus la apariția
unor boli de nutriție, care au cauzat
pierderi din efectiv la purcei și pui,
precum și realizarea unor sporuri
mici de creștere în greutate.

Ancheta efectuată a scos în evi
dență că, datorită insuficientei pre
ocupări pentru amenajarea materni
tăților și sectoarelor de creștere a
tineretului, întreținerea și pregătirea
adăposturilor în vederea iernării acestora, unele unități n-au asigurat
condiții bune de microclimat, ceea c'e
a influențat negativ realizarea indi
catorilor din zootehnie, a generat anumite pierderi din efectiv.
S-a desprins, de asemenea, că au
fost conduceri de complexe zootehni
ce din sectorul de stat și coopera
tist al agriculturii care n-au organi
zat în mod corespunzător producția,
nu au exercitat un control sistematic
și exigent asupra activității din fie
care sector sau loc de muncă, pen
tru a imprima disciplină și maximă
răspundere față de sarcinile încre
dințate.
Comisia de anchetă a constatat că
pierderile din efectiv au fost cauzate
și de modul necorespunzător în care
au acționat unii specialiști din uni
tățile controlate și din rețeaua sanitar-veterinară, pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu și aplicarea
riguroasă a prevederilor legale pri
vind îngrijirea și furajarea animale
lor, asigurarea igienei în adăposturi
și incintele fermelor zootehnice, pre
venirea și combaterea bolilor, apăra
rea sănătății animalelor.
Lipsurile rezultate din control se
datoresc și faptului că nu peste tot
s-au asigurat permanentizarea și
creșterea gradului de calificare pro
fesională a îngrijitorilor de animale,
respectarea cu strictețe, de către
aceștia, a programului zilnic de lu
cru. a normelor tehnologice și sani
tar-veterinare.
Comisia de anchetă a Marii Adu
nări Naționale a constatat că o răs
pundere însemnată pentru neajun
surile manifestate în unele complexe
și ferme zootehnice controlate revine
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Departamentului
agriculturii de stat, compartimente
lor de resort din cadrul ministeru
lui, Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, organe
lor agricole județene, care nu și-au
exercitat întotdeauna, în mod exi
gent, atribuțiile ce le revin potrivit
legii privind îndrumarea și controlul
activității din domeniul creșterii
animalelor, nu au luat măsuri ope
rative. hotărîte pentru rezolvarea
tuturor problemelor ce condiționează
sporirea indicilor de natalitate, pre
venirea pierderilor prin mortalități
și sacrificări de necesitate.
Comisia apreciază, de asemenea,
că, deși consiliile populare sînt titu
lare de plan în profil teritorial și au
obligația să\ îndrume și să contro
leze organele agricole județene și
unitățile de producție, în unele si
tuații ele n-au acționat cu-fermitate
pentru a-și îndeplini exemplar atri
buțiile conferite de lege în domenii
importante, cum sînt valorificarea
judicioasă a tuturor resurselor fura
jere existente, aplicarea normelor
sanitar-veterinare, imprimarea în
rindul cadrelor a unui spirit exigent
și responsabil de muncă, urmărirea
sistematică a modului în care se în
deplinesc programele speciale de
dezvoltare a zootehniei. Unele con
silii populare județene și comunale
n-au intervenit cu operativitate și
în mod eficient pentru a curma
așa-zisele sacrificări de necesitate,
care, după cum a rezultat din an
cheta întreprinsă de comisie, nu au
exprimat întotdeauna realitatea, au
constituit de fapt tăieri pentru autoconsum, Incălcîndu-se astfel preve
derile programului de autoconducere
și autoaprovizionare. De asemenea,
unele organe locale ale puterii și
administrației de stat nu au asigu
rat respectarea strictă a prevederilor
legale și normelor care reglemen
tează circulația și vînzarea anima
lelor.
*
In timpul efectuării anchetei, co
misia, împreună cu organele locale,
a întreprins o serie de acțiuni nentru eliminarea neajunsurilor și a mae>

’
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nifestărilor de indisciplină constatate,
pentru întărirea răspunderii în mun
că și a exigenței in îndeplinirea sar
cinilor. Au fost imputate celor vino
vați pagubele aduse avutului obștesc,
s-au destituit din funcții unele ca
dre, iar în cazurile mai grave au fost
sesizate organele de cercetare penală.
Informăm Marea Adunare Națională
că în unele complexe și ferme con
trolate, măsurile luate au condus la
obținerea unor rezultate mai bune în
zootehnie încă din perioada efectuării
anchetei.
Tovarăși deputați,
Ținind seama de concluziile des
prinse, comisia de anchetă propune
Marii Adunări Naționale să atragă
atenția conducerii Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, a
Departamentului Agriculturii de Stat
și a Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție pentru
neajunsurile constatate în activitatea
unor complexe și ferme zootehnice
din unele județe în care s-a efeptuat
controlul, pentru faptul că nu au
manifestat răspunderea necesară in
vederea aplicării întocmai a legilor
care reglementează activitatea din
domeniul creșterii animalelor și a
programelor de dezvoltare a zooteh- ■
niei. De asemenea, să fie avertizat
cadrele din compartimentele de pre
fii din Ministerul Agriculturii și Ir.
dustriei- Alimentare. Departamentul
agriculturii de stat, care, potrivit le
gii, au răspunderi nemijlocite în do
meniile asigurării și folosirii furaje
lor, aplicării tehnologiilor stabilite și
a regulilor sanitar-veterinare.
Pentru prevenirea pe viitor a
neajunsurilor constatate, organele
centrale mai sus menționate, toate
consiliile populare și organele agri
cole locale, conducerile unităților
agricole de stat și cooperatiste tre
buie să acționeze cu fermitate și exi
gență sporită, in spiritul hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, al preve
derilor legii pentru :
— respectarea riguroasă a norme
lor de îngrijire și furajare ă anima
lelor și a regulilor sanitar-veterinare
prevăzute de lege ;'
— realizarea efectivelor de anima
le la toate speciile și categoriile de
animale, organizarea judicioasă a
procesului de reproducție, creșterea
indicelui de natalitate,' livrarea ani
malelor la greutățile medii stabilite,
eliminarea pierderilor prin mortali
tăți, precum și pentru respectarea
strictă a normelor legale cu privire
la tăierea animalelor ;
— asigurarea de către fiecare uni
tate a unei balanțe furajere echili
brate cantitativ și calitativ, gospodă
rirea și folosirea judicioasă a tutu
ror resurselor de furaje, realizare®
întregului volum de lucrări stabilit
pentru întreținerea, fertilizarea și re
generarea pajiștilor naturale ;
— încheierea in acest an. pînă la
intrarea animalelor în stabulație, a
tuturor lucrărilor de modernizare în
fermele zootehnice ;
— respectarea cu strictețe a norme
lor de îngrijire a animalelor, de
igienizare a adăposturilor și incinte
lor fermelor zootehnice, a regulilor
sanitar-veterinare. a prevederilor le
gale referitoare la înregistrarea, cir
culația, vînzarea și tăierea anima
lelor ;
— organizarea judicioasă a pro
ducției și muncii, întărirea ordinii șl
disciplinei, ridicarea gradului de pre
gătire profesională a lucrătorilor din
zootehnie și permanentizarea aces
tora ;
— aplicarea consecventă în viață a
tuturor prevederilor din programele
speciale de dezvoltare a zootehniei.
Tovarăși deputați,
Comisia de anchetă a Marii Adu
nări Naționale apreciază că sînt asi
gurate toate condițiile materiale și
tehnico-organizatorice pentru îmbu
nătățirea continuă a activității din
sectorul de creștere a animalelor,
care poate și trebuie să-și aducă o
contribuție mai mare la dezvoltarea
economiei noastre naționale, la apli
carea în viață a prevederilor progra
melor de autoconducere și autoapro
vizionare teritorială.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
DIN CUVÎNTUL PABTICIPANTILOR LA DEZBATERI
Doresc de la început să-mi ex
prim acordul cu concluziile rapor
tului comisiei de anchetă formată
din rîndul deputaților, prezentat Ma
rii Adunări Naționale, care au cer
cetat cauzele ce au dus la nerespectarea de către unitățile agricole a
prevederilor legale cu privire la
furajarea, îngrijirea, adăpostirea și
păstrarea sănătății animalelor — a
spus deputatul Jqq Țeșu min’s*
trul agriculturii și industriei ali
mentare.
Așa cum reiese din raportul pre
zentat M.A.N.. rezultatele înregistra
te în unele unități nu reflectă pe
deplin posibilitățile materiale exis
tente și experiența de producție
acumulată în ultimii ani în dome
niul creșterii animalelor.
Nerealizarea sarcinilor în sectorul
zootehnic și înregistrarea de pier
deri prin mortalități și tăieri de ne
cesitate se datoresc în principal unor
manifestări de indisciplină în apli
carea tehnologiilor de creștere și a
normelor sanitar-veterinare, în asi
gurarea condițiilor de microclimat,
furajării și îngrijirii animalelor,
pregătirii
adăposturilor și respec
tării programului de lucru în ferme.
în unele I.A.S. și C.A.P. nu a exis
tat suficientă preocupare din partea
cadrelor de conducere, a specialiști
lor pentru producerea, depozitarea
și folosirea chibzuită a furajelor.
S-au realizat producții mici de fu
raje pe hectar și, într-o structură
neadecvată, ceea ce a dus la întoc
mirea unor rații neechilibrate și la
administrarea lor fără o pregătire
prealabilă, înregistrîndu-se astfel
sporuri mici de creștere în greutate,
producții scăzute de lapte, o natali
tate necorespunzătoare. Toate aces
tea au fost posibile datorită slabei
exigente din partea conducerii mi
nisterului și a aparatului ce coordo
nează activitatea aceasta în minis
ter, a specialiștilor din direcțiile ge
nerale agricole județene, consiliile
unice agroindustriale și din unități
în urmărirea cu toată răspunderea a
respectării disciplinei de producție, a
tehnologiilor și asigurării asistenței
sanitar-veterinare.
Pe baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, la Plenara lărgi
tă a Consiliului Național al Agricul
turii din decembrie 1982, și trăgînd
toate învățămintele din activitatea
anului trecut, Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, împreună
cu organele . agricole județene, în
urma unei analize temeinice efec
tuate în județe și unități, și-a stabi
lit un amplu program de măsuri
pentru realizarea sarcinilor de plan
privind efectivele și producțiile ani
maliere.
Informez Marea Adunare Naționa
lă că în prezent situația din zooteh
nie este mult îmbunătățită sub ra
portul stării fiziologice a animalelor,
a producțiilor, a natalității și a re
ducerii mortalității și tăierilor de
necesitate.
S-a stabilit pentru fiecare fermă
programul privind asigurarea nece
sarului de furaje printr-o mai bună
repartizare a suprafețelor și culturi
lor pe unități. De asemenea, s-au
luat măsuri pentru
îmbunătățirea
pășunilor și fînețelor, această impor
tantă sursă de furaje pe care o are
țara noastră, prin aplicarea prevede
rilor programului aprobat în acest
scop.
S-a continuat acțiunea de amena1're a maternităților și creșelor
intru tineret, de punere în funcți
une în fiecare unitate a instalațiilor
pentru pregătirea furajelor, de îm
bunătățire a soluțiilor constructive a
adăposturilor, urmînd ca programul
de modernizare din toate unitățile
zootehnice să se termine în acest an.
Pentru îmbunătățirea activității
sanitar-veterinare s-a trecut la o
reașezare a personalului de specia
litate la nivelul circumscripțiilor,
complexelor industriale și unităților
de producție. Această acțiune răs
punde mai bine nevoilor din teren
și totodată mărește operativitatea și
eficiența activității aparatului sanitar-veterinar.
în același timp, s-a întărit activi
tatea inspecției sanitar-veterinare
din minister și organele agricole ju
dețene, în vederea asigurării unui
control permanent pentru urmărirea
aplicării întocmai a legislației și nor
melor sanitar-veterinare.
Asigurăm Marea Adunare Națio
nală, conducerea superioară de par
tid și de stat, personal pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, că
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, împreună cu organele
agricole județene, cu toți lucrătorii
din agricultură, va acționa cu răs
pundere, exigență și fermitate pen
tru întărirea ordinii și disciplinei,
pentru lichidarea lipsurilor și ne
ajunsurilor care au existat în secto
rul creșterii animalelor, în vederea
realizării planului pe 1983, precum și
a prevederilor din programul de
autoconducere și autoaprovizionare.

Arătînd că se declară de acord cu
raportul prezentat de comisia însăr
cinată de Marea Adunare Națională
să cerceteze cauzele de nerespectare,
de către unele unități agricole, inclu
siv din Giurgiu, a prevederilor lega
le cu privire la furajarea, îngrijirea,
adăpostirea și păstrarea sănătății
animalelor, deputatul
*
fvju

ȘOt a SPUS :
în spiritul hotăririlor Congresului
al XII-lea, ale Conferinței Naționale
și ale indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, comitetul județean,
consiliile populare și organele agri
cole din județul Giurgiu acționează
în vederea îndeplinirii programelor
speciale privind dezvoltarea zooteh
niei. Ca urmare, și în județul nostru,
ca și in întreaga țară, efectivele și
producția animalieră au crescut an
de an.
Referindu-se la rezultatele mai sla
be din unele unități crescătoare de
vaci, așa cum a reieșit din ancheta
efectuată de comisie, vorbitorul a
spus : Nu întotdeauna am acționat
în mod eficient, potrivit legii, pentru
organizarea producției și muncii, în
tărirea ordinii și disciplinei, pentru
aplicarea hotărîtă a tehnologiilor, a
normelor de întreținere și sanitarveterinare, pentru permanentizarea
și ridicarea calificării personalului
mUjncitor. S-au manifestat indiscipli
nă/ slabă răspundere și neglijență
în îndeplinirea sarcinilor.
S-au manifestat, de asemenea, lip
suri în producerea furajelor, in asi
gurarea ritmică a acestora, în cali
tatea și conținutul în proteine a fura
jelor, nutrețurilor combinate, în de
pozitarea și gospodărirea lor.
Sîntem conștienți că aceste defi
ciențe ne aparțin în primul rînd nouă
și sîntem ferm hotărîți să le înlătu
răm. în același timp, vrem să mențio
năm că nici Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Departa

mentul Agriculturii de Stat n-au
acordat întotdeauna sprijinul necesar
organelor locale, conducerilor acelor
unități unde s-au manifestat ne
ajunsuri.
Doresc să informez că datorită
acțiunilor întreprinse de comitetul
județean de partid încă în cursul
anului trecut, precum și a măsurilor
stabilite în urma anchetei întreprinse
de comisia Marii Adunări Naționale,
multe din neajunsurile la care m-am
referit au fost înlăturate, situația —
atît în unitățile controlate, cit și pe
ansamblul județului — s-a îmbună
tățit sub aspectul sporului de creș
tere în greutate, a livrărilor de pro
duse animaliere la fondul de stat, al
reducerii pierderilor. Sînt create
condiții ca toate unitățile producă
toare de porci să depășească efecti
vele planificate pentru acest an cu
30 000 purcei, din care o bună parte
vor fi vînduți populației, pentru a
putea fi contractați cu statul.
Acționăm în continuare
pentru
îmbunătățirea substanțială a structu
rii și creșterea producției la plantele
de nutreț, pentru încheierea lucră
rilor de modernizare a tuturor adă
posturilor pînă la sfîrșitul semestru
lui I, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru respectarea strictă a
programului zilnic în ferme, în
complexe, a normelor de igienă, a
regulilor sanitar-veterinare, pentru
ca toate cadrele să-și facă datoria.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
a spus, în încheiere, -vorbitorul, că
organizația județeană de partid, con
siliile populare, organele agricole,
toți oamenii muncii din agricultura
județului vor acționa, în spiritul in
dicațiilor dumneavoastră, al prevede
rilor legii, pentru punerea în va
loare a rezervelor de care dispunem
în vederea îndeplinirii planului în
profil teritorial în zootehnie. în ve
derea creșterii contribuției județului
Giurgiu la dezvoltarea economiei na
ționale, la propășirea și înflorirea
patriei.

peste tot să imprimăm în activitatea
cadrelor, a tuturor lucrătorilor din
zootehnie ordine și disciplină desăvîrșite, dragostea pentru această
frumoasă meserie, răspundere maxi
mă pentru respectarea programului
zilnic de activitate, pentru îndepli
nirea integrală a planului.
Trăgîndu-se concluziile corespun
zătoare din- analiza lipsurilor mani
festate la nivelul județului, comu
nelor și al unităților agricole, s-au
adoptat programe de măsuri care să
asigure creșterea rapidă a efective
lor și producției în unitățile cu re
zultate mai, slabe, valorificarea in
condiții superioare a rezervelor mari
de care dispune județul
Suceava
pentru dezvoltarea zootehniei și re
alizarea planului în acest important
sector.
Informez Marea Adunare Naționa
lă că, drept urmare a măsurilor și
acțiunilor hotărîte întreprinse, am
reușit să depășim volumul livrărilor
de carne și lapte la fondul de stat,
comparativ cu perioada corespunză
toare a anului trecut. De asemenea,
am încheiat contracte cu gospodăriile
populației pentru întreaga cantitate
de lapte de vacă și oaie prevăzută în
1983 și pentru 85 la sută din produc
ția de came.
După ce și-a exprimat deplinul
acord cu concluziile raportului pre
zentat Marii Adunări Naționale, vor
bitorul a spus în încheiere : Ne an
gajăm în fața dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom pune ordine desăvîrșită în activitatea tuturor uni
tăților agricole crescătoare de ani
male, că vom mobiliza toate cadrele,
specialiștii și ceilalți oameni ai mun
cii din zootehnie, în vederea reali
zării în bune condiții a planului, a
sarcinilor ce ne revin în acest do
meniu de activitate, din documentele
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.

Relevînd sprijinul substanțial pri
mit din partea statului pentru reali
zarea de noi capacități de producție
și ameliorarea raselor, deputatul

ria Bodea a spus: In Judetul
Bihor, recunoscut prin condițiile fa
vorabile și tradiția pe care le are
în creșterea animalelor, acest sector
cunoaște o continuă dezvoltare, atît
în unitățile agricole socialiste, cît și
în gospodăriile populației.
Nu uităm nici o clipă că la baza
rezultatelor, care se îmbunătățesc de
la un an la altul, stă sprijinul per
manent și multilateral acordat de
partid și de stat. Trebuie să recu
noaștem însă că acest sprijin nu se
reflectă în suficientă măsură în si
tuația numerică a efectivelor de animale, în nivelul producțiilor aces
tora.
Este adevărat, cooperativa agrico
lă de producție din Cefa, în care
îmi desfășor activitatea, are un sec
tor zootehnic puternic dezvoltat,
care deține o pondere de aproape 60
la sută din valoarea
producției
globale. Cei 80 de cooperatori care
lucrează în zootehnie sînt bine pre
gătiți și au multă experiență. Toc
mai de aceea consider că dacă în
unitatea noastră pierderile la bovine
au fost reduse în totalitate, iar la
ovine ele se situează sub limitele
admise, aceasta se datorește și dra
gostei țăranilor cooperatori pen
tru animale, a felului în care știu să
le hrănească și să le îngrijească. Aș
mai evidenția faptul că sistemul de
lucru în acord global, pe baza con
tribuției la realizarea prevederilor
planului de producție, a determinat
creșterea responsabilității persona
le. La rîndul său, consiliul de con
ducere al cooperativei se preocupă
cu răspundere de asigurarea bazei
materiale necesare realizării planu
lui, începînd de la furaje și pînă la
livrarea produselor obținute ia fon
dul de stat.
Cu toate acestea, și în cooperati
va noastră mai sînt încă importante
rezerve asupra cărora acționăm în
vederea creșterii, în continuare, în
ritm susținut a efectivelor de anima
le și a producției zootehnice.
Asemenea rezerve există și în ce
lelalte unități agricole situate pe
raza circumscripției electorale
pe
care o reprezint, ca dealtfel în între
gul județ. Acest lucru a rezultat de
altfel, foarte clar, și din concluziile
comisiei care a efectuat ancheta și
în cîteva unități agricole din județ,
concluzii cu care mă declar de acord.
In unele unități controlate cadrele
de conducere, specialiștii nu și-au
exercitat în mod corespunzător atri
buțiile pe care le au în organizarea
producției și aplicarea tehnologiilor,
în asigurarea unei discipline ferme
la fiecare loc de muncă, în respec
tarea cu strictețe de către fiecare
lucrător a normelor de îngrijire, fu
rajare și sanitar-veterinare, ceea ce
a determinat pierderi în efective și
realizarea unor producții sub posibi
lități. La această situație a contri
buit și faptul că nu întotdeauna
s-au asigurat, ritmic și în condiții
de calitate, nutrețurile combinate.
Este adevărat, în cea mal mare par

Ion Siminiceanu a subliniat că
măsurile de cointeresare a producă
torilor, acțiunile întreprinse în jude
țul Suceava pentru îmbunătățirea
și valorificarea eficientă a întinselor
pășuni și finețe naturale, îmbunătă
țirea asistentei sanitar-veterinare,
ca șl alte măsuri, au permis creș
terea an de an a efectivelor, în pre
zent în această zonă existînd cel
mai mare număr de animale rapor
tat la suprafața de teren agricol.
Analizînd însă în spirit autocritic
rezultatele obținute atît în ce pri
vește efectivele, cît și producțiile
obținute — a arătat vorbitorul —
trebuie să spunem că acestea nu re
flectă pe deplin condițiile de care
dispunem, posibilitățile materiale rea
le existente și experiența acumulată
de crescătorii de animale din județul
nostru. Consiliile populare, ca titu
lare de plan în profil teritorial, or
ganele agricole de specialitate, că
rora le coordonăm activitatea, poartă
o mare răspundere în această pri
vință și îndeosebi pentru faptul că
în unele unități și comune efectivele
au înregistrat anumite scăderi.
După cum reiese atît din analizele
făcute de către organele locale de
partid și de stat, cit și din ancheta
efectuată de comisia Marii Adunări
Naționale, principalele cauze care au
determinat astfel de stări de lucruri
constau în realizarea unor indici de
natalitate mai mici decît cei plani
ficați, în sacrificarea unor animale
sub greutatea prevăzută, în pierde
rile prin mortalități și sacrificări de
necesitate înregistrate îndeosebi la
porcine, în insuficienta preocupare
pentru producerea și folosirea chib
zuită a furajelor cultivate, pentru
aplicarea întocmai a normelor de
furajare, îngrijire, adăpostire și
păstrare a sănătății animalelor.
La nerealizarea efectivelor în uni
tățile respective a contribuit și slaba
evidență și urmărire a montei și miș
cării animalelor, deși prevederile le
gii sînt clare în această privință și
consiliile populare comunale respec
tive, consiliul popular județean
aveau obligația să acționeze cu toată
fermitatea pentru aplicarea lor.
Rezultatele în unitățile la care mă
refer ar fi fost mai bune dacă con
siliile populare ar fi acționat cu mai
multă hotărîre pentru îmbunătățirea
pășunilor și fînețelor naturale, folo
sirea mai intensivă a suprafețelor
respective, inclusiv a acelora din
zona de munte și fondul silvic.
în legătură cu furajele vreau să
arăt, totodată; că au existat unele
neajunsuri determinate de lipsurile
care s-au manifestat în unele unități
în producerea furajelor, în asigurarea
ritmică și de calitate a nutrețurilor
combinate de către unii furnizori.
Asemenea neajunsuri au fost cau
zate și de faptul că noi n-am reușit

în cuvîntul

său, deputata Ma

te de aceste stări de lucruri răspund
în primul rînd conducerile și spe
cialiștii din unitățile respective, or
ganele agricole locale. Consider însă
că sprijinul șl intervențiile mai
prompte, mai operative, ale specia
liștilor din Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, din Departa
mentul Agriculturii de Stat ar fi
contribuit la prevenirea și înlătura
rea cauzelor care au determinat pier
deri de efective și de producție.
Organele de partid și de stat din
județul nostru au tras învățămintele
necesare din lipsurile care s-au ma
nifestat și sînt pe deplin angajate în
aplicarea întocmai a programelor
speciale privind dezvoltarea puter
nică a zootehniei, sporirea efective
lor de animale și a producției aces
tora.
Asigurăm conducerea partidului,
pe dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că stă
în puterea noastră să lichidăm
neajunsurile existente' în unele
unități, să întărim ordinea, discipli
na și responsabilitatea, să determi
năm o adevărată cotitură în dezvol
tarea zootehniei, așa cum ne-ați
cerut-o în repetate rînduri.
în cuvîntul său, deputatul ȚgQ.

dor Coman a arătat ca ln con*
textul măsurilor stabilite de condu
cerea partidului pentru dezvoltarea
agriculturii, zootehnia a beneficiat și
beneficiază de o atenție deosebită.
Județul Vîlcea a obținut în ultimii
ani rezultate superioare în toate sec
toarele agriculturii, ceea ce a dat
posibilitatea să se livreze la fondul
de stat cantități sporite de produse
agricole și să se înfăptuiască preve
derile programelor de autoconducere
și autoaprovizionare teritorială. Un
accent deosebit s-a pus pe dezvol
tarea zootehniei, a cărei pondere, în
ansamblul producției globale agricole
va fi. la sfîrșitul actualului cincinal,
de aproape 50 la sută.
în vederea atingerii acestui obiec
tiv atenția a fost concentrată spre
valorificarea condițiilor naturale de
care dispunem, a tradițiilor existen
te, pentru utilizarea mai bună a ba
zei tehnico-materiale aflate într-un
proces de permanentă îmbogățire și
modernizare.
în continuare vorbitorul a arătat
că cu toate succesele obținute, așa
cum s-a subliniat și în raportul co
misiei de anchetă, și în unele uni
tăți din județul Vîlcea s-au mani
festat o serie de neajunsuri privind
furajarea, îngrijirea, adăpostirea,
păstrarea sănătății animalelor, care
au determinat pierderi de animale
peste limitele admisibile, cu efecte
directe asupra producției. livrărilor
la fondul de stat și a rezultatelor
economico-financiare. Pierderi mai
mari, a subliniat vorbitorul, s-au în
registrat în sectorul avicol, datorită
mai ales lipsurilor manifestate în or
ganizarea producției și a muncii, in
pregătirea și permanentizarea cadre
lor, în asigurarea și administrarea
furajelor, în activitatea noastră de
îndrumare și control. Datorită întirzierii punerii în funcțiune a unor ca
pacități de producție, nu am reușit
să asigurăm efectivul matcă de pă
sări din rasele grele în unitățile pro
prii, fiind nevoiți să populăm fer
mele cu pui aduși de la distanțe
mari, ceea ce a determinat pierderi
prin mortalități.
Comitetul județean de partid, ana
lizînd aceste neajunsuri, a stabilit
măsuri ferme pentru ca-, punîndu-se
mai bine în valoare pajiștile de care
dispune județul nostru, să crească
efectivele de bovine și ovine, specii
pentru care avem condiții dintre cele
mai bune, să obținem și să livrăm la
fondul de stat cantități sporite de
carne, lapte și lină.
Am trecut, de asemenea, la înfăp
tuirea unor măsuri pentru punerea
în funcțiune a tuturor capacităților
de creștere a păsărilor, corespunză
tor proiectelor și tehnologiilor sta
bilite. în termen de 2 luni va fi
pusă în funcțiune și populată cu
efectivul matcă o fermă de rase gre
le de păsări, precum și o fermă de
incubație, astfel încît să asigurăm
necesarul de pui pentru carne din
producție proprie. în prezent se ac
ționează pentru punerea cît mai
grabnică în funcțiune a unui abator,
pentru ca întreaga producție să fie
prelucrată și livrată operativ și cu
cheltuieli minime.
în încheiere, declarîndu-mă de
acord cu raportul prezentat în fața
Marii Adunări Naționale, asigur
conducerea partidului, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, pe deplin con
vinși de importanta sarcinilor ce ne
revin în condițiile noii revoluții
agrare, vom acționa cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, sporindu-ne astfel contribuția la dezvol
tarea economico-socială a patriei.

DOIME MM MPDRIDL COMISIEI DE MEIĂ
A MIDI
HAW1E
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, luînd cu
noștință și dezbătînd raportul co
misiei de anchetă cu privire la ca
zurile de nerespectare, de către
unele unități agricole, a prevederilor
legale referitoare la furajarea, în
grijirea, adăpostirea și păstrarea
sănătății animalelor,
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă raportul comisiei de

anchetă.
2. Pentru neîndeplinirea cu întrea
ga răspundere a atribuțiilor ce le
revin, în vederea aplicării întocmai
a legilor care reglementează activi
tatea din domeniul creșterii anima
lelor și a prevederilor din programele
de dezvoltare a zootehniei,
— se atrage atenția conducerii
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, a Departamentului
agriculturii de stat și a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de
Producție ;
— se dă avertisment adjunctului
ministrului agriculturii și industriei
alimentare care răspunde de proble
mele creșterii animalelor și șefului
Departamentului agriculturii de stat
și li se acordă un termen de maxi
mum 6 luni pentru a demonstra că
au tras toate concluziile din neajun
surile constatate, că au luat toate

măsurile pentru aplicarea programe
lor adoptate de conducerea partidu
lui și statului. în vederea îmbunătă
țirii radicale a activității din zoo
tehnie ;
— se dă avertisment directorului
Direcției bazei furajere, directorului
Trustului întreprinderilor pentru
producerea nutrețurilor combinate,
directorului Direcției sanitar-vete
rinare și directorului Institutului de
biologie și nutriție animală.
3. Obligă Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare. Departamen
tul agriculturii de stat. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de
Producție, institutele și stațiunile de
cercetări de profil, consiliile popu
lare și organele agricole locale să ia
măsuri ca în toate unitățile agricole
de stat și cooperatiste să se asigure :
a) respectarea riguroasă a norme
lor de îngrijire și furajare a anima
lelor și a regulilor sanitar-veterinare
prevăzute de lege ;
b) realizarea efectivelor la toate
speciile și categoriile de animale,
organizarea judicioasă a reproduc
ției, creșterea indicelui de natalitate,
livrarea animalelor la greutățile
medii stabilite, eliminarea pierderi
lor prin mortalități, precum și pen
tru respectarea strictă a normelor
legale cu privire la tăierea anima
lelor ;

c) aplicarea cu fermitate a progra
melor cu privire la producerea fu
rajelor, în structura și cantitățile
prevăzute în tehnologia de creștere
a fiecărei specii de animale, utilizînd cu eficiență maximă pajiștile
naturale și cultivate, nutrețurile
*
însilozate și celelalte resurse de fu
raje ;
d) încheierea lucrărilor de moder
nizare a fermelor zootehnice. înlo
cuirea tehnologiilor ineficiente cu
tehnologii simple, de mare randa
ment, asigurarea în toate adăpostu
rile a condițiilor de igienă și micro
climat ;
e) respectarea întocmai a prevede
rilor legii referitoare la înregistra
rea, circulația și vînzarea anima
lelor ;
f) permanentizarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale a lucră
torilor din zootehnie, întărirea ordinii
și disciplinei in acest sector de ac
tivitate. respectarea strictă a pro
gramului zilnic de activitate în toate
fermele și complexele zootehnice.
4.. In sesiunea din toamna anului
1983, Consiliul Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor șl
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare vor raporta Marii Adu
nări Naționale asupra modului in
care au fost duse la îndeplinire mă
surile stabilite.

RAPORTUL LA PROIECTUL OE LEGE PENTRU MODIFICAREA
SI COMPLETAREA LEGII NR. 31/1977
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prezentat de tovarășul ION DINCĂ,
prim viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tova
răși, deputați,
Proiectul de lege pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 31/1977,
pe care, din însărcinarea Guvernu
lui Republicii Socialiste România și
a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor, îl prezint astăzi
dezbaterii și aprobării Marii Adunări
Naționale, se înscrie organic în ca
drul măsurilor stabilite de Congresul
al XII-lea și Conferința Națională ale
P.C.R., al preocupării constante a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, pentru
perfecționarea continuă, în toate do
meniile vieții economico-sociale, a
cadrului politic și organizatoric de
mobilizare tot mai activă a maselor
de oameni ai muncii — în calitatea
lor de proprietari, producători și be
neficiari — Ia dezbaterea și soluțio
narea problemelor ce condiționează
mersul construcției socialiste, la fău
rirea conștientă a propriului viitor.
Instituit, prin lege, în anul 1977,
Congresul consiliilor de conducere ale
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi, al consiliilor oame
nilor muncii din industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor are
un rol deosebit în viața economicosocială a țării, asigurînd, ca forum
suprem în aceste domenii de activi
tate, participarea efectivă și nemij
locită a oamenilor muncii la elabo
rarea și adoptarea hotăririlor privind
dezvoltarea și modernizarea continuă

a agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor,
creșterea producției agroalimentare și
silvice, sporirea contribuției acestor
sectoare la creșterea continuă a avu
ției naționale, la ridicarea nivelului
de trai al țărănimii, al întregului
popor.
Potrivit aceleiași legi. Consiliul
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor asigură coordonarea și
înfăptuirea, într-o concepție unitară,
a acțiunilor și măsurilor necesare
realizării obiectivelor noii revoluții
agrare privind sporirea producției
agricole și a productivității muncii în
agricultură, precum și înfăptuirii
sarcinilor stabilite pentru dezvoltarea
industriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor.
Urmărind îmbunătățirea, în conti
nuare, a activității în aceste impor
tante ramuri și sectoare ale economiei
naționale, din inițiativa conducerii
superioare de partid, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, s-au
instituit conferințele județene, res
pectiv a Sectorului agricol Ilfov, ale
consiliilor de conducere și ale oame
nilor muncii din unitățile socialiste
din agricultură, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor —
organe larg democratice ale țărăni
mii, ale tuturor oamenilor muncii din
întreprinderile și unitățile din dome
niile respective.
Pentru conducerea, îndrumarea și
controlul activității organelor colec
tive de conducere din unitățile agri
cole socialiste în perioada dintre
conferințe au fost constituite consi
liile județene ale agriculturii, indus-

trie! alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor. Hotăririle consiliilor
județene și ale birourilor executive
ale acestora sînt obligatorii pentru or
ganele de conducere colectivă ale
consiliilor unice și ale tuturor unită
ților agricole, de industrie alimentară,
silvice și de gospodărire a apelor din
raza acestora.
In proiectul de lege se reglemen
tează instituționalizarea acestor orga
nisme, atribuțiile ce le revin, compo
nența și periodicitatea întrunirii lor.
Proiectul de lege cuprinde, de ase
menea, noi prevederi privind perfec
ționarea organizării și funcționării
Congresului și a Consiliului Național
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, . Silviculturii și Gospodăririi
Apelor.
în componența Consiliului Național
s-au inclus și organele de conducere
colectivă ale Ministerului Silvicultu
rii și Departamentului pentru con
tractarea, achiziționarea și păstrarea
produselor agricole.
Sînt, de asemenea, atribuite atri
buțiile biroului executiv al Consiliu
lui Național, precum și componența
acestuia.
Au fost incluse în proiectul de lege
prevederi referitoare la atribuțiile
comisiei centrale, comisiilor județene
și comunale sau orășenești ale pro
ducătorilor agricoli din localitățile
necooperativizate.

Stimați tovarăși,
Avînd convingerea că prevederile
proiectului de lege pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 31/1977
asigură îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului, vă
rog, stimați tovarăși deputați, să-1
votați și să-l învestiți astfel cu putere
de lege.

RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE ALE M.A1
prezentat de deputatul ION CATRINESCU
Mult iubite și stimate tpvarășe
președinte al Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,

Analizînd modificările și comple
tările propuse la Legea nr. 31/1977
privind Congresul consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii țărănimi, al consi
liilor oamenilor muncii din industria
alimentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor și Consiliului Național
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor, comisiile permanente ale Marii
Adunări Naționale constată că dis
pozițiile proiectului se înscriu în con
textul general al măsurilor de ridi
care pe un plan superior a întregii
activități economico-sociale și de
adîncire continuă a democratismu
lui societății noastre, în concordanță
cu obiectivele stabilite de Congresul
al XII-lea al partidului și cu orien
tările secretarului general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Comisiile apreciază că instituirea
în fiecare județ și îi^ Sectorul agricol
Ilfov a Conferinței consiliilor de con^
ducere șl a oamenilor muncii din
unitățile socialiste din agricultură,
industria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor, organ larg de
mocratic, iar, pentru exercitarea
unor atribuții în perioada dintre
conferințe, a consiliului județean și
a Sectorului Ilfov al agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor creează coordo
natele organizatorice corespunzătoa

re pentru participarea directă și
efectivă a oamenilor muncii din
aceste unități la adoptarea hotărîrilor privind dezvoltarea și moderni
zarea continuă, în profil teritorial, a
agriculturii, la creșterea producției
agroalimentare și silvice, la ridicarea
bunăstării țărănimii, a tuturor celor
ce muncesc. Comisiile își exprimă
deplina convingere că pe baza dez
baterilor care vor avea loc în’ con
ferințele județene se vor elabora
căi și vor fi găsite mijloace pentru
o mai bună înfăptuire a sarcinilor
ce revin fiecărui județ din planul
național unic și din programele de
dezvoltare a agriculturii.
Prin competența largă . atribuită
conferințelor și consiliilor județene
și al sectorului Ilfov, proiectul de
lege asigură condițiile necesare în
vederea îndrumării, coordonării și
controlului cît mai eficiente a acti
vității organelor de conducere colec
tivă ale unităților din agricultură, in
dustrie alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor, pentru orien
tarea și conducerea unitară a consi
liilor unice agroindustriale de stat și
cooperatiste, a întregii agriculturi.
Se relevă, de asemenea, că intro
ducerea unor reglementări amănun
țite a atribuțiilor și răspunderilor ce
revin biroului executiv al Consiliu
lui național al agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor creează cadrul adecvat
pentru controlul executării și adu
cerea la îndeplinire cu cele mai bune
rezultate a hotăririlor adoptate în
domeniile de activitate ale acestui
organism.
Modul de alegere a delegaților la

congres și a candidaților pentru
Consiliul Național, precum și a delegaților la conferințele județene și
a candidaților pentru consiliile lor
reflectă caracterul profund democra
tic al prevederilor din proiectul de
lege ; în acest context dobîndesc o
semnificație specială dispozițiile prin
care oamenilor muncii care lucrează
direct în producția agricolă li se asi
gură o pondere importantă în com
ponența tuturor acestor organe,
ca și a biroului executiv al Consiliu
lui Național și a birourilor executive
județene.
Comisiile de specialitate conside
ră că prin cadrul organizatoric pre
văzut și atribuțiile stabilite comi
siei centrale, comisiilor județene și
comisiilor comunale sau orășenești
ale producătorilor agricoli din zonele
necooperativizate se creează condiții
le corespunzătoare pentru participa
rea directă și a acestor producători
agricoli la elaborarea și aducerea la
îndeplinire a măsurilor de creștere a
producției agricole.
Comisiile își exprimă profunda
convingere că modificările și com
pletările ce se aduc legii în vigoare
sînt de natură să asigure o mai efi
cientă angajare și o mai largă mo
bilizare a oamenilor muncii la dez
voltarea agriculturii din fiecare ju
deț. precum și o mai bună coordona
re și îndrumare în profil teritorial a
organelor agricole. în scopul înfăp
tuirii neabătute a obiectivelor noii
revoluții agrare.
Ținind seama de toate aceste con
siderente, comisiile permanente de
specialitate avizează
favorabil, în
unanimitate, proiectul de lege în an
samblul său și propun Marii Adunări
Naționale adoptarea lui ca lega în
forma in care a fost prezentat.
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Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 31 din
28 octombrie 1977 privind Congresul

consiliilor de conducere ale unităților
agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii
din industria alimentară, silvicultură
și gospodărirea apelor și Consiliul
Național al Agriculturii, Industriei

Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, republicată în Buletinul
oficial nr. 25 din 11 aprilie 1981 se
modifică și se completează, avînd
următorul cuprins :

LEGEA
privind Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole
socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din
industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, Consiliul
Național, conferințele și consiliile județene din agricultură, industria
alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor
Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism stabilește
măsuri pentru perfecționarea, in
toate domeniile vieții economice și
sociale, a cadrului organizatoric care
să asigure participarea activă a ma
selor de oameni ai muncii la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidu
lui de dezvoltare susținută și echi
librată a economiei, de repartizare
rațională a forțelor de producție pe
teritoriul țării.
în scopul asigurării înfăptuirii sar
cinilor și obiectivelor stabilite pentru
agricultură prin Programul partidu
lui este necesară crearea unor orga
nisme reprezentative ale oamenilor
muncii din agricultură, care să dez-

bată și să contribuie la fundamen
tarea și definitivarea proiectelor pla
nurilor anuale și de perspectivă de
dezvoltare economicb-socială, precum
și a programelor de îndeplinire a
acestora.
Pentru înfăptuirea politicii parti
dului în domeniul agriculturii, în ve
derea realizării unei agriculturi mo
derne, de mare randament și pentru
îndeplinirea hotărîrilor adoptate la
Congresul consiliilor de conducere
ale unităților agricole socialiste, al
întregii țărănimi, al consiliilor oa
menilor muncii din industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea
apelor, este necesară perfecționarea,
în mod corespunzător, a cadrului
legislativ.

CAPITOLUL 1
Congresul consiliilor de conducere ale unităților
agricole socialiste, al întregii țărănimi,
al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor și Consiliul Național
al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii
și Gospodăririi Apelor
Art. 1. — Se instituie Congresul
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor, oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, foru
mul suprem al agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor, prin care se asigură
participarea directă și efectivă a oa
menilor muncii din aceste domenii
de activitate la elaborarea și adop
tarea hotărîrilor privind dezvoltarea
și modernizarea continuă a agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și gospodăririi apelor, creșterea
producției agroalimentare și silvice,
sporirea contribuției acestor sectoare
la dezvoltarea economiei naționale și
la ridicarea generală a bunăstării
țărănimii, a tuturor celor ce mun
cesc.
Congresul dezbate problemele fun
damentale ale politicii agrare a
partidului și statului, căile și mijloa
cele de înfăptuire a sarcinilor cu
prinse în Programul partidului, în
planul național unic de dezvoltare
economică și socială, în planul de
dezvoltare a agriculturii și industriei
alimentare și în programul autoconducerii și autoaprovizionării terito
riale, perfecționarea autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare, dezvoltarea continuă
a muncii și conducerii colective.
Art. 2. — La lucrările Congresului
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii ță
rănimi, al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor parti
cipă reprezentanți ai consiliilor de
conducere ale cooperativelor agricole
de producție, consiliilor oamenilor
muncii din întreprinderile agricole
de stat, din asociațiile economice intercooperatiste și de stat și coope
ratiste, din stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, din întreprinde
rile de industrie alimentară, din uni
tățile silvice și de gospodărire a ape
lor, delegați ai comisiilor județene,
comunale și orășenești ale producă
torilor agricoli din localitățile necooperativizate, membrii Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor, activiști de partid, oameni
de știință și cadre didactice din învățămintul agricol, de industrie ali
mentară, silvicultură și de gospodă
rire a,apelor, reprezentanți ai unor
ministere și altor organe de stat și
obștești.
Congresul consiliilor de conducere
ale unităților agricole socialiste, al
întregii țărănimi, al consiliilor oa
menilor muncii din industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea .ape
lor se întrunește o dată la cinci ani
și se convoacă de Consiliul Național
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor.
Normele de reprezentare la congres
ce stabilesc de Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Delegații la congres se aleg în adu
nările generale ale oamenilor mun
cii din unitățile și instituțiile de stat
de profil, ale cooperatorilor și ale
producătorilor agricoli din localită;
țile' necooperativizate și se confirmă
de conferințele județene și a Secto
rului agricol Ilfov, ale consiliilor de
conducere și ale oamenilor muncii
din unitățile socialiste din agricultu
ră, industria alimentară, silvicultură
și gospodărirea apelor.
Art. 3. — în cadrul Congresului
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii ță
rănimi, al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor își des
fășoară lucrările Congresul Uniunii
Naționale a Cooperativelor Agricole
de Producție, conferințele consiliilor
oamenilor muncii din întreprinderile
agricole de stat, din stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii și din între
prinderile de industrie alimentară,
consfătuirile consiliilor oamenilor
muncii din unitățile silvice și de
gospodărire a apelor, precum și con
sfătuirea producătorilor agricoli din
localitățile necooperativizate.
Art. 4. — Congresul consiliilor de
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii țărănimi. al consi
liilor oamenilor muncii din industria
alimentară, silvicultură1 și gospodări
rea apelor adoptă hotărâri obligatorii
pentru toate organele de conducere
colectivă ale unităților și organiza
țiilor de stat, cooperatiste și celorlal
te organizații obștești din domeniul
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor,
pentru toți producătorii agricoli.
Art. 5. — Congresul consiliilor de

conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi. al con
siliilor oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor are, ca organ de
largă reprezentare cu activitate per
manentă, Consiliul Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor.
Consiliul Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare. Silviculturii și
Gospodăririi Apelor se alege de către
congres. Candidații pentru consiliu
se aleg în adunările generale din uni
tățile de stat și cooperatiste cu pro
fil agricol, de industrie alimentară,
silvicultură și gospodărire a apelor,
precum și în adunările producătorilor
agricoli din localitățile necooperati
vizate'și se confirmă de conferințele
județene și a Sectorului agricol Ilfov,
ale consiliilor de conducere și ale oa
menilor muncii din unitățile socia
liste din agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospodărire a
apelor.
Consiliul Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor asigură coordo
narea și înfăptuirea, într-o con
cepție unitară, a acțiunilor și
măsurilor necesare realizării pre
vederilor planului în domeniul agriculturil, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor, a sar
cinilor care revin unităților potrivit
ibrogramuTui autoconducerii șl autoa
provizionării teritoriale, aplicarea
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-financiare în întreaga activitate, adu
cerea la îndeplinire a hotărîrilor
Congresului consiliilor de conducere
ale unităților agricole socialiste, al
întregii țărănimi, al consiliilor oame
nilor muncii din industria alimen
tară, silvicultură și gospodărirea
apelor.
Consiliul Național urmărește, în în
treaga sa activitate, realizarea obiec
tivelor noii revoluții agrare. în ce
privește sporirea producției agricole
și a productivității muncii în agri
cultură, ridicarea nivelului tehnic și
creșterea eficienței economice ale acestei ramuri, folosirea integrală și
eficientă a pămîntului, principalul
mijloc de producție în agricultură,
ridicarea potențialului productiv al
solului, realizarea programului de îm
bunătățiri funciare, creșterea conti
nuă a ponderii zootehniei în ansam
blul agriculturii prin sporirea efecti
velor și a producției la nivelurile
prevăzute în programele elaborate, fo
losirea- judicioasă a bazei tehnico-materiale, a forței de muncă și a spe
cialiștilor, introducerea și generaliza- .
rea progresului tehnic, sporirea con
tribuției activității de cercetare știin
țifică la progresul agriculturii, asigu
rarea unui nivel superior al întregii
activități sociale generale în sate și
comune.
în domeniul industriei alimentare.
Consiliul Național ia măsuri pentru
asigurarea ridicării gradului de va
lorificare superioară a materiilor pri
me agricole, lărgirea și diversificarea
sortimentului de produse prelucrate,
ridicarea calității bunurilor alimen
tare. creșterea ponderii derivatelor
proteice de origine vegetală în ali
mentația oamenilor, satisfacerea ce
rințelor unei alimentații raționale,
științific fundamentate, pentru toate
categoriile de consumatori.
Consiliul Național adoptă măsuri
pentru sporirea potențialului produc
tiv al pădurilor, pentru apărarea,
conservarea și dezvoltarea fondului
forestier, gospodărirea judicioasă a
resurselor de masă lemnoasă și com
baterea risipirii acesteia, regenerarea
pădurilor și îmbunătățirea celor slab
productive, reimpădurirea, păstrarea
în patrimoniul silvic a speciilor va
loroase de arbori aclimatizați în țară,
ameliorarea funcțiilor de protecție ale
pădurilor, dezvoltarea recoltării și va
lorificării superioare a fructelor de
pădure, a celorlalte resurse naturale
și produse accesorii ale pădurilor,
asigurind o participare tot mai largă
a cooperativelor agricole de produc
ție, a tuturor locuitorilor din zonele
respective la executarea acestor ac
țiuni.
în domeniul gospodăririi apelor.
Consiliul Național urmărește, în ca
drul Programului de amenajare a
bazinelor hidrografice ale tării, ame
najarea. într-o concepție unitară, a
întregii rețele hidrografice, pentru
asigurarea satisfacerii tuturor nevoi
lor de apă potabilă, industrială, pen
tru irigații, producerea energiei și
altele, precum și pentru apărarea lo
calităților. platformelor industriale si
suprafețelor agricole împotriva inun
dațiilor, economisirea și recircularea
apei, diminuarea consumurilor și a
pierderilor, păstrarea purității si ca
lității apelor.

Art. 6. — Consiliul Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor are
următoarele atribuții principale :
a) organizează și controlează înde
plinirea hotărîrilor Congresului con
siliilor de conducere ale unităților
agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii
din industria alimentară, silvicultură
și gospodărirea apelor ; controlează
aplicarea și respectarea hotărîrilor
de partid, a legilor țării, a altor acte
normative de către organele centrale,
județene și unitățile de profil ;
b) analizează planurile anuale și de
perspectivă, programele de dezvoltare
a ramurilor și subramurilor din agri
cultură și industria alimentară, din
silvicultură și din domeniul gospo
dăririi apelor.
Stabilește măsuri pentru aplicarea,
în întreaga activitate a unităților din
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor, a
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-financiare, pentru înfăptuirea în cele
mai bune condiții, de către aceste
unități, a sarcinilor ce le revin din
planul național unic de dezvoltare
economică și socială, planul de dez
voltare a agriculturii și industriei
alimentare și programul de autoconducere și autoaprovizionare terito
rială ;
c) stabilește măsuri pentru folo
sirea judicioasă și integrală a fondu
lui funciar, utilizarea unor semințe
din soiuri și hibrizi superioare cali
tativ. extinderea raselor de animale
de înaltă productivitate, aplicarea și
perfecționarea tehnologiilor de pro
ducție în cultura plantelor, creșterea
animalelor, în industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor,
organizarea științifică a producției si
a muncii ;
d) stabilește măsuri pentru folo
sirea integrală a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă. îndepli
nirea sarcinilor de livrare a produ
selor la fondul de stat, realizarea in
vestițiilor, creșterea eficientei eco
nomice a activității unităților agrico
le, de industrie alimentară, silvicul
tură și gospodărire a apelor, spo
rirea contribuției agriculturii și ce
lorlalte sectoare la satisfacerea nevoi
lor de consum ale populației, ale
întregii economii naționale ;
e) analizează stadiul îndeplinirii
planurilor de producție și economicofinanciare pe ansamblul agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor, precum și pe ra
murile acestora, și adoptă măsurile
necesare pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității de producție și eco
nomice în toate unitățile, pentru
realizarea și depășirea prevederilor
de plan ;
f) dezbate și se pronunță asupra
proiectelor de acte normative refe
ritoare la organizarea și funcționarea
unităților agricole, de industrie ali
mentară. silvicultură și gospodărirea
apelor, la activitatea organelor de
conducere colectivă ale acestora, pre
cum și asupra altor proiecte care pri
vesc perfecționarea muncii în dome
niile sale de activitate ;
g) asigură orientarea și conducerea
unitară a activității organelor de con
ducere colectivă ale centralelor, trus
turilor. întreprinderilor și ale celor
lalte unități economice socialiste din
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor, ale
ministerelor și celorlalte organe cen
trale de profil, pentru aplicarea per
manentă a principiului muncii și con
ducerii colective. îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă, promo
varea criticii și autocriticii, creșterea
răspunderii tuturor membrilor aces
tor organe in realizarea sarcinilor ce
le revin ;
h) acționează permanent pentru în
tărirea rolului adunărilor generale,
pentru participarea tot mai activă a
maselor de .oameni ai muncii din
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor la
conducerea întregii activități de pro
ducție și sociale din unități, la exer
citarea unui control exigent asupra
activității organelor de conducere,
urmărind stimularea activității crea
toare a oamenilor muncii, creșterea
permanentă a conștiinței socialiste a
acestora.
Art. 7. — Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
răspunde, pentru activitatea desfășu
rată, in fața Congresului consiliilor
de conducere ale unităților agricole
socialiste, al întregii țărănimi. ai con
siliilor oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor.
Art. 8. — Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
este alcătuit din :
a) Consiliul Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole de Producție;
b) consiliile de conducere ale :
— Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare ;
— Departamentului industriei ali
mentare ;
— Departamentului agriculturii de
stat ;
— Direcției generale economice a
horticulturii ;
— Direcției generale economice
pentru mecanizarea agriculturii;
— Direcției generale economice
zooveterinare ;
— Direcției «generale economice de
îmbunătățiri funciare si con
strucții în agricultură :
— Departamentului pentru contrac
tarea. achiziționarea și păstrarea
produselor agricole ;
— Consiliului Național al Apelor ț
c) Consiliul Silviculturii ;
d) Prezidiul Academiei de știința
agricole și silvice ;
e) consiliile oamenilor muncii ale :
— Trustului inului, cînepii și bum
bacului ;

— Trustului „Plafar" ;
f) Consiliul de administrație al
Băncii pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară ;
g) Comisia centrală a producători
lor agricoli din localitățile necoope
rativizate ;
h) reprezentanți ai :
— Comitetului Central al Uniunii
Tineretului Comunist ;
— Consiliului Național al Femeilor;
— Organizației Democrației și Uni
tății Socialiste ;
— uniunilor sindicatelor din agri
cultură, industria alimentară,
silvicultură și ape ;
— institutelor învățămîntului supe
rior agricol, de industrie alimen
tară și silvicultură ;
i) oameni ai muncii care lucrează
direct în producția agricolă din coo
perativele agricole de producție, în
treprinderile agricole de stat, stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii,
din unitățile de industrie alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor,
care nu fac parte din organele de
conducere colectivă din compunerea
Consiliului Național, precum și pro
ducători agricoli din localitățile ne
cooperativizate, potrivit normelor
stabilite de Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor,
Numărul acestora va reprezenta cel
puțin 30 la sută din numărul mem
brilor Consiliului Național.
Membrii Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
prevăzuți la lit. h) sînt desemnați de
conducerile colective ale organizații
lor respective pe o perioadă de 5 ani.
Membrii Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare.
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
pot fi revocați de către organele care
au desemnat.
iArt. 9. — Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
are un președinte, un prim-vicepreședinte. 6 vicepreședinți, din care 3
iuorează nemijlocit în producție, și 2
secretari, aleși de Consiliul Național.
Președintele Consiliului Național
este un activist din conducerea de
partid și de stat.
Art. 10. — Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor se
întrunește o dată pe an și ori de cîte
ori este nevoie. Consiliul își desfă
șoară activitatea în prezenta a cel
puțin două treimi din numărul mem
brilor săi.
Consiliul Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor își desfășoară ac
tivitatea în plen și pe comisii.
Numărul și componenta comisiilor
se stabilesc de Consiliul Național al
Agriculturii. Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
în timpul lucrărilor în plen. Consi
liul Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare. Silviculturii și Gos
podăririi Apelor poate să-și desfă
șoare activitatea și pe secțiuni.
Art. 11. — Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare.
Silviculturii și Gospodăririi Apelor are
un birou executiv alcătuit din 57 per
soane, din care 29 muncitori, coope
ratori, țărani cu gospodărie indivi
duală din localitățile necooperativi

zate, maiștri și tehnicieni care lu
crează nemijlocit în producție, după
cum urmează :
— președinte, care este și primvicepreședintele Consiliului Național;
— vicepreședinții și secretarii Con
siliului Național ;
— 48 membri.
Componenta biroului executiv se
aprobă de Consiliul Național.
în lipsa președintelui biroului exe
cutiv, atribuțiile sale se îndeplinesc
de unul dintre vicepreședinți, pe care
îl desemnează in acest scop.
Art. 12. — Biroul executiv conduce
activitatea în perioada dintre ședin
țele plenare ale Consiliului Național
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re. Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor și asigură îndeplinirea hotărîrilor
acestuia.
Biroul executiv are următoarele
atribuții principale :
a) urmărește modul în care acțio
nează consiliile de conducere ale Mi
nisterului Agriculturii și Industriei
Alimentare, ale celorlalte organe cen
trale de profil, consiliilor oamenilor
muncii din centrale, trusturi. între
prinderi și alte unități economice din
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor, pen
tru realizarea planului, a sarcinilor
ce le revin din programul privind
autoconducerea și autoaprovizionarea
teritorială și din programul de ridi
care a nivelului de trai și de creș
tere a calității vieții întregului popor;
b) acționează pentru înfăptuirea
hotărîrilor Congresului, precum și ale
Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor, a măsurilor cu
prinse în hotărîrile de partid și în
actele normative privind perfecțio
narea activității de producție, econo
mice și sociale în toate unitățile din
domeniul de activitate al consiliului ;
c) analizează pe bază de rapoarte
ale conducătorilor Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare și
celorlalte organe centrale din com
ponența Conșiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor, mo
dul în caro acestea acționează pen
tru îndeplinirea hotărîrilor adoptate
de Congres și Consiliul Național ;
d) ia măsuri operative pentru
orientarea activității organelor de
conducere colectivă, perfecționarea
stilului de muncă al acestora, creș
terea răspunderii membrilor lor pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin ;
e) dezbate și aiprobă propunerile de
numiri în funcție a cadrelor din con
ducerea organelor centrale compo
nente ale Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Biroul executiv se întrunește o dată
pe trimestru și ori de cîte ori este
nevoie și lucrează în prezenta a cel
puțin două, treimi din numărul mem
brilor săi;
La ședințele biroului executiv par
ticipă președintele Consiliului Na
țional.
Art. 13. — Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
și biroul executiv adoptă hotărîri
prin vot deschis cu majoritatea mem
brilor lor.

CAPITOLUL II
Conferințele consiliilor de conducere și ale oamenilor muncii
din unitățile socialiste din agricultură, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor și consiliile județene
ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor
Art. 14. — Se instituie în fiecare
județ și în Sectorul agricol Ilfov
Conferința consiliilor de conducere
și ale oamenilor muncii din unitățile
socialiste7 din agricultură, industria
alimentară, silvicultură șl gospodă
rirea apelor, organ larg democratic
al țărănimii, al tuturor oamenilor
muncii din întreprinderile și unită
țile din domeniile respective.
Conferința dezbate probleme de
bază ale dezvoltării agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor, modalitățile de
înfăptuire a sarcinilor ce revin ju
dețului sau Sectorului agricol Ilfov
din planul național unic, planul de
dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare, programul autocon
ducerii și autoaprovizionării terito
riale, precum și problemele întăririi
continue a autogestiunii economicofinanciare, a muncii conducerii co
lective.
Conferința consiliilor de conducere
și ale oamenilor muncii din unită
țile socialiste din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor se compune din ;
a) membri ai organelor de condu
cere colectivă din unitățile de pro
ducție, cercetare, învățămint, proiec
tare și celelalte unități din agricul
tură. industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor ;
b) oameni ai muncii care lucrează
direct în producție în unitățile pre
văzute la lit, a, care nu fac parte
din organele de conducere ale aces
tor unități ;
c) reprezentanți ai țăranilor cu
gospodărie individuală din zona necooperativizată ;
d) membrii Consiliului județean al
agriculturii, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor sau ai
Consiliului Sectorului agricol Ilfov ;
e) activiști de partid și de stat,
reprezentanți ai unor ministere, al
tor organe centrale și locale de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești.
Conferința consiliilor de conducere
și ale oamenilor muncii din unită
țile socialiste din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor se întrunește o dată
ia doi ani și jumătate și se convoacă
de Consiliul județean al agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor sau de Consi
liul Sectorului agricol Ilfov.
Delegații la conferință se aleg în
adunările generale ale unităților de
stat și cooperatiste, iar pentru loca
litățile necooperativizate, în adună
rile producătorilor agricoli, pe baza
normelor de reprezentare stabilite
de Consiliul județean al agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi. apelor sau de Consiliul
Sectorului agricol Ilfov.
Art. 15. — Pentru conducerea, tndrumarea și controlul activității or
ganelor de conducere colectivă din
unități, în perioada dintre conferin
țe, se organizează Consiliul județean
al agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor și
Consiliul Sectorului agricol Ilfov,

organe reprezentative cu activitate
permanentă.
Art. 16. — Consiliul județean al
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor și
Consiliul Sectorului agricol Ilfov au
următoarele atribuții principale :
a) asigură coordonarea unitară a
activității
organelor de conducere
colectivă din unitățile agricole, de
industrie alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor și răspunde îm
preună cu acestea de înfăptuirea
sarcinilor ce le revin din hotărîrile
de partid și de stat, din legile refe
ritoare la domeniile lor de activitate,
din hotărîrile adoptate de Congres,
Consiliul Național și Conferința con
siliilor de conducere și ale oameni
lor muncii din unitățile socialiste
din agricultură, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor ;
b) analizează
anual
activitatea
desfășurată, precum și planurile in
profil teritorial, privind dezvoltarea
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor,
stabilește măsurile necesare pentru
înfăptuirea lor în cele mai bune con
diții de către organele de conducere
colectivă din unități și urmărește
înfăptuirea acestora ;
c) analizează și controlează modul
în care se asigură, de către organele
de conducere colectivă din unități
aplicarea hotărîrilor de partid și a
prevederilor legale privind folosirea
rațională, cu randament maxim a
pămîntului și a celorlalte mijloace
de producție, mobilizarea tuturor
lucrătorilor din unitățile agricole
socialiste, a producătorilor din loca
litățile necooperativizate. a întregii
populații de la sate în activitatea
din agricultură, întărirea ordinii și
disciplinei în muncă, a răspunderii
în îndeplinirea sarcinilor de plan,
aplicarea fermă a principiilor meca
nismului economico-financiar ;
d) asigură orientarea și conducerea
unitară a activității consiliilor unice
agroindustriale de stat și coopera
tiste, a consiliilor de conducere și
consiliilor oamenilor muncii din
toate unitățile cooperatiste și de stat
pentru dezvoltarea muncii și condu
cerii colective. îmbunătățirea stilului
și metodelor de muncă, promovarea
criticii și autocriticii, creșterea con
tribuției și responsabilității tuturor
membrilor organelor de conducere
colectivă Ia realizarea sarcinilor ce
le revin ;
e) îndrumă activitatea adunărilor
generale din unitățile socialiste în
vederea asigurării participării tutu
ror oamenilor muncii la conducerea
întregii activități economico-sociale
a acestor unități.
Art. 17. — Consiliul județean al
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor și
Consiliul Sectorului agricol Ilfov se
compun din 125—251 membri, pe
baza normelor stabilite de Consiliul
Național al Agriculturii. Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, și sînt alcătuite din :

a) muncitori, membri ai coopera
tivelor agricole, țărani din localită
țile necooperativizate, maiștri, tehni
cieni, ingineri-șefi. șefi de fermă,
economiști din unitățile de produc
ție, cadre de cercetare, învățămint
și proiectare — membri ai organelor
de conducere colectivă din unitățile
componente ale consiliului ;
b) oameni ai muncii care lucrează
direct în producție în unitățile com
ponente, care nu fac parte din orga
nele de conducere ale acestor uni
tăți. Numărul lor va reprezenta cel
puțin 30 la sută din numărul mem
brilor Consiliului județean, respec
tiv al Sectorului agricol Ilfov ;
c) președinți, prim-vicepreședinți
și vicepreședinți ai consiliilor oame
nilor muncii din unități, cadre de
conducere de la consiliile unice agro
industriale de stat și cooperatiste,
uniunile județene ale cooperativelor
agricole de producție, direcțiile ge
nerale pentru agricultură și industrie
alimentară, fhspectoratul silvic și
oficiul de gospodărire a apelor ;
d) activiști de partid, ai organiza
țiilor de masă și obștești ;
e) reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.
Candidații pentru Consiliul jude
țean al agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și gospodăririi
apelor și pentru Consiliul Sectorului
agricol Ilfov se aleg in adunările
generale ale unităților de stat și
cooperatiste de profil, iar pentru lo
calitățile necooperativizate în adu
nările producătorilor agricoli din
aceste localități.
Consiliul județean și Consiliul
Sectorului agricol Ilfov se aleg de
conferință, din rindul candidaților
pentru consiliu, aleși de adunările
generale.
Consiliul județean și Consiliul
Sectorului agricol Ilfov au în con
ducere un președinte, 3—5 vicepre
ședinți și un secretar.
Președinte al Consiliului județean
al agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor
este secretarul cu problemele muncii
de partid în agricultură al comite
tului județean de partid ; la Secto
rul agricol Ilfov președinte al con
siliului este secretarul cu problemele
muncii de partid în agricultură al
Comitetului de partid al municipiu
lui București.
Consiliul județean al agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor și Consiliul
Sectorului agricol Ilfov se întrunesc
de două ori pe an sau ori de cite
ori este nevoie și lucrează valabil în
prezenta a cel puțin două treimi din
numărul membrilor săi.
Art. 18. — Consiliul județean al

agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor și
Consiliul Sectorului agricol Ilfov, au
un birou executiv compus din 2’1—33
membri, și .anume :
— un președinte, funcție Îndepli
nită de vicepreședintele comitetului
executiv al consiliului popular jude
țean, respectiv al municipiului Bucu
rești, director general al direcției
generale pentru agricultură și indus
tria alimentară ; ’
— 3—5 vicepreședinți, și anume
președintele uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție, di
rectorul institutului sau al uneia din
stațiunile de cercetări agricole, pre
cum și 1—3 muncitori, țărani,
maiștri, tehnicieni din principalele
ramuri de activitate ;
— un secretar, funcție îndeplinită
de directorul general adjunct al
direcției generale pentru agricultură
și industria alimentară.;
— prim-vicepreședinți sau vice
președinți ai consiliilor oamenilor
muncii, alte cadre de conducere din
unitățile componente, activiști de
partid, ai organizațiilor de masă și
obștești, reprezentanți ai organelor
locale de stat ;
— 11—17 muncitori, cooperatori,
țărani cu gospodărie individuală din
localitățile necooperativizate. maiștri
și tehnicieni care lucrează direct in
producție.
r y
Componenta biroului executiv sa
aprobă de către Consiliul județean
al agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor
sau de Consiliul Sectorului agricol
Ilfov. Biroul executiv se întrunește
o dată pe trimestru și ori de cite ori
este nevoie.
Art. 19. — Biroul executiv condu
ce întreaga activitate în perioada din
tre ședințele plenare ale Consiliului
județean al agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor sau ale Consiliului Sec
torului agricol Ilfov și asigură adu
cerea la îndeplinire a hotărîrilor
adoptate de conferința consiliilor de
conducere și ale oamenilor muncii
și de consiliu.
Art. 20. — Hotărîrile
consiliului
județean al agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor, ale Consiliului Sectoru
lui agricol Ilfov și ale birourilor
executive ale acestora sînt obliga
torii pentru organele de conducere
colectivă ale consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste,
ale tuturor unităților agricole, de
industrie alimentară, silvice și de
gospodărire a apelor de pe raza ju
dețului și Sectorului agricol Ilfov.
Hotărîrile se adoptă prin vot des
chis, cu majoritatea membrilor.

CAPITOLUL III
Comisiile producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate
Art. 21. — în scopul creării cadru
lui organizatoric al participării di
recte a producătorilor agricoli din
localitățile necooperativizate la sta
bilirea și aducerea la îndeplinire a
măsurilor de creștere a producției
agricole, se constituie, pe lîngă con
siliile populare comunale sau orășe
nești, comisii ale producătorilor
agricoli.
Comisia comunală sau orășenească
a producătorilor agricoli se compune
din 15—21 membri, aleși pe timp de
doi ani și jumătate, în adunări ale
producătorilor, din rindul celor mai
burii gospodari și specialiști din lo
calitate.
Comisia producătorilor agricoli are
un președinte și 2—3 vicepreședinți
aleși în adunările producătorilor și
confirmați de comitetele executive
ale consiliilor populare județene.
Pentru conducerea activității între
ședințe, comisia alege un birou exe
cutiv format din 3—5 membri. Pre
ședinte al comisiei este vicepre
ședintele biroului executiv al consi
liului popular comunal sau orășe
nesc.
Comisia comunală sau orășenească
se întrunește, de regulă lunar, pen
tru a analiza modul în care se în
deplinește planul în profil teritorial
și pentru a lua măsuri de sprijinire
a producătorilor individuali în vede
rea realizării integrale a obligațiilor
ce le revin. Comisia se convoacă de
biroul său executiv.
Art.' 22. — în județele unde func
ționează mai multe comisii comunale
sau orășenești ale producătorilor
agricoli se constituie, pe lîngă uniu
nile județene ale cooperativelor agri
cole de producție, comisii județene
ale producătorilor agricoli din loca
litățile necooperativizate.
Comisia județeană a producători
lor agricoli se compune din 11—31
membri desemnați, pe termen de 5
ani, de comitetul executiv al consi
liului popular județean.
Pentru conducerea activității între
ședințe, comisia județeană alege un
birou executiv format din 5—9
membri.
Președintele comisiei județene este
unul din directorii direcției generale
pentru agricultură și industria ali
mentară.
Comisia județeană se întrunește
semestrial și ori de cîte ori este ne
voie. Comisia se convoacă de biroul
său executiv.
Art. 23. — Pentru coordonarea și
îndrumarea activității eomisiilor ju
dețene. comunale și orășenești, se
constituie, pe lîngă Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de
Producție, Comisia centrală a pro
ducătorilor agricoli din localitățile
necooperativizate.
Art. 24. — Comisia centrală a pro
ducătorilor agricoli se compune din
61 membri aleși, pe o perioadă de
5 ani. de către consfătuirea produ
cătorilor agricoli din localitățile
necooperativizate.
Președintele Comisiei centrale a
producătorilor agricoli din localită
țile necooperativizate este adjunctul
ministrului agriculturii și industriei
alimentare care coordonează și răs
punde de activitatea de creștere a
animalelor.
Comisia centrală a producătorilor
agricoli din localitățile necooperati
vizate se întrunește o dată pe an și
ori de cîte ori este nevoie. Comisia
se convoacă de biroul său executiv.

Comisia centrală alege biroul executiv, compus din 11 membri. Pre
ședinte al biroului executiv este pre
ședintele Comisiei centrale a produ
cătorilor agricoli din localitățile
necooperativizate.
Biroul executiv conduce activita
tea între ședințele Comisiei centrale
și aduce la îndeplinire hotăririle acestela.
Art. 25. — Comisia central^, comi
siile județene și comisiile comunale
sau orășenești ale producătorilor a
gricoli din localitățile necooperativi,?,
zate își desfășoară activitatea p<
baza hotărîrilor de partid, a legilor
statului, hotărîrilor Congresului con
siliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi,
al consiliilor oamenilor muncii din
industria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor, ale Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei
Alimentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, avînd următoarele
atribuții :
a) participă la elaborarea planului
anual și de perspectivă de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare în profil teritorial, pentru
localitățile necooperativizate;
b) desfășoară o intensă activitate
în rindul producătorilor agricoli din
localitățile necooperativizate pentru
mobilizarea acestora la înfăptuirea
sarcinilor ce le revin din planul de
dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare, din programul auto
conducerii și autoaprovizionării te
ritoriale ;
c) se preocupă de promovarea me
todelor agrozootehnice înaintate; ini
țiază și organizează acțiuni de în
drumare și mobilizare a producători
lor pentru executarea lucrărilor agricole de interes general, valorifi
carea cît mai deplină a potențialului
productiv al terenurilor, plantațiilor,
pajiștilor naturale și animalelor, pro
movarea asocierii în producție, creș
terea contribuției Ia fondul de pro
duse al statului, ridicarea nivelului
de trai material și spiritual al agri
cultorilor din localitățile necoopera
tivizate;
d) asigură cadrul organizatoric al
participării directe a producătorilor
agricoli din localitățile necooperati
vizate la stabilirea și aducerea la în
deplinire a măsurilor de creștere a
producției agricole; se preocupă de
asigurarea materialului săditor, a se
mințelor de mare productivitate, prin
schimb și prin cumpărare, extinde
rea raselor de animale cu potențial
biologic ridicat, aplicarea și perfec
ționarea tehnologiilor de producție
la cultura plantelor și în creșterea
animalelor;
e) stabilesc, în colaborare cu orga
nele agricole, necesarul de mașini și
unelte agricole, îngrășăminte chimi
ce, erbicide, insectofungicide, medi
camente, substanțe dezinfectante,
care se solicită de producătorii agricoli, urmăresc folosirea lor cu ma
ximum de eficiență;
f) se preocupă de ridicarea nivelu
lui de cunoștințe al producătorilor agricoli, în care scop inițiază și spri■ jină organizarea de instruiri pentru
însușirea noilor tehnologii, cunoaște
rea legilor și a altor acte normative
care reglementează activitatea din agri cultură;
g) organizează participarea la tirgurl
și expoziții a crescătorilor de animale
din localitățile necooperativizate.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 26. — Congresul consiliilor de
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, al con
siliilor oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și gospo
dărirea apelor, Consiliul Național al

Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor și
Comisia centrală a producătorilor agricoli din localitățile necooperativi
zate își stabilesc regulamentele de
funcționare.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Vă rugăm să primiți sincerele noastre mulțumiri pentru salutările dum
neavoastră frățești și cele mai bune felicitări transmise cu prilejul celei
de-a 35-a aniversări a victoriei din februarie a oamenilor muncii din Ceho
slovacia, Victoria din februarie asupra reacțiunii obținută de poporul munci
tor, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, a deschis calea
spre construirea societății socialiste în țara noastră, Sîntem convinși că
relațiile dintre partidele și țările noastre, bazate pe principiile marxismleninismului și internaționalismului socialist, vor cunoaște în continuare o
înflorire și dezvoltare fructuoasă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei
socialismului și păcii în lume.
Vă transmitem, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor român,
cele mai bune urări de succes în edificarea societății socialiste în țara
dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK

<

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR. STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste
Cehoslovace

Sîmbătă, tovarășii Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, și Vasile Pungan, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, s-au întîlnit cu delega
ția Partidului Muncii din Israel,
condusă de Shimon Peres, președin
tele partidului, aflată în vizită în
țara noastră.
în timpul întrevederii a fost efec
tuat un schimb de păreri cu privire
la dezvoltarea relațiilor româno-israeliene.
*
La 27 martie se sărbătorește, în
întreaga lume, „Ziua mondială a
teatrului".
Ediția actuală a acestei tradițio
nale sărbători dedicate uneia din cele
mai vechi arte se desfășoară sub
egida „Teatrul — o deschidere spre
lume, pentru pacea lumii"., relevindu-se, astfel, contribuția majoră a
teatrului contemporan la adîncirea
cunoașterii și înțelegerii reciproce în
tre popoare și culturi, la răspîndirea
mesajului umanist de pace.
(Agerpres)

Cald și profund omagiu
președintelui Republicii
(Urmare din pag. I)

contribuția la îndeplinirea planului.
Toate aceste inițiative, ca și multe
creșterea răspunderii lucrători
altele, se înscriu în contextul
lor din acest aparat. „Partidu
largii preocupări pentru elabora
lui, a subliniat tovarășul Nicolae
rea și adoptarea unor noi norme
Ceaușescu în Raportul prezentat
juridice menite să reglementeze în
la Conferința Națională, îi revine
datoririle oamenilor muncii în tri
misiunea de a acționa permanent
pla lor calitate de producători,
pentru perfecționarea și creșterea
proprietari și beneficiari, să deter
rolului statului, al tuturor orga
mine valorificarea superioară a
nismelor democratice în toate sec
fondurilor fixe, materiilor prime și
toarele de activitate". Tot în aforței de muncă. Toate aceste în
ceastă ordine de idei a arătat că,
datoriri și obiective au fost cu
la rîndul lor, comuniștii care lu
pregnanță puse încă o dată în lu
crează în aparatul de stat „au răs
mină în cuvîntarea rostită de tova
punderea în fața partidului și po
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta
porului de a face totul ca statul
plenară a partidului, în întreaga
și organismele democratice de
desfășurare a lucrărilor acestui
conducere a societății să-și înde
important eveniment politic în
plinească la un nivel tot mai înalt
viata partidului și a tării, cit și in
rolul ce le revine în toate dome
cadrul lucrărilor actualei sesiuni a
niile de activitate".
Marii Adunări Naționale.
întîiul comunist al țării, inves
In concepția Președintelui Repu
tit cu cea mai înaltă și de răs
blicii. depășirea de către România,
pundere funcție de stat, muncește
într-un timp scurt, a stadiului de
cu pasiune, cu abnegație patrio- ■ țară în curs de dezvoltare necesită
tică și revoluționară, cu magis
măsuri nu doar în planul creșterii
trală competență, asigurând înde
economice, ci și cu privire la an
plinirea exemplară a importante
samblul condițiilor de viață din ca
lor îndatoriri pe care partidul și
drul societății noastre. Această
poporul i le-au încredințat. Dez
concepție înaintată, novatoare se
voltarea armonioasă a societății,
reflectă pregnant în programele
concordanța cit mai deplină între
elaborate de Conferința Națională,
forțele de producție și relațiile de
potrivit cărora. în condițiile com
producție, asigurarea echilibrului
plexe ale actualei situații economi
optim între toate 'sectoarele de ac
ce. cînd în multe țări se stabilesc
tivitate economică,
înlăturarea
măsuri de reducere a veniturilor,
oricăror contradicții și dereglări
în patria noastră se intensifică
din viața economică și socială sînt
strădaniile pentru creșterea calită
numai cîteva dintre problemele
ții vieții. Faptul că avem o econo
cardinale aflate pe agenda de lu
mie în continuă creștere se consti
cru a Președintelui Republicii
tuie într-un cadru optim pentru
După cum este cunoscut, în aafirmarea tuturor forțelor sociale
ale națiunii, într-o trainică temelie
ceastă perioadă, economia mon
pe care se dezvoltă întreaga socie
dială trece prin momente grele.
Criza economică afectează, practic,
tate. însăși funcția de șef al sta
tului este concepută de tovarășul
toate țările. Ritmurile de creștere
Nicolae Ceaușescu într-o viziune
coboară spre cota zero sau chiar
dialectică, exercitarea ei implicînd
sub acest nivel. Nu de mult „New
o înaltă preocupare pentru dez
York Times Magazine" nota că
voltarea
democrației
socialiste,
produsul național hrut al S.U.A.
pentru Intensificarea participării
este aproape același ca acum pa
maselor la viata social-politică,
tru ani ; în R.F. Germania de doi
pentru perfecționarea legislației și
ani nu se mai observă nici o creș
întărirea legalității, pentru garan
tere economică ; producția indus
tarea respectării. drepturilor și li
trială a Marii Britanii stagnează
bertăților cetățenești.
de 10 ani ; chiar în Japonia în
anul trecut nu s-a înregistrat nici
Opera de edificare a societății
o creștere. Așadar, stagnarea asocialiste multilateral dezvoltate și
menință economiile multor state
înaintare a României spre comu
dezvoltate. Economia românească
nism. se înfăptuiește în condiții in
însă a înregistrat în continuare
ternaționale complexe, într-un mo
— așa cum s-a subliniat și la
ment în care întreaga omenire este
recenta plenară a C.C. al P.C.R.
confruntată cu crize economice și
morale, cu tensiuni politice și mi
— creșteri însemnate. Poziția to
litare. Fără să-și facă iluzii în le
varășului Nicolae Ceaușescu este
gătură cu ireversibilitatea destin
fermă : să nu așteptăm să trea
derii. cu dispariția pericolului unui
că furtuna, să facem totul pen
conflict militar de largi proporții,
tru a nu încetini ritmul dezvoltării
poporul nostru este convins că un
patriei. Poporul întreg este chemat
nou război mondial poate fi presă asigure, printr-o muncă de înalt
întîmpinat. Prin glasul său cel mai
randament, creșterea productivi
autorizat,
acela al Președintelui
tății și a eficientei economice, ri
Republicii,
România susține că pa
dicarea calității produselor, dez
cea nu vine de la sine, că în viața
voltarea mai rapidă a bazei ener
internațională este nevoie de efor
getice și de materii prime. Nume
turi susținute, de unitate între toa
roase inițiative ale Președintelui
te națiunile lumii, care să se ridice
Republicii vizează direct perfecțio
cu hotărîre în apărarea dreptului
narea noului mecanism economicofundamental al omului — dreptul
financiar. așezarea activității tutu
la viață. Pornind de la adevărul că
ror întreprinderilor pe principiile
nivelul actual al înarmărilor. în
autoconducerii și autogestiunii. Sau
deosebi dezvoltarea arsenalului nu
întărirea răspunderii comunelor,
clear pun în pericol civilizația,.în
orașelor și județelor în înfăptuirea
săși existenta societății omenești,
programelor de autoaprovizionare.
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ela
Sau stabilirea unei mai strinse le
gături între veniturile individuale . borat teza de o deosebită valoare
teoretică
și practică potrivit căreia
ale fiecărui om al muncii și reali
problema fundamentală a epocii
zarea producției, astfel incit retri
actuale este preîntîmpinarea răz
buția. veniturile. în general, să
boiului, asigurarea păcii, dezarma
reflecte mai bine munca depusă.

Concursul de admitere în treapta a Il-a de liceu
Ca in fiecare an, revista „învățămintul liceal și tehnic profesional",
editată de Ministerul Educației și
învățămintului, publică reglementă
rile privind admiterea în clasa a
Xl-a (treapta a Il-a) de liceu.
Pentru anul școlar 1983—1984 ac
țiunile de organizare și desfășurare
a concursului de admitere în clasa
a Xl-a, învățămînt de zi și seral, au
loc la următoarele date : 13 iunie —
afișarea numărului de locuri la uni
tățile de învățămînt, pe profiluri ;

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru admiterea în
învățămîntul superior agricol
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii
10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17,00 Jurnalul științelor șl al călătorii
lor. Din tainele mărilor
18.10 Călătorii spre viitor
19,00 Telejurnal
19,15 O politică de pace, colaborare și
prietenie cu toate popoarele
19.25 „Cintarea României"
19,55 Stadion
20.25 Teleclnemateca. Ciclul „Mari re
gizori". „Dăruire", coproducție in
ternațională după un spectacol mu
zical
22,35 Telejurnal
22.40 Avanpremieră TV
10.00
12,00
12.10
12.40
13.00
13.45

PROGRAMUL 2
Matineu simfonic
Instantanee
Din muzica popoarelor
Carnet cultural bucureștean
Farmecul muzicii
Clubul tineretului

1—8 iulie — înscrierea candidaților ;
2— 7 iulie — susținerea probelor de
concurs la profilurile : muzică, arte
plastice și decorațiuni, coregrafie, a
examenelor de diferență și a probe
lor de aptitudini ; 9—14 iulie — sus
ținerea probelor de concurs ; 15 iu
lie — afișarea rezultatelor.
în numărul 3/martie 1983 al revis
tei, care se difuzează începînd de
mîine, 27 martie, prin toate unitățile
de difuzare a presei din țară, se pu
blică informații detaliate.
14.35
16.35
17,00
19,00
19.15
21.30
22,00
22.35

Teatru TV
Desene animate
Serată muzicală TV
Telejurnal
Concert popular duminical
Din marea carte a patriei
Romanțe
Telejurnal

LUNI, 28 MARTIE
PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune In limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Din inima întregului popor
Tezaur folcloric
Roman foileton : „Marile spe
ranțe". Ecranizare a romanului cu
același titlu de Charles Dickens.
22.15 Telejurnal

15,00
15,05
17,50
20,00
20.15
20.30
21.15
21.45

15,00
15,05
15.30
16,00
20,00
20.15
20.45
21.15
21,25
21.45
22.15

PROGRAMUL 2
Telex
Cenacluri ale tineretului
Tineri lnterprețl
La început de săptămînă
Telejurnal
Cîntece din creația compozitorilor
români
Moștenire pentru viitor
Agendă bucureșteană
Bijuterii muzicale
Meridianele cînteculul
Telejurnal

rea constituind țelul cel mai inalt
al omenirii in momentul de fată.
Sînt bine cunoscute demersurile
țării noastre, ale președintelui ei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru cooperarea activă cu toate sta
tele socialiste. în temeiul principi
ilor prieteniei, colaborării și res
pectului reciproc, al deplinei ega
lități ; pentru raporturi strînse,
economice, politice, științifice și
culturale, cu țările în curs de dez
voltare ; pentru legături largi, sta
tornicite în spiritul principiilor
coexistenței pașnice, cu tarile ca
pitaliste, cu toate statele lumii,
fără deosebire de orinduire socia
lă. România are, azi. prieteni pe
toate meridianele globului. Iar
prestigiul său internațional crește
de la un an la altul. Expresii vii
ale politicii externe a patriei noas
tre de prietenie și alianță cu toate
statele socialiste, de colaborare cu
toate națiunile lumii sînt itinera
rele de pace ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. vizitele făcute
în calitate de prestigios și ales sol
al poporului român. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. în nu
meroase țări ale lumii, precum și
vizitarea României de către un
mare număr de șefi de state și gu
verne, tratatele încheiate, declara
țiile solemne și comunicatele co
mune semnate cu aceste prilejuri.
De un puternic ecou internațio
nal se bucură inițiativele Româ
niei. ale Președintelui Republicii,
poziția constructivă a țării noas
tre față de problemele majore ale
contemporaneității. România mili
tează pentru înlăturarea vechilor
rînduieli, întemeiate pe inegalitate,
pe asuprirea unor popoare, pe su
premația monopolurilor și a capi
talului financiar, pentru triumful,
în lumea de azi. al unei noi ordini
economice internaționale, bazate pe
principii de egalitate și drepta
te, pe o largă colaborare. Pen
tru ca în locul politicii de forță
și dictat, al presiunilor și sancțiu
nilor economice să se dezvolte un
climat de deplină înțelegere, de
respect și avantaje reciproce în
■relațiile dintre state.
Au trecut nouă ani de cînd în
România a fost instituită funcția
de președinte al republicii. De
nouă ani. prin voința unanimă a
partidului, a țării, a poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu este
președintele Republicii. Sînt ani în
care poporul, sub conducerea clar
văzătoare a partidului, a înscris
pagini de rodnice împliniri în noua
istorie a patriei. A crescut, în
acești ani. forța de creație a po
porului. s-a intensificat strădania
pentru ca nimic din ceea ce repre
zintă valoare materială ori spiri
tuală să nu se piardă, pentru ca
toate energiile națiunii să fie ca
nalizate pe făgașul randamentului
maxim. /Chemările însuflețitoare
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
la muncă rodnică în folosul patriei,
deplina sa încredere în capacitatea
poporului român de a înfăptui in
tegral obiectivele stabilite de Con
gresul al XII-lea, hotărîrile Confe
rinței Naționale, înaltul său exem
plu de spirit revoluționar și dărui
re patriotică dau un sens adine, cu
tezător angajării depline a întregii
noastre națiuni în făurirea pre
zentului socialist, al viitorului co
munist pe pămîntul României.

Adrian VASILESCU

Congresul Partidului Progresului și Socialismului din Maroc

SALUTUL TRANSMIS DE REPREZENTANTUL P.C.R.
RABAT 26 (Agerpres). — La
Casablanca continuă lucrările celui
de-al III-lea Congres al Partidului
Progresului și Socialismului din
Maroc.
Din partea Partidului Comunist
Român,
a
tovarășului
Nipolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost adre
sat un cald salut tovărășesc participanților la congres, tuturor militanților partidului de către tovarășul
Miu Dobrescu, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.
Comuniștii români, întregul nostru
popor — a relevat vorbitorul — ur
măresc cu viu interes și sentimente
de profundă solidaritate militantă
activitatea Partidului Progresului și
Socialismului
pentru
înfăptuirea
unor transformări revoluționare în
țară, eforturile poporului marocan
prieten pentru dezvoltarea sa eco
nomică și socială, pentru valorifi
carea resurselor naturale ale țării,
pentru progresul industriei și agri
culturii. pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității naționale.
în spiritul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul
Aii Yata, secretar general al Parti
dului Progresului și Socialismului,
relațiile de prietenie, colaborare și
solidaritate dintre partidele noastre,
bazate pe principiul stimei și res
pectului reciproc, au cunoscut o
evoluție continuu ascendentă, în in
teresul cooperării dintre popoarele
român și marocan, al întăririi soli
darității forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste, antiimperialiste și anticolonialiste, al cauzei
socialismului, păcii și securității în
lume.
După ce a evidențiat activitatea
susținută pe care poporul român o
desfășoară sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte cu
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea neabătută a obiectivelor funda
mentale stabilite de Congresul al
XII-lea al P.C.R., vorbitorul s-a re
ferit la evoluția vieții politice inter
naționale. la marile pericole la adre
sa libertății și independenței tuturor
popoarelor, la primejdia declanșării
unor noi războaie, inclusiv a unui
război termonuclear nimicitor, sub
liniind : Apreciem că, în actualele
împrejurări, lupta pentru pace con
stituie problema principală a zilelor
noastre, că trebuie făcut totul pen
tru a bara calea războiului, pentru
adoptarea unor măsuri practice,
concrete de dezarmare și în primul
rînd de dezarmare nucleară.
După ce a arătat, în continuare,
că
Partidul
Comunist
Român,
România socialistă au acționat și ac
ționează pentru soluționarea oricăror
stări conflictuale din lume pe calea
tratativelor, vorbitorul a relevat :
Exp.rimîndu-ne îngrijorarea profun
dă fată de situația din Orien
tul Mijlociu, considerăm că este

LISABONA

Conferința internațională
de solidaritate cu țările
africane din „prima linie4**
LISABONA 26 (Agerpres). — La
Lisabona s-au deschis lucrările con
ferinței internaționale de solidari
tate cu țările africane din „prima
linie", respectiv Angola. Botswana,
Mozambic, Tanzania. Zambia si Zim
babwe. Principalul obiectiv al con
ferinței este de a atrage aten
ția statelor lumii, a opiniei pu
blice internaționale asupra situa
ției grave create în sudul Africii,
ca urmare a politicii de apartheid
a regimului de la Pretoria, a acțiu
nilor sale agresive împotriva unor
state africane independente și suve
rane, precum șiVa refuzului autori
tăților sud-africane de a permite ac
cesul poporului namibian la inde
pendență.
Luîrid cuvîntul în ședința inaugu
rală, Vitor Alves, consilier personal
al președintelui Portugaliei, a subli
niat că nici un argument valabil nu
poate fi opus cerinței morale și poli
tice ca problema Namibiei — teri
toriu ilegal ocupat și administrat de
R.S.A.
2să“ fie
" soluționată
...... conform
. .
intereselor legitime ale poporului
namibian. Au luat, de asemenea,
cuvîntul reprezentanți ai țărilor din
„prima linie", care au condamnat
agresiunile comise de R.S.A.
_____ în
partea australă a continentului și au
evidențiat imperativul combaterii
discriminării rasiale.

necesar să se ajungă Ia re
tragerea cit mai rapidă a tru
pelor Israelului din Liban, să
se respecte integritatea și suve
ranitatea acestui stat. în același
timp, trebuie să se treacă \la
organizarea unei conferințe inter
naționale în cadrul O.N.U., cu
participarea tuturor statelor inte
resate, precum și a Organizației
pentru Eliberarea Palestinei. în ve
derea soluționării globale a conflic
tului din Orientul Mijlociu, pe baza
retragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, a recunoașterii
dreptului poporului palestinian prie
ten la autodeterminare, inclusiv de
a-și constitui un stat independent ’
propriu, a asigurării securității și
independenței tuturor statelor din
această regiune.
i
Trebuie să se ajungă neîntîrziat la
încetarea confruntării dintre Iran și
Irak și să se treacă la rezolvarea
pe calea negocierilor a problemelor
dintre aceste două state.
în continuare, vorbitorul a arătat
că România sprijină ferm eforturile
popoarelor africane pentru lichidarea
totală a politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, manifestind întreaga solidaritate cu lupta
poporului namibian sub conducerea
S.W.A.P.O., reprezentantul său legi
tim, pentru obținerea independenței
și eliminarea ocupării ilegale a Na
mibiei de către regimul rasist de la
Pretoria, militează ferm și constant
pentru lichidarea politicii de apar
theid și discriminare rasială în Afri
ca de Sud.
Ca țară europeană — a menționat
vorbitorul — România acordă o
atenție deosebită situației pe conti
nent, considerînd că trebuie să in
tensificăm eforturile pentru înche
ierea în cel mai scurt timp, cu suc
ces, a reuniunii de la Madrid, pen
tru convocarea unei conferințe de
încredere și dezarmare în Europa,
pentru a da noi dimensiuni activi
tății de colaborare, securitate și pace
pe continentul nostru.
Vorbitorul a subliniat apoi că
România acordă o mare însemnătate
problemelor subdezvoltării, realiză
rii noii ordini economice și politice
mondiale, consideră că este necesar
ca țările în curs de dezvoltare să se
întrunească și să stabilească strate
gia comună atît în ce privește co
laborarea între ele, în vederea dez
voltării economico-sociale, cît și des
fășurarea tratativelor ' cu țările
dezvoltate în scopul realizării unor
înțelegeri corespunzătoare, care să
asigure măsuri efective în direcția
lichidării subdezvoltării, a realizării
noii ordini economice internaționale,
bazată pe egalitate, pe echitate, pe
relații economice reciproc avan
tajoase.
în încheiere, urînd succes deplin
lucrărilor forumului național al
P.P.S., vorbitorul a exprimat convin
gerea că hotărîrile ce vor fi adop
tate vor marca o etapă nouă în acti
vitatea viitoare a partidului, consa
crată transformării revoluționare a
Marocului, înfăptuirii aspirațiilor în
tregului popor marocan de a trăi în
libertate, . demnitate și prosperitate,
într-o lume a păcii și colaborării in
ternaționale.
Cuvîntul de salut a fost subliniat în
repetate rînduri cu aplauze de către
participanții la lucrările congresului.

O Ieri, în divizia A de fotbal — re
zultate tehnice : Politehnica Timi
șoara — Sportul Studențesc 0—1
(0—1) ; Petrolul Ploiești — A.S.A.
1—0 (0—0) ; Corvinul Hunedoara —
Jiul 2—0 (2—0) ; F.C. Argeș Pitești
— Politehnica Iași 1—0 (0—0) ;
Steaua — C.S. Tîrgoviște 1—1 (1—1) ;•
Chimia Rm. Vilcea — Universitatea
0—1 (0—0) ; F.C.M. Brașov — S.C.
Bacău 0—0 ; Dinamo București —
F.C. Olt 3—1 ; F.C. Constanta — F.C.
Bihor 4—1.
în urma acestei etape, clasamentul
arată astfel : 1. Dinamo (33 p.) ; 2.
Sportul studențesc (31 p.) ; 3. Uni-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 27 martie, ora 20 — 30 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi în
general instabilă. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea' ploi ce vor avea șl

versitatea Craiova (27 p.) ; 4. Corvi
nul (27 p.) ; 5. F. C. Argeș (27 p.) ;
6. Steaua (25 p.) ; .7. S. C. Bacău
(23 p.) ; 8. C. S. Tîrgoviște (22 p.) ;
9. Jiul (22 p.) ; 10. F. C. Olt (21 p.) ;
11. Politehnica Iași (20 p.) ; 12. F. C.
Bihor (20 p.) ; 13. A.S.A. Tg. Mureș
(18 p.) ; 14. Petrolul Ploiești (18 p.) ;
15. Chimia Rm. Vîlcea (17 p.) ; 16.
F.C.M. Brașov (16 p.) ; 17. „Poli" Ti
mișoara (14 p.) ; 18. F. C. Constanța
(12 p.).
Următoarea etapă are loc sîmbătă,
2 aprilie.

• în sala sporturilor din Niș, în
prezența a peste 5 000 de spectatori,
s-a disputat sîmbătă seara meciul
tur din cadrul semifinalelor „Cupei
Cupelor" la handbal masculin dintre
formațiile Zelezniciar Niș și Dinamo
București. Evoluînd spectaculos, cu
multă fantezie în atac, handbaliștii
români au obținut o meritată victorie
— transmite agenția Taniug — cu
scorul de 27—26 (12—12). Returul se
va disputa pe 3 aprilie la București.
0 Sîmbătă,
la Tokio. în cadrul
Campionatului mondial de hochei pe
gheață (grupa B). echipa României a
terminat la egalitate : 7—7 (2—3,
3—2, 2—2) meciul cu Iugoslavia. în
celălalt meci al zilei, Norvegia a în
trecut cu scorul de 5—4 (3—1, 1—2,
1—1) formația Japoniei.

caracter de aversă mal frecvente în
jumătatea de vest a țării. Vîntul va
sufla moderat.
In București : Vreme
în general Instabilă, cu cerul temporar
noros. Va ploua îndeosebi sub formă de
aversă. Vîntul va sufla moderat, prezentînd intensificări temporare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
5 și 8 grade, iar cele maxime între 15
și 18 grade. (Liana Cazacioc, meteorolog
de serviciu).

BONN 26 (Agerpres). — „Anul 1983
nu trebuie să fie anul instalării ra
chetelor nucleare ale N.A.T.O. in Eu
ropa!". „Avem nevoie de locuri de
muncă, nu de rachete!" — sint lo
zincile sub care la Dortmund a avut
loc o mare demonstrație a oamenilor
muncii împotriva înarmărilor și în
sprijinul revendicărilor privind crea
rea de noi locuri de muncă. La de
monstrație au participat oameni ai

ÎN SCOPUL REDUCERII DEFICITULUI BUGETAR, premierul
belgian, Wilfried Martens, a pre
conizat noi măsuri de austeritate.
LTotodată, el a anunțat intenția
guvernului de a promova o politică
restrictivă în domeniul imigrării.

cinema
• La capătul liniei : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT
(45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Buletin de București ; AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Plecarea
Vlașinilor :
COSMOS
(27 54 95) — 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 15,45; 18; 20.
0 Muppets la Hollywood : COSMOS
— 9,30; 11,30.
© Mica romanfă : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30.
© Profetul, aurul și ardelenii; BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© B.D. intră în acțiune : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
O Vulcanul : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Capcana mercenarilor : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30.
© Ochi de urs : PACEA — 19,30,
POPULAR — 19,30.
© Mama ; POPULAR (35 15 17) — 13;
15; 17,15.
0 Septembrie : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 15; 17; 19.
© Actorul
și
sălbaticii s
ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18,30.
• în fața ușii închise :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Pasărea de foc spațială — 9; 11;
13,15; Cîntecul viorii — 15,30; 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 6110).
© Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16; Șantaj — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
© Potopul (seriile III șl IV) : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9,30; 12,30; 16; 19.
© Agonia : CULTURAL (83 50 13) —
9; 12; 16; 19, BUZEȘTI (50 43 58) —
9,30; 12,15; 16; 19.
© ABBA î COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Călărețul fără cap : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

muncii de cele mai variate convin
geri — comuniști, social-democrațî,
ecologiști, membri de sindicat, repre
zentanți ai organizațiilor de femei și
tineret, precum și ai clerului. In
cuvintările rostite la mitingul care
a avut loc la încheierea demonstra
ției, s-a relevat necesitatea amplifi
cării acțiunilor împotriva înarmări
lor nucleare, pentru dezarmare și
pace în Europa și in întreaga lume.

Evenimentele din Nicaragua
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).
— La Națiunile Unite au continuat
dezbaterile Consiliului de Securitate
în legătură cu plîngerea Republicii
Nicaragua privind actele de agre
siune comise împotriva acestei țări
de elemente contrarevoluționare somoziste.
în cuvîntul său, reprezentantul
Guyanei a subliniat că pătrunderea
forțelor contrarevoluționare în Ni
caragua amenință nu numai suvera
nitatea acestui stat, ci și stabilitatea
în întreaga regiune. De asemenea,
reprezentantul Indiei a menționat
că aceste acte agresive urmăresc
destabilizarea situației din țară.
Reprezentantul Uniunii Sovietice a
condamnat S.U.A. pentru sprijinul acordat grupurilor de contrarevolu
ționari din Nicaragua.

pe scurt

.

rării dintre cele două ministere, cu
accent pe depistarea unor noi posi
bilități de cooperare și specializare
în producția de utilaj minier și pe
trolier, și a. vizitat obiective econo
mice din voievodatul Katowice.
Ministrul român a fost primit de
Zbigniew Szalajda, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri. La primire
a participat Ion Cosma, ambasado
rul României în Polonia.

„Anul 1983 nu trebuie să fie
anul instalării rachetelor nucleare
ale N.A.T.O în Europa!“

agențiile de presa
AJUTOARELE DESTINATE DEZ
VOLTĂRII TREBUIE AMPLIFI
CATE. Alden Clausen, președintele
Băncii Internaționale de Recon
strucție și Dezvoltare, a declarat,
la Rio de Janeiro, că actuala
situație de criză economică mon
dială a demonstrat necesitatea unei
colaborări echitabile și eficiente
între țările industrializate și cele
în curs de dezvoltare. Ajutoarele
destinate dezvoltării, a spus el, tre
buie să fie amplificate în termeni
reali, ceea ce ar fi avantajos nu
numai pentru statele în curs de
dezvoltare, dar și pentru cele industrializate.

cooperarea dintre cele două state,
prin inițierea unor noi acțiuni în do
meniul agriculturii și în alte sectoare
de interes comun, a împărtășit con
vingerea că vizita în România, con
vorbirile pe care le va avea cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, înțelege
rile și acordurile ce vor fi convenite
vor da un nou impuls adîncirii și
extinderii relațiilor de colaborare
dintre cele două țări și popoare, pre
cum și conlucrării pe plan interna
țional.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către șeful sta
tului angolez a tovarășului Marin
Capisizu, ministru secretar de stat la
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, șeful Departamentului
industriei alimentare, care efectuează
o vizită în R.P. Angola. în cursul vi
zitei au mai avut loc întîlniri cu Maria
Mambo Cafe, secretar al C.C. al
M.P.L.A.-Partidul Muncii pentru po
litica economică și socială, precum și
cu Paulino Pinto Joao, secretarul de
stat pentru cooperare, și cu Lopo do
Nascimento, ministrul planului.

Convorbiri economice româno-poloneze
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — To
varășul Ion Lăzărescu, ministrul
minelor, a efectuat, în perioada
22—26 martie, o vizită în R.P. Po
lonă, la invitația ministrului indus
triei miniere, extractive și energe
ticii al acestei ■ țări, Czeslaw Pio
trowski. Cu acest prilej, ministrul
român a avut un schimb de păreri
cu omologul său polonez asupra sta
diului actual și perspectivei colabo-

r

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi, cu începere de la ora 10,
în Palatul sporturilor și culturii din
Capitală se vor disputa finalele ce
lei de-a 12-a ediții a competiției in
ternaționale de box „Centura do
aur".
Iată desfășurarea meciurilor în or
dinea celor 11 categorii (de la semimuscă la grea) : D. Șchiopu —
H. Ramos (Cuba) ; I. Boboc — P.
Reyes (Cuba) ; A. Raymond (Franța)
— R. Cardenas (Cuba) ; T. Cercel —
J. Sollet (Cuba) ; I. Stan — E. Nergui (R.P. Mongolă) ; M. Fulger —
Ilie Dragomir ; M. Ciubotaru — C.
Duvergel (Cuba) ; G. Dele (Franța)
— J. Aguilar (Cuba) ; M. Sîrba —
D. Maricescu ; G. Donici — J.
Quintana (Cuba) ; T. Pîrjol — A.
Lukstin (U.R.S.S.).

LUANDA 26 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a fost transmis
un mesaj prietenesc de salut. îm
preună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală tova
rășului Jose Eduardo Dos Santos,
președintele M.P.L.A.-Partidul Mun
cii, președintele Republicii Populare
Angola. S-a exprimat voința Româ
niei de a se acționa pentru adîncirea
și extinderea raporturilor de coope
rare prietenească dintre cele două
state și popoare, pentru intensifica
rea cooperării pe plan internațional,
la O.N.U., în cadrul „Grupului celor
77“ și al mișcării de nealiniere.
Mulțumind călduros pentru mesajul
adresat, președintele Jose Eduardo
Dos Santos a rugat să se transmită
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de bunăstare și
progres poporului prieten român,
Șeful statului angolez a exprimat
dorința de a se consolida si adinei

TURNEUL ANSAMBLULUI „DOI
NA TROTUȘULUI" ÎN SUEDIA. în
cadrul unui turneu pe care îl între
prinde în Suedia, ansamblul folclo
ric „Doina Trotușului" a susținut,
sub auspiciile Asociației de priete
nie Suedia-Romănia, un bogat și
variat program de cîntece și dansuri
populare românești la complexul
cultural-educativ „ABF“ din Stock
holm. Ca și în celelalte localități,
măiestria artistică a interpreților
români s-a. bucurat de o înaltă
apreciere din partea publicului și a
presei suedeze.
CONDAMNARE.
Secretariatul
Comitetului pentru Reunificarea
Pașnică a. Patriei din R.P.D. Co
reeană a dat publicității, la Phenian,
un comunicat în care condamnă in
troducerea de către S.U.A. în Coreea
de Sud a unei mari cantități de ar
mament modern, cu prilejul mane
vrelor militare de mare amploare

0 AI șaselea : FLACĂRA
(20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Cîntec pentru o rîndunică ; DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Izvorul î VIITORUL (11 48 03)
—
15,30; 17,30; 19,30.
0 Micul lord ; PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
0 Piedone
Africanul :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
0 Competiția : GRIVIȚA (17 08 58) —
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Tunurile din Navarone : MELODIA
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19, MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
0 Raze pe gheață ; UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Marea evadare : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
0
Despărțire
temporară;
LIRA
(317171) — 10,30; 15,30; 18,30, TOMIS
(21 49 46) — 9; 12,15; 16; 19,15.
0 Expresul colonelului Von Ryan :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Clinele : MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30, VOLGA
(79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Războiul stelelor ;
PROGRESUL
(23 94 10) — 14; 16,45; 19,30.

teatre
@ Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unul cuib de
cuci — 10; Vlaicu Vodă — 15; Hagl
Tudose — 19,30; (sala Atelier) : Fata
din Andros — 15,30; între patru ochi
(A) — 19; (sala mare a Palatului) :
Gaițele — 15; 19; (sala Batiștei) : Intre
patru ochi (B) — 19.
© Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert de
muzică corală și vocală pentru elevi
susținut de corul Liceului de artă
„George Enescu". Dirijor și comen
tator : Nicolae Niculescu — 11.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca —
11; Travlata — 18.

MANAGUA 26 (Agerpres) — în
tr-o declarație radiotelevizată la Ma
nagua, Sergio Ramirez Mercado,
membru al Juntei Guvernului de
Reconstrucție Națională din Nicara
gua, a afirmat că grupurile contra
revoluționare înarmate, formate din
peste 2 000 de foști membri ai Gărzii
naționale somoziste, care au pătruns
pe teritoriul nicaraguan sînt încer
cuite de forțele sandiniste și vor 'fi
anihilate — transmite
agenția
Prensa Latina. El a făcut apel la
unitatea populației în lupta împotri
va agresorului, pentru continuarea
fermă a procesului revoluționar de
transformări inițiat în țară după
răsturnarea dictaturii generalului
Somoza.

americano—sud-coreene „Team Spirit-83“, informează agenția A.C.T.C.
Asemenea acte provocatoare, denotind pregătirea de război, și care
pun în pericol pacea în regiune și
în lume, trebuie să înceteze neîntîrziat — subliniază comunicatul.

REPATRIER.E. S-a reîntors la
Atena, după un exil de 34 de ani,
Markos Vafiadis, cunoscută perso
nalitate politică (fost comandant șef
în timpul războiului civil din Grecia
din 1946—1949). In vîrstă de 77 de
ani, „generalul Markos", cum era
cunoscut in acei ani, a fost, înainte
de declanșarea războiului civil, unul
din conducătorii mișcării de rezis
tență împotriva ocupației fasciste.
Repatrierea sa, ca și a numeroși alți
luptători al mișcării antifasciste
pentru independența Greciei, este
urmarea hotărîrilor adoptate de gu
vernul condus de primul ministru
Andreas Papandreu de a recunoaște
această mișcare și de a permite re
întoarcerea în țară a refugiaților po
litici aflați în străinătate. La so
sirea pe aeroportul din Atena,
Markos Vafiadis a declarat că răz
boiul civil trebuie să constituie „o
lecție pentru unitate, nu pentru
divizare" — transmite agenția
France Presse.

• Teatrul de operetă (14 80 11) : Un
tip de modă veche — 10,30; Lăsațl-mă
să clnt — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14.75 46) :
Anchetă asupra unui tînăr care nu a
făcut nimic — 10; Cu ușile închise —
15; O zi de odihnă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii
tinere — 15; 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar
cu sifon — 11; Fluturi, fluturi — 19.
® Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Mîriiala — 11; La 50 de ani ea des
coperea marea — 19,30.
© Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 10,30;
Concurs de frumusețe — 19,30.
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Idioata — 15; 20;
(sala
Studio) : Sentimente șl naftalină —
15,30.
O Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Așteptarea începe In zori —
10; Escapada — 15; Nu ne naștem
toți la aceeași vlrstă — 19; (sala Giu
leștl, 18 04 85). : Cocoșelul neascultător
— 10; Ordinatorul — 18.
O Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30'ț (sala Victoria, 50 58 65) :
Stela, stelele și Boema — 11; Func
ționarul de la Domenii — 19,30.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00); Fata moșului cea harnică —
10,30; Ritmurile tinereții — 19; (la
Palatul sporturilor și culturii): „Ghio
cei... mărgăritare" — 18
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Efros Saga — 11; Spectacol de folclor
evreiesc — 18,30.
O Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Joc dublu — 16; 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10,30; Cădere liberă — 19.
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : BuAli — 10; 12; (sala Teatrului „Ion Va
silescu") : Petrică și lupul — 10,30.
9
Circul
București
(11 0120) :
Muppets la... circ — 10; 16; 19,30.
© Ansamblul de estradă al Armatei
(sala C.C.A., 13 60 64) : Curierul melo
diilor preferate — 16,30; 19.30.
© Conservatorul de muzică „Ciprian
Porumbescu" (14 26 10) ; Concert ca
meral susținut de : Victoria Basta —
vioară,
Vasile Țugui —
violoncel,
Octavian Rădoi — pian — II.
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fîNALTĂ PREȚUIRE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,

promotor înflăcărat al aspirațiilor supreme ale întregii omeniri
O politică de amplă perspectivă, în slujba
intereselor de pace, independență și progres
ale poporului român, ale tuturor popoarelor
Este un adevăr incontestabil și,
totodată, o sursă de profundă satis
facție și îndreptățită mindrie pentru
fiecare locuitor al patriei, că întrea
ga activitate internațională at.ît de
bogată și dinamică a României so
cialiste, dezvoltarea amplă, fără pre
cedent a relațiilor externe ale
țării noastre, permanenta ei im
plicare în cele mai arzătoare
probleme ale contemporaneității, de
mersurile și inițiativele sale de ră
sunet mondial pentru soluționarea
constructivă a acestor probleme,
poartă pecetea de neșters, amprenta
inconfundabilă a puternicei persona
lități a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, reflectă
nemijlocit gîndirea și acțiunea sa
politică cutezătoare, care i-au atras
o unanimă și bine meritată prețuire
pe toate meridianele.
în tot ceea ce a întreprins și în
treprinde România pe plan interna
țional își găsesc pregnantă mani
festare trăsăturile definitorii pentru
modul de gîndire și acțiune al tova
rășului Nicolae Ceaușescu : înalta
principialitate, clarviziunea politică,
simțul viu al realității, capacitatea
profundă de a investiga și sintetiza
fenomenele și tendințele noi ale vie
ții politice mondiale și a desprinde
concluziile practice ce se impun,
perseverența în realizarea țelurilor
propuse. Cu deplin temei se poate
spune, dacă astăzi România înfăți
șează lumii chipul demn al unei na
țiuni care se afirmă ca luptătoare
neobosită în slujba măreței cauze a
păcii și progresului, dacă numele său,
odinioară mai puțin cunoscut, este
astăzi pretutindeni rostit cu respect,
aceasta se datorează activității vaste,
inepuizabile a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, anii de cînd se află în
fruntea partidului și a statului înscriindu-se și în ceea ce privește
politica externă ca perioada cea mai
fertilă și mai bogată în împliniri din
întreaga noastră istorie. Multiplele
manifestări care au avut și au loc
în țară și în străinătate pentru a
omagia cei 50 de ani de activitate
revoluționară neîntreruptă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu au scos cu
pregnanță în relief această realitate,
dovedind că aprecierea de care se
bucură pe glob președintele Româ
niei ridică continuu prestigiul și
demnitatea întregului nostru popor
în rîndul celorlalte națiuni ale lumii.
A devenit o constantă, un element
caracteristic al vieții politice inter
naționale dialogul permanent pe care
România socialistă, prin reprezen
tantul său cel mai autorizat, l-a dez
voltat în toți acești ani și il dezvoltă
continuu cu toate celelalte țări. Dacă
în 1965, țara noastră întreținea ra
porturi diplomatice cu 67 de state,
în prezent ea are asemenea relații
cu nu mai puțin de 137 state, adică
de peste două ori mai mult, iar re
lații economice cu peste 150 de state,
ceea ce oglindește, fără îndoială, un
adevărat salt istoric în domeniul ra
porturilor internaționale ale țării
noastre.
•>
Un rol hotărîtor în impulsionarea
acestui proces l-au avut marele nu
măr de întîlniri, contacte, convorbiri
ale secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, pe pămîntul patriei sau de-a lungul unor
itinerare istorice, întreprinse împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
țări de pe toate continentele, dialo
gul purtat cu șefi de state și guver
ne, cu conducători de partide și miș
cări de eliberare, cu exponenți de
frunte ai altor organizații politice și
obștești, cu reprezentanți ai celor
mai diferite cercuri economice, ști
ințifice, culturale.
Fiecare din aceste întîlniri și con
tacte au constituit prilejul unor
aprofundate schimburi de vederi
asupra aspectelor de bază ale rapor
turilor bilaterale sau ale actualității
internaționale, punctul de vedere al
României înfățișat de președintele
ei, propunerile și căile practice de

acțiune avansate în vederea dinami
zării colaborării în toate domeniile
de interes reciproc, rezolvării pro
blemelor cruciale ale dezvoltării
mondiale întrunind o înaltă aprecie
re, ca expresie a unei concepții po
litice clarvăzătoare, a unei profunde
responsabilități față de destinele
planetei. Totodată, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a participat la reuniuni
internaționale de anvergură, cum ar
fi sesiunea jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 1970, Conferința
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa din 1975, înfățișînd clar, răspi
cat pozițiile României în ce privește
aspectele fundamentale ale contem
poraneității, a luat parte la întîlnirile conducătorilor partidelor comu
niste și muncitorești și ale șefilor
de guverne ale țărilor membre ale
C.A.E.R., la consfătuirile Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via ș.a.
întîlnirile și convorbirile avute de
șeful statului român cu prilejul vi

ții politice contemporane este creș
terea aportului tuturor statelor Ia
soluționarea problemelor care frămîntă omenirea ; se poate spune că,
în epoca actuală, fiecare stat, fie
care națiune — mare sau mică —
poartă răspunderi pentru soarta pă
cii și civilizației umane, are îndato
rirea de a-și aduce contribuția activă
la preînțimpinarea unui nou război,
la întărirea prieteniei și cooperării
între popoare". întărind vorba cu
fapta, trăsătură caracteristică a în
tregii activități internaționale a
României socialiste, documentele re
produse în lucrarea amintită se con
stituie, în ansamblul lor, ca tot atî
tea strălucite concretizări ale aces
tui mare postulat al vremurilor
noastre.
Parcurgînd aceste documente se
evidențiază preocuparea statornică,
neabătută pentru extinderea și adîncirea legăturilor de prietenie și con
lucrare multilaterală cu toate țările
socialiste, de care ne leagă comuni

în perioada 1965—1982, cu prilejul vizitelor peste
hotare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu sau al
vizitelor efectuate în România de șefi de state și
guverne din alte țări, au fost încheiate 20 tratate de
prietenie, colaborare și asistență mutuală sau tratate
de prietenie și cooperare, 26 de acorduri, programe
și protocoale de colaborare economică și, tehnică, 94
de declarații solemne sau declarații comune și au fost
semnate sau adoptate 245 comunicate comune.

zitelor efectuate în aproape 80 de
țări ale lumii sau al vizitelor între
prinse în România de șefi de state
și de guverne din peste 65 de țări,
și-au găsit o concludentă materiali
zare în încheierea unui mare număr
de importante documente cu carac
ter bilateral, care au deschis per
spective din cele mai rodnice dezvol
tării relațiilor de colaborare priete
nească dintre țara noastră și cele
lalte țări ale lumii, înscriindu-se ca
tot atîtea valoroase aporturi la fău
rirea unei lumi a păcii și dreptății,
a conlucrării egale în drepturi între
toate statele.
Toate aceste documente semnate
sau adoptate la cel mai înalt nivel
în perioada 1965—1982 — tratate de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală sau tratate de prietenie și
cooperare, declarații solemne sau
declarații comune, comunicate co
mune, acorduri și programe de co
operare economică și tehnică — au
fost acum pentru prima oară reuni
te, în baza unei concepții unitare,
larg cuprinzătoare într-o masivă lu
crare în două volume „O POLITICA
DE PACE, COLABORARE Șl PRIE
TENIE CU TOATE POPOARELE",
apărută în Editura politică. însumînd peste 1 500 de pagini, lucrarea
se constituie într-o edificatoare
oglindă a amplorii și dinamismului
raporturilor internaționale ale Româ
niei socialiste, a angajării sale ple
nare în dezbaterea problemelor vi
tale ale umanității, într-o perioadă
de răspîntie pentru destinele aces
teia. Ea vine încă o dată să pună în
evidență pasiunea, energia clocoti
toare cu care acționează secretarul
general al partidului pentru împli
nirea aspirațiilor celor mai scumpe
ale poporului nostru, a' năzuințelor
vitale ale tuturor popoarelor.
Fundamentînd concepția partidului
și statului nostru cu privire la rela
țiile internaționale contemporane,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta „O trăsătură esențială a vie

tatea de orînduire, de Ideologie șl de
țeluri, pentru amplificarea colaboră
rii prietenești cu țările in curs de
dezvoltare și statele nealiniate, de
care ne simțim, de asemenea, apropiați prin aspirații și obiective co
mune, pentru dezvoltarea relațiilor
cu toate statele lumii, indiferent de
orinduirea socială, inclusiv statele
capitaliste avansate din punct de
vedere economic. Promovînd ferm o
asemenea largă deschidere planeta
ră, România socialistă, președintele
ei au avut și au permanent în ve
dere așezarea relațiilor cu și între
toate statele pe principiile respectă
rii stricte a independenței și suve
ranității naționale, egalității ri
guroase în drepturi, neamestecului,
sub nici o formă, în treburile inter
ne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu
forța, afirmării dreptului imprescrip
tibil al fiecărui popor de a fi deplin
stăpîn pe destinele proprii, de a-și
orîndui viața așa cum crede de cu
viință — ca unicele principii de na
tură să asigure înflorirea fiecărei
națiuni și, totodată, să chezășuiască
o pace durabilă, o securitate auten
tică, dezvoltarea unei largi și rodnice
colaborări în folosul întregii umani
tăți.
Sutele și sutele de pagini — cît
însumează culegerea de tratate, de
clarații solemne, comunicate comune
semnate sau adoptate la cel mai
înalt nivel — dau măsura unui ex
traordinar travaliu, a unor constante
și prodigioase eforturi pentru afir
marea drepturilor și îndatoririlor
fundamentale ale statelor, pentru
înrădăcinarea trainică a principiilor
și normelor noi de relații interstatale
în viața internațională, pentru pre
cizarea conținutului și trăsăturilor
lor, pentru codificarea lor în docu
mente internaționale bi sau multila
terale, ca și pentru incorporarea lor
în instrumente practice ale colabo
rării — toate acestea aducînd Româ
niei, președintelui ei o îndreptățită

stimă și considerație pretutindeni pe
glob.
Cronica epocii pe care o trăim și
pe care poporul român o numește
cu mîndrie „epoca Ceaușescu" con
semnează ca unul din meritele cele
mai însemnate ale celui care conduce
de aproape două decenii destinele
patriei — și stau grăitoare mărturie
în acest sens numărul impresionant
de documente pe care și-a pus sem
nătura — fermitatea și abnegația cu
care a militat și militează pentru
apărarea dreptului suprem al oame
nilor și al națiunilor, dreptul la pace,
la viață, la existență liberă și dem
nă, pentru înfăptuirea unei securi
tăți .reale în Europa, în zona balca
nică, din care facem parte, și în în
treaga lume.
Nu există document din lunga listă
a celor încheiate la nivel suprem in
ultimii 18 ani care să nu evidenți
eze, într-o formă sau alta, necesita
tea arzătoare a opririi cursei înar
mărilor cu uriașele pericole pe care
ea Ie implică, a efectuării unor pași
concreți în direcția dezarmării, și în
primul rînd a dezarmării nucleare,
pentru a elibera astfel civilizația
omenirii de spectrul distrugerii.
Nu există comunicat comun, nu
există declarație solemnă sau decla
rație comună ori alt document simi
lar din care să nu răzbată preocu
parea tenace pentru stingerea foca
relor de încordare și conflict, pentru
reglementarea litigiilor dintre state
numai și numai pe calea tratativelor
— ca unica metodă rațională de na
tură a evita popoarelor suferințe,
distrugeri, vărsări de sînge. Cu ace
eași pregnanță se desprinde, dincolo
de limbajul sobru, specific textelor
diplomatice, stăruința neabătută pen
tru edificarea noii ordini economice
internaționale, pentru jalonarea mă
surilor menite să asigure eradicarea
subdezvoltării, a împărțirii lumii în
bogați și săraci, să ducă la înfăptui
rea năzuințelor legitime de propășire
a tuturor popoarelor.
Același umanism și același înalt
spirit al răspunderii față de soarta
umanității caracterizează modul in
care sînt abordate în documente și
celelalte mari probleme ale contem
poraneității, fie că este vorba de li
chidarea definitivă a colonialismului,
a politicii de apartheid și discrimi
nare rasială, de imperativul demo
cratizării ansamblului relațiilor in
ternaționale, de sporirea rolului ță
rilor mici și mijlocii, al statelor în
curs de dezvoltare și nealiniate pe
arena mondială, de creșterea contri
buției O.N.U. în promovarea păcii și
cooperării între națiuni, de întărirea,
în fine, a colaborării și unității de
acțiune a forțelor social-politice celor
mai largi, a tuturor popoarelor lu
mii, ca factor hotărîtor al instaură
rii pe glob a unei politici noi, de
echitate și egalitate în drepturi.
Prin concepțiile promovate și po
zițiile afirmate, prin principiile, mă
surile și propunerile formulate, do
cumentele încheiate sau adoptate la
cel mai înalt nivel de România so
cialistă cu marea majoritate a sta
telor lumii se constituie într-un am
plu codex al dreptului și legalității
internaționale, materializarea nemij
locită a unei doctrine politice crea
toare, dinamică, marchează un aport
de preț la; tezaurul teoriei și prac
ticii diplomatice internaționale.
Consfințind voința României socia
liste de a amplifica și extinde aceste
relații, de a aprofunda dialogul po
litic cu și între toate statele, semnă
tura secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, pe
documentele la care țara noastră este
parte, constituie chezășia supremă că
'și în viitor poporul român va face
totul pentru a-și aduce contribuția
la făurirea unei lumi a încrederii și
colaborării internaționale, o lume a
păcii, libertății și demnității tuturor
națiunilor.

Respect, stimă, considerație
pe toate meridianele lumii
Personalitatea politică proeminentă a
președintelui Nicolae Ceaușescu, care a
intrat în conștiința contemporaneității ca
luptător neobosit pentru făurirea unei lumi

„UNA DIN CELE MAI IMPORTANTE
PERSONALITĂȚI ALE EPOCII NOASTRE"

„Importanta dumneavoastră contribuție
la lupta pentru destindere, pentru pace,
pentru reducerea înarmărilor și, în primul
rînd, a înarmărilor nucleare, lupta dum
neavoastră pe toate meridianele lumii pen
tru. o nouă ordine economică — această
luptă v-a consacrat drept una dintre cele
mai importante personalități ale epocii".
Andreas PAPANDREU
prim-ministru al Republicii Elene

„O ACTIVITATE DIN CELE MAI MARCANTE
ÎN ISTORIA EUROPEANĂ POSTBELICĂ"

„Președinția dumneavoastră este una
dintre cele mai marcante din istoria euro
peană postbelică. Realizările dumneavoas
tră pe plan intern și internațional vor fi,
fără îndoială, la fel de numeroase și în al
doilea deceniu de activitate ca președinte,
așa cum au fost și în primul".
Richard NIXON
fost președinte
□ I Statelor Unite

ale

Americil

„PROMOTOR NEOBOSIT
AL DIALOGULUI INTERNAȚIONAL”

„Nici un om de stat și nici un conducă
tor din zilele noastre nu a contribuit mai
mult decît domnia voastră la impulsionarea
, dialogului și păcii și încurajarea mișcării
pentru pace".
Robert GOVENDER
publicist britanic

„O VOCE ASCULTATĂ SI RESPECTATĂ
ÎN ÎNTREAGA LUME"

mai bune, a păcii și dreptății, pe planeta

noastră, a fost și este apreciată pe toate

meridianele globului.

rare internațională, România se bucură în
prezent de un meritat prestigiu internațio
nal, vocea sa este ascultată din ce în ce
mai mult și respectată de către celelalte
țări ale lumii".
Arturo FRONDIZI
lider al partidului Mișcarea pentru Dezvoltare
și Integrare, fost președinte al Argentinei

„CONDUCĂTOR ÎNCERCAT,
CARE SE BUCURĂ DE ÎNCREDEREA
Șl STIMA POPOARELOR LUMII”

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a legat
strîns soarta sa de soarta partidului și a
țării, de soarta poporului, conducînd cu
deplin succes lupta pentru înfăptuirea
obiectivelor de bază ale noii etape revolu
ționare de dezvoltare a țării. El desfășoară,
totodată, și o activitate susținută pentru
asigurarea păcii și securității în Europa,
pentru reducerea încordării internaționale.
Ca rezultat al acestei activități, tovarășul
Nicolae Ceaușescu se bucură de încrederea
și stima popoarelor lumii".
Din volumul „Suflu nou în zona carpatodunăreană", apărut în editura „Nodon
Sinmun", din R.P.D. Coreeană

„ACTIVITATE PĂTRUNSĂ DE PROFUND
UMANISM"

„Găsim la președintele Nicolae
Ceaușescu o profundă împletire între so
cialism și umanism. Președintele României
este un mare lider al omenirii, ale cărui
idealuri sînt bazate pe realism și pe încre
derea în perfecționarea omului".

„Ca rezultat al politicii dumneavoastră
consecvente de pace, prietenie și colabo-

Sheila KAUL
ministru de stat pentru educație
și problemele bunăstării
al Republicii India

Romulus CĂPLESCU

„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România se afirmă
tot mai pregnant -ca o prezență dinamică și constructivă pe arena mondială"
Lucrările Plenarei, recent încheiate, a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român s-au aflat in atenția agențiilor de presă, a altor
mijloace de informare din diverse țări.
Presa de peste hotare, reliefînd politica externă dinamică a Româ
niei socialiste, dedicată celor, mai scumpe idealuri ale umanității, elo
giază personalitatea secretarului general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arhitectul acestei politici, conducă
tor eminent al lumii de azi.
Mijloacele de informare in masă înfățișează, totodată, intensa activi
tate constructivă a poporului român, angajat cu toate forțele în edifica
rea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Referindu-se la lucrările recentei
plenare a C.C. al P.C.R., ziarul
sovietic „PRAVDA" informează, în
tr-o corespondență din București, că
la Plenara C.C. al P.C.R. participanții au dezbătut rapoartele cu privire
la rezultatele dezvoltării economiei
naționale în anul 1982, la activitatea
internațională a P.C.R. și a statului
român în anul 1982 și la principalele
orientări ale politicii interne în anul
curent, precum și alte probleme. Este
relevat faptul că tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al P.C.R.,
a rostit o cuvîntare.
Prezentînd cuvîntarea rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 23—24 martie
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
agenția CHINA NOUĂ evidențiază
măsurile preconizate cu privire la
îmbunătățirea sistemului de retri
buire, relevînd că veniturile oameni
lor muncii'urmează să fie în raport

cu rezultatele obținute în producție,
iar sistemul acordului global urmea
ză să fie generalizat.
Agenția austriacă A.P.A. a arătat,
într-o telegramă, că șeful partidului
și statului român, Nicolae Ceaușescu,
a anunțat o sporire a stimulentelor
materiale prin creșterea veniturilor
corespunzător muncii prestate. Româ
nia — scrie A.P.A. — garantează tu
turor dreptul la muncă, iar prin creș
terea părții variabile a salariului va
fi oferit un stimulent mai puternic,
deoarece creșterea veniturilor va de-"
pinde de volumul muncii prestate. Agenția austriacă relatează apoi despre
participarea oamenilor muncii cu
părți sociale la fondul de dezvoltare
al întreprinderilor, măsură ce vi
zează întărirea proprietății socialiste,
a proprietății comune a oameni
lor muncii. Președintele Nicolae
Ceaușescu — scrie A.P.A. — a rele

vat că orice teorie despre o altă cale
de făurire a socialismului, fără pro
prietatea socialistă, este un nonsens,
înseamnă o teorie neocapitalistă.
Agenția REUTER relevă că, în
cuvîntarea rostită la plenara C.C. al
P.C.R., secretarul general al partidu
lui, Nicolae Ceaușescu, a subliniat
că veniturile oamenilor muncii care

SERA" publică un amplu articol în
care relevă : Conștiința contempora
nă reține numele României cu recu
noașterea contribuției ei constante la
afirmarea și realizarea idealurilor de
preț ale omenirii. Este, aceasta, o
contribuție legată direct de gîndirea
și activitatea președintelui țării,
Nicolae Ceaușescu, eminentă perso

în continuare, autorul articolului
se referă la vocația de pace care a
caracterizat poporul român dintotdeauna, aceasta fiind ridicată la un
nivel superior în ultima perioadă, de
cînd la conducerea țării se află pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Nu
mele conducătorului României este
evocat astăzi pe meridianele și pa

ÎN PAGINILE PRESEI INTERNAȚIONALE
produc peste plan nu vor fi plafo
nate, dar nimeni nu poate avea un
venit. garantat și să participe la be
neficii dacă nu produce în conformi
tate cu obiectivele prevăzute. O creș
tere prevăzută a retribuțiilor medii
nominale, care va avea loc în acest
an, este o dovadă a preocupării
partidului pentru ridicarea nivelului
de trai — scrie Reuter.
Presa internațională continuă să
reliefeze politica dinamică româneas
că de pace și colaborare, de înțele
gere intre națiuni.
Sub titlul „Președintele Nicolae
Ceaușescu — strălucit exponent al
politicii internaționale a României de
azi. Convins susținător al coexisten
tei pașnice", ziarul italian „SICILIA

nalitate politică a lumii de azi, apre
ciat pentru valoarea ideilor sale de
maxim interes nu numai pentru na
țiunea sa, ci pentru toate națiunile
care iubesc pacea, libertatea, inde
pendența.
„România—Ceaușescu" — sînt două
nume care se contopesc într-unul
singur, de înalt prestigiu internațio
nal, cunoscut pe toate meridianele
globului.
Prestigiul mondial al României
contemporane este indisolubil legat
de gîndirea și activitatea celui care
conduce țara de aproape două de
cenii, de numele eminentului om po
litic, arhitect al politicii interne și
internaționale românești, cu larg
ecou
internațional,
președintele
Nicolae Ceaușescu.

ralelele globului în strînsă Interde
pendență cu aspirația vitală a ome
nirii : pacea și colaborarea. Mesa
ger al păcii, promotor al înțelegerii
între popoare, președintele Româ
niei este ascultat cu interes și apro
bare in toate colțurile lumii, dat
fiind că domnia sa vrea pace nu nu
mai pentru țara sa, ci pentru omeni
rea întreagă. Prestigiul internațional
al României este edificat pe înțe
lepciunea, clarviziunea și neobosita
activitate a celui care conduce des
tinele tării și poporului român.
Articolul este însoțit de portretul
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Ziarul „EL SOL DE MEXICO",
evidențiind realizările de seamă obți
nute de poporul român în diverse
sectoare de activitate, îndeosebi în

anii de cînd la conducerea partidu
lui și statului se . află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, scrie : „Această
impetuoasă dezvoltare a permis
României o participare plenară,
alături de celelalte state, la viața
internațională, la schimburile
*
econo
mice internaționale, la soluționarea
marilor probleme internaționale, Ia
lupta pentru pace și dezarmare și
pentru o amplă colaborare cu toate
națiunile lumii".
Ziarul reliefează principalele direc
ții ale politicii externe românești,
subliniind contribuția determinantă a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
elaborarea și promovarea acesteia, la
imprimarea unui curs consecvent și
ferm pentru destindere și pace, pen
tru progresul și bunăstarea întregii
omeniri. „Promovînd consecvent o
politică activă de prietenie și co
laborare cu toate statele lumii, poli
tică ce corespunde cauzei generale a
păcii, România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-au cîștigat
un binemeritat prestigiu pe întreaga
planetă" — relevă „El Sol de Mexico".
Ziarul sovietic „TRUD" înfățișează,
într-un reportaj, noul chip al orașu
lui Tîrgoviște, arătînd că aici s-au
dezvoltat o serie de ramuri indus
triale de importanță majoră. Autorul
articolului prezintă statistici semnifi
cative pentru avîntul industriei ro

mânești în ansamblu, precum și cifre
referitoare la sporirea producției
agricole în anii socialismului, la creș
terea venitului național, a veniturilor
oamenilor muncii de la orașe și sate.
Sub titlul „Măsuri pentru accele
rarea producției românești de țiței",
ziarul „NEPSZABADSAG" informea
ză despre consfătuirea de lucru cu
cadre de conducere și alți oameni ai
muncii din industria petrolului. Refe
rindu-se la cuvîntarea rostită la
consfătuire de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ziarul scoate în relief
sarcinile ce revin industriei pe
troliere românești în direcția creș
terii producției de țiței. Sînt men
ționate măsurile organizatorice în
domeniul industriei petrolului dez
bătute în cadrul consfătuirii.
Mijloacele de informare în masă
sudaneze au publicat o serie de ma
teriale referitoare la țara noastră, la
relațiile dintre România și Sudan.
Evidențiind semnificațiile dialogului
la cel mai înalt nivel. AGENȚIA
SUDANEZĂ DE PRESĂ arată că
„relațiile prietenești și apropiate
dintre președintele Gaafar Mohamed
Nimeiri și președintele Nicolae
Ceaușescu — care s-au întîlnit de
mai multe ori la Khartum și Bucu
rești — au conferit noi dimensiuni
raporturilor româno-sudaneze, le-au
consolidat".
(Agerpres)
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