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îndeplinindu-și mandatul încredințat 
de întregul popor, exprimînd năzuințele 

și interesele întregii națiuni, acționînd 
într-o puternică unitate de voință pentru 

înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru socialist

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ a a doptat in unanimitate:

HOTĂRÎREA
de a împuternici pe tovarășul

Nicolae Ceaușescu
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pentru a se adresa tovarășului 
leonid Ilici Brejnev, secretar general al C. C. al P. C. I. S„ 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al l. R. S. S„ și 
președintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan,

șefi ai statelor semnalare ale Actului final al Conferinței
pentru cooperare și securitate în Europa, în vederea opririi 
amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, pentru 
retragerea celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare

Puternic stimulați de largul ecou pe care noua inițiativă de 
pace a președintelui României socialiste l-a găsit pe toate meri
dianele, precum și de însuflețitoarele idei ale Apelului Marii 
Adunări Naționale adresat parlamentelor, guvernelor, popoare
lor europene și din alte zone ale lumii, apel care constituie o 
nouă și remarcabilă expresie a înaltei responsabilități cu care 
poporul român acționează sub conducerea președintelui său pen
tru apărarea păcii și salvgardarea umanității, deputății foru
lui legislativ suprem al țării au adoptat — la propunerea unui 
grup de deputați din toate județele și din Capitală — o hotărîre 
care este menită să contribuie la împlinirea dezideratelor de 
pace ale tuturor națiunilor lumii.

Asa cum se orecizează si in ace
lui pe care l-am adoptat — se arată 
in hotărîre — tratativele care vor 
incepe peste două zile la 
între Uniunea Sovietică si 
Unite ale Americii Capătă, 
textul vieții internațtonale 
o importantă deosebită. Știm 
toții că de hotărîrea cu care se va 
veni la masa tratativelor, de modul 
in care se vor aborda problemele, 
de dorința cu care cele două părți 
se vor strădui să înfrîngă piedicile 
inerente si neîncrederea acumulată 
de multă vreme va depinde des
chiderea unei pagini noi in lupta 
pentru stocarea aberantei curse a 
înarmărilor si se va cutea trece la 
dezarmare. îndeosebi la dezarmarea 
nucleară, va putea începe o nouă 
etapă, de speranță si nădeidi pen
tru asigurarea securității popoare
lor continentului european, ale în
tregii umanități.

Iată de ce. tocmai în aceste mo
mente. care pot deveni cruciale 
pentru soarta omenirii.

— cunoscind marele prestigiu de 
care, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele

o «mâniei, se bucură oe arena inter- 
tfțonală. ca proeminentă .persona

litate a vieții politice mondiale, ca 
militant neobosit pentru pacea lu
mii :

— pornind de Ia ecoul strălucit al 
mișcării de masă pentru pace pe 
care România a lansat-o în ultima 
perioadă, din Inițiativa președinte
lui nostru ;

— Marea Adunare Națională îm
puternicește pe tovarășul 
Ceaușescu de a se adresă 
tovarășului Leonid Ilici 
secretarul general al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
cum si președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Reagăn, eu
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• LEGI și HOTĂRÎRI de o deosebită 
însemnătate pentru progresul 
economico-social al patriei

• Un înflăcărat APEL pentru 
dezarmare, securitate și pace 
în Europa și în întreaga lume

apelul de a face tot ce le stă in pu
tință in vederea ajungerii la aeor- 
duri concrete privind oprirea am
plasării și dezvoltării de noi arme 
de distrugere în masă, la retrage
rea rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune din Europa — pro
bleme vitale ale securității, destin
derii și păcii mondiale.

De asemenea, in virtutea marelui 
prestigiu internațional al președin
telui țării noastre, Marea Adunare 
Națională împuternicește pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să adrese
ze conducătorilor tuturor celorlalte 
state semnatare ale Actului final de 
la Helsinki chemarea de a depune 
toate eforturile, de a face totpl — 
cu deosebire în această perioadă — 
pentru a acționa în direcția dezvol
tării încrederii si folosirii tuturor 
posibilităților cu care se pornește la 
tratative, pentru ca toate statele să 
participe, intr-o formă sau alta. Ia 
realizarea unor înțelegeri accepta
bile pentru toate statele europene.

Marea Adunare Națională își 
exprimă deblina convingere că. în 
aceste .clipe de mare responsabili
tate pentru destinele însesi ale 
Umanității, 
personală

intervenția directă, 
a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu pe lîngă conducătorii U- 
niunii Sovietice, ai Statelor . Unite 
ale Americii. precum si ai celorlalte 
popoare semnatare ale Actului de 
la Helsinki, expunerea detaliată a 
considerentelor si propunerilor 
României se vor bucura de o largă 
apreciere pe arena internațională, 
vor avea o eficientă efectivă afiupna 
desfășurării tratativelor de la Ge
neva, constituind o nouă si valo
roasă contribuție a României socia
liste. a președintelui tării noastre 
la înlăturarea primejdiilor care a- 
menintă omenirea, la asigurarea 
progresului, securității si păcii în 
întreaga lume.

Marea Adunare Națională, întrunită în sesiune 
în zilele de 27-28 noiembrie 1981, pătrunsă de 
înaltă grijă și spirit de răspundere față de in
teresele supreme ale poporului nostru, față de 
securitatea, pocea, viața și liniștea celorlalte 
noțiuni, își exprimă profunda preocupare în 
legătură cu agravarea situației internaționale, 
determinată în special de cursa înarmărilor, de 
acumularea unui uriaș arsenal de arme nuclea
re tot mai perfecționate, de menținerea și apa
riția unor noi conflicte și stări de încordare în
tre state, de ascuțirea contradicțiilor dintre 
diferite țări și grupuri de țări. O deosebită în
grijorare ne produc planurile de amplasare a 
unor rachete nucleare cu rază medie de acțiu
ne în Europa, care pun într-o mare primejdie 
libertatea, securitatea și însăși viața popoare
lor europene, ca și pacea întregii omeniri.

Marea Adunare Națională dă o înaltă apre
ciere și aprobă întru totul expunerea făcută de 
secretarul general al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., care exprimă poziția 
României față de situația internațională ac
tuală, față de realitățile politice de pe conti
nentul nostru, precum și punctul de vedere al 
țării noastre cu privire la căile depășirii încor-

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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Stimați tovarăși,
Aș dori să mulțumesc 

Adunări Naționale pentru 
rea pe care a luat-o și pentru în
crederea ce mi-a acordat-o, de a 
mă adresa conducătorilor Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii, conducătorilor celorlalte 
state participante la Conferința 
pentru securitate de la Helsinki, 
în vederea acționării în comun 
pentru găsirea celor mai bune so
luții care să ducă la oprirea am
plasării de noi rachete nucleare, Ia 
retragerea celor existente, la reali
zarea unei Europe fără arme ato
mice de nici un fel. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Apelul pe care Marea Adunare 
Națională l-a adresat astăzi po
poarelor, parlamentelor și guver
nelor europene, ale Statelor Unite 
și Canadei se înscrie în activitatea 
consecventă a Marii Adunări Na
ționale, a poporului român de a 
întări solidaritatea și colaborarea 
cu toate popoarele europene, cu 
toate popoarele lumii în lupta pen
tru dezarmare, în primul rînd pen
tru dezarmare nucleară, pentru o 
lume a înțelegerii și a păcii. 
(Aplauze puternice. îndelungate).

Doresc să vă asigur, tovarăși, că 
voi îndeplini în cele mai bune con
diții împuternicirea și încrederea 
acordată de Marca Adunare Na
țională, încrederea poporului, răs- 
punzind năzuințelor poporului nos
tru de a face totul pentru ca na
țiunea noastră să poată să trăiască 
In pace și să făurească societatea

Marii 
hotărî -
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socialistă și comunistă, pentru ca 
toate națiunile europene, întreaga 
lume să trăiască in pace și colabo
rare. (Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“').

Doresc să reafirm și cu acest 
prilej ceea ce am declarat la ple
nara Comitetului Central al parti
dului, că, în actuala situație inter
națională, nu există problemă mai 
importantă decit aceea de a opri 
cursa înarmărilor, politica de 
încordare, de a se face totul pen
tru trecerea Ia dezarmare, pentru 
o Europă fără arme nucleare, pen
tru o lume a păcii și colaborării 
egale între toate națiunile! (Aplau
ze îndelungate, urale).

Știm că lupta pe care o duc as
tăzi popoarele europene — și Ia 
care poporul nostru participă activ 
— lupta popoarelor lumii nu e o 
luptă ușoară. Sînt multe greutăți 
de învins. S-au acumulat multe 
armamente, s-a acumulat multă 
neîncredere; dar este o luptă 
dreaptă și ea va triumfa! Puterea 
stă în miinile popoarelor — și 
avem deplina convingere că, acțio- 
nînd unite, popoarele vor opri po
litica ce poate duce la distruge
rea omenirii, vor impune pacea, 
vor asigura națiunilor posibilitatea 
de a-și asigura progresul, bunăsta
rea și fericirea! (Aplauze puternice 
și urale; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!").

Doresc să-mi exprim convinge
rea că Apelul Marii Adunări Na
ționale, hotărîrea Marii Adunări 
Naționale, scrisorile ce vor fi adre-

sate conducătorilor statelor euro
pene vor găsi ecou la șefii de sta
te, la guverne, la parlamente, l.a 
popoarele europene, că acestea vor 
fi interpretate ca expresie a dorin
ței poporului nostru de a ajunge 
la înțelegerile necesare pentru via
ța și existenta continentului nostru 
și a lumii, că șefii de state — și, 
in primul rînd, șefii de state ai 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite
— vor acționa în așa fel incit să 
răspundă speranței omenirii, care 
dorește ca aceste două mari puteri, 
care dețin armamentul atomic, să 
nu-1 folosească niciodată in scopuri 
militare, să renunțe la 
cleare și atomul să fie 
mai in scopuri pașnice 
ință, cultură, pentru o 
bună. (Aplauze și urale 
lungate; se scandează „Ceaușescu
— România, stima noastră și 
mîndrial").

încă o dată, vă mulțumesc pentru 
încredere și pentru hotărîrea pe 
care am adoptat-o și consider că, 
într-o deplină unitate, Marea Adu
nare Națională, întregul nostru po
por, sub conducerea partidului, tre
buie să facă totul pentru a-și adu
ce contribuția la pace, la dezarma
re, la o viață mai bună! (Aplauze 
și uraîe puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace“. în
tr-o atmosferă de puternică însu
flețire, toți deputății prezenți la 
sesiune ovaționează puternic pen
tru președintele Republicii, to- 

, varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
politica de pâce și colaborare a 
României socialiste).

Sîmbătă la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe V. I. Drozdenko,

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loo o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

armele 
folosit 
pentru 
viață

nu- 
nu- 
ști- 
niai 

înde-

NICOLAE CEAUSESCU
Societății naționale franceze 

de televiziune „lele-France F

APELUL
ale Statelor Unite ale Americii si Canadei

dării din raporturile dintre state, la oprirea 
cursei înarmărilor, în special la oprirea ampla
sării și dezvoltării de noi rachete nucleare în 
Europa, la eliberarea continentului nostru de 
arme atomice, la imperativul unirii tuturor for
țelor politice și sociale, a tuturor popoarelor 
pentru îndepărtarea pericolului războiului și 
salvgardarea păcii și securității internaționale. 
Marea Adunare Națională apreciază că strălu
cita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pătrunsă de înaltă responsabilitate 
pentru destinele poporului nostru și ale întregii 
omeniri, a dinamizat energiile și forțele întregii 
noastre națiuni în slujba marilor idealuri, de 
progres, pace și bună conviețuire ale popoare
lor, pentru întărirea colaborării României cu 
toate națiunile europene, cu întreaga omenire, 
în apărarea bunului celui mai de preț — exis
tența liberă și demnă, viața, pacea.

Poporul nostru — ca și celelalte popoare eu
ropene — consideră că, în actualele împrejurări 
create în Europa, obiectivul central, cel mai ar
zător, ce stă in fața noastră, a tuturor popoare
lor de pe continent, este oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiune, trecerea 
la reducerea substanțială, de o parte și de 
alta, a acestor armamente, a tuturor armamen-

tetor nucleare, eliberarea totală și definitivă a 
Europei de arma atomică.

Marea Adunare Națională salută apropiata 
deschidere a negocierilor de Io Geneva, dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii, consacrată opririi amplasării și dezvol
tării, precum și retragerii rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa. Poporul 
nostru, ca întreaga opinie publică europeană 
și mondială, urmărește cu deosebit interes și 
așteaptă ca negocierile să ducă la măsuri și 
hotăriri practice, concrete în direcția soluțio
nării constructive a acestei probleme vitale a 
continentului nostru, a securității, destinderii și 
păcii mondiale.

In legătură cu aceasta, Marea Adunare Na
țională a luat act cu satisfacție, salută și dă o 
înaltă apreciere declarațiilor secretarului gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. I. Brejnev, 
privind dorința Uniunii Sovietice de a se ajunge 
la un acord asupra renunțării totale de către 
cele două părți — Occidentul și Răsăritul - la 
toate tipurile de armament nuclear cu rază 
medie de acțiune îndreptate spre obiective din 
Europa, a transformării Europei într-un conți1

nent liber de. arma nucleară. De asemenea, 
Marea Adunare Națională a luat act cu in
teres și apreciază pozitiv declarațiile președin
telui Statelor Unite ale Americii, Ronald 
Reagan, potrivit cărora Statele Unite ale Ame
ricii sînt dispuse să meargă pînă la anularea 
amplasării de noi rachete cu rază medie de 
acțiune in Europa și reducerea armelor nu
cleare strategice și că sînt gata să negocieze 
propunerile sovietice. Deși există deosebiri 
esențiale intre declarațiile celor doi șefi de 
stat, opinia publică europeană și mondială 
apreciază că ele exprimă dorința celor două 
state de a duce tratative și nutresc speranța 
că acestea vor duce la un acord privind eli
minarea armamentelor cu rază medie de ac
țiune, a oricărui fel de armament nuclear din 
Europa.

Ar avea o deosebită importanță ca încă de 
la începutul negocierilor să se convină asu
pra hotărîrii de oprire a amplasării și dezvol
tării de noi rachete, de reducere a celor exis
tente, iar la încheierea negocierilor să se ajun
gă la înțelegerea reducerii armamentului nu
clear cu rază medie de acțiune la nivelul cel

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați avansat importante 
propuneri pentru dezarmare și 
pace in Europa. în esență, prin 
cerința de a se opri amplasarea 
de noi rachete și de a se retrage 
cele existente in Europa s-ar pu
tea spune că așa-numita „opțiu
ne zero" a fost formulată de 
dumneavoastră înaintea pre
ședintelui Reagan. Cum vedeți 
realizarea acestei „opțiuni zero" ?

RĂSPUNS : România este profund 
îngrijorată de situația care s-a creat 
in Europa ca urmare a acumulării 
unor cantități mari de armamente 
nucleare, de hotărîrea de a se am
plasa noi rachete cu rază medie de 
acțiune, de a se dezvolta cele exis
tente. Aceasta creează pericolul unui 
război nuclear, care ar putea distruge 
întregul continent în cîteva minute. 
Iată de ce România s-a pronunțat și 
se pronunță cu toată hotărîrea pen
tru a se trece la oprirea amplasării 
de noi rachete, pentru retragerea ce
lor existente, pentru a se trece la 
tratative în vederea realizării unei 
Europe fără armament nuclear.

în acest sens, salutăm începerea 
tratativelor dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite și ne exprimăm spe
ranța că ambele state vor acționa cu 
cea mai înaltă responsabilitate pen
tru a ajunge la un acord reciproc ac
ceptabil.

Dacă am vorbi de ..opțiunea- zero", 
consider că prin aceasta ar trebui să 
înțelegem realizarea unei dezarmări 
generale nucleare in Europa, retra
gerea totală a oricărui fel de arma
ment nuclear din Europa. Cit timp 
vor rămîne diferite tipuri de arma
ment nuclear, nu se 
„opțiunea zero".

ÎNTREBARE : Ceea ce împie
dică dezarmarea
rea. Uniunea Sovietică afirmă că 
există paritate între U.R.S.S. și 
S.U.A., americanii spun că sovie
ticii sînt mai puternici. Ce soluții 
concrete propuneți. Excelență, 
pentru ca negocierile de la 30 no-

poate vorbi de

este neincrede-

iembrie să aducă speranțe Eu
ropei și lumii ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, !n viața 
internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă. Există o pu
ternică neîncredere, îndeosebi între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
dar s-ar putea vorbi — ca să mă ex
prim așa — de o criză mai generală 
a încrederii între Est și Vest. De 
aceea, noi considerăm că este nece
sar să se acționeze în direcția dez
voltării încrederii prin măsuri efec
tive de dezarmare, si în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Consider că recentele propuneri 
ale secretarului general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Leonid 
Ilici Brejnev, cu privire la fap
tul că Uniunea Sovietică este gata 
sa meargă foarte departe, inclusiv la 
înlăturarea tuturor armamentelor 
atomice din Europa, constituie un 
factor foarte important. Asa cum 
apreciez și recentele declarații ale 
președintelui Reagan, care a declarat 
că și Statele Unite sînt gata să ia în 
considerație și să trateze pe baza 
propunerilor formulate de Leonid 
Ilici Brejnev. Aceasta permite să se 
afirme că se pornește cu anumite po
sibilități reale ca la convorbirile ce 
vor incepe zilele viitoare să se poată 
ajunge la anumite înțelegeri.

Ținind insă seama că problema ra
chetelor nucleare si armamentului 
nuclear în Europa interesează toate 
popoarele continentului, consider că 
este necesar ca toate statele euro
pene să manifeste o preocupare și 
un interes deosebit și permanent, 
sa-și expună punctele de vedere și 
să participe, într-o formă sau alta, 
cel puțin ca observatori, la tratati
vele privind rachetele și armamentul 
nuclear in Europa. O prezentă a sta
telor europene la aceste tratative ar 
avea o influentă pozitivă, ar ajuta la 
desfășurarea cu rezultate bune a tra
tativelor și ar constitui un factor 
pozitiv pentru Europa, deoarece — 
pină la urmă — problemele Europei 
riu se pot rezolva fără statele din 
Europa.

(Continuare în pag. a Vl-a)

® Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole 
animale și vegetale în perioada 1982—1985.

• Programul cu privire Ia aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimes
trul IV/1981 și semestrul 1/1982.

• Legea privind obligația activiștilor de partid, de stat și
ai organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor din conducerea 
unităților socialiste, a specialiștilor din agricultură și din alte 
domenii de activitate de a locui în localitățile în care își des
fășoară activitatea. /n paginile 11, III și IV
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PROGRAMUL
cu privire la aprovizionarea populației

cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum 
pe trimestrul IV/1981 și semestrul 1/1982

Programul a fost întocmit pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul, general al partidului, de a se asigura o bună apro
vizionare a populației cu produse agroalimentare și industriale specifice 
sezonului, într-o gamă sortimentală diversificată și de calitate, în con
cordanță cu nivelul și structura veniturilor, potrivit obiectivelor stabilite 
de Directivele Congresului al XII-lea al P.C.R. privind ridicarea continuă 
a nivelului de trai al întregului popor. '

De asemenea, s-a ținut seama de prevederile Programului privind au- 
toeonducerea și autoaprovizionarea teritorială pentru asigurarea populației 
cu produse agricole animale și vegetale pe perioada 1982—1985, elaborat 
din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, care va contribui la îmbună
tățirea cantitativă și calitativă a consumului alimentar în țara noastră.

La principalele produse, cantitățile prevăzute în program sint corelate 
cu nivelurile din plan, cu resursele din balanțe, precum și cu numărul 
de locuitori, asigurînd aprovizionarea corespunzătoare a populației.

I. PRODUSE ALIMENTARE
La dimensionarea cantităților s-au 

avut in vedere cerințele unui con
sum rațional, aplicarea măsurilor 
privind asigurarea autoaprovizionării 
în profil teritorial, mobilizarea in
tr-o măsură mai mare a disponibili
tăților de produse agroalimentare 
din gospodăriile populației, reparti
zarea echitabilă și echilibrată pe te
ritoriu, gospodărirea judicioasă a re
surselor destinate fondului pieței, 
precum și combaterea fermă a ma
nifestărilor de risipă, supraaprovizio- 
nare și neglijență în păstrarea pro
duselor.

Aprovizionarea se va realiza In 
mod diferențiat in funcție de struc
tura populației pe ramuri de acti
vitate, de efortul fizic, pe localități 
urbane Și rurale, condiții climatice 
etc.

— mii tone —

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

Griu pentru pîine si făină 756,7 1 284,3
Paste făinoase 16.5 31,0
Porumb pentru mălai 161.2 318,0

Totodată s-au constituit rezerve de 
plan la producători, în griu pentru 
pline și făină, precum și la porumb 
pentru mălai, atît în trimestrul 
IV/1981, cit și în semestrul 1/1982.

Aprovizionarea populației de la o- 
rașe și sate cu produse cerealiere se 
va realiza din fondul de stat și din 
resursele proprii de grîu și porumb 
din producția cooperativelor agricole 
și a gospodăriilor populației.

Desfacerea acestor produse se va 
face astfel :

a) Populația din municipii și ora
șe. precum și personalul muncitor 
care lucrează in ramurile neagricole 
și domiciliază în alte localități se a- 
provizioneăză din municipiile și ora
șele in cârc domiciliază sau în care 
lucrează.

b) Personalul muncitor din unități 
industriale, mine, «chele petrolifere, 
șantiere, exploatări forestiere și alte 
asemenea unități din comune sau 
locuri izolate se aprovizionează in 
localitățile sau locurile unde iși des
fășoară activitatea.

c) Personalul muncitor și populația 
din mediul rural se aprovizionează 
din localitățile în care domiciliază.

In scopul asigurării unei desfaceri 
ritmice, evitării aglomerărilor și de
plasării cetățenilor, consiliile popu
lare vor lua măsuri pentru aprovizio
narea populației cu piine, făină și 
mălai prin unități comerciale din 
zona acestora,

în mediul rural, necesarul de con
sum urmează «ă se acopere In prin
cipal din resursele proprii de cereale 
care au fost repartizate membrilor 
cooperatori pentru munca depusă, 
cit și cele realizate pe loturile în fo
losință, precum și în gospodăriile ță
rănești din zonele ' necooperat ivizate.

De asemenea, s-a prevăzut să se 
acorde ca împrumut din fondul de 
stat grîu și porumb pină la viitoarea 
recoltă sau pe schimb cu alte produ
se agricole pentru consumul perso
nalului muncitor, membrilor C.A.P., 
pensionarilor, precum și pentru mem
brii de familie ai personalului din 
comune care lucrează in municipii și 
orașe.

Pentru populația din zonele de deal 
și munte neproducătoare de cereale 
s-a prevăzut asigurarea, în condițiile 
stabilite de lege, a cantităților de 
piine, făină și mălai necesare apro
vizionării tuturor locuitorilor.

în vederea asigurării producției de 
piine în mediul rural se vor lua mă
suri de utilizare eficientă a capaci
tăților de producție ale brutăriilor, 
astfel incit să se satisfacă necesarul 
de piine al populației respective.

în localitățile rurale, unde nu exis-

Total came și produse din carne 
in echivalent carne tăiată
— Carne tăiată
— Preparate din carne
— Preparate culinare
— Conserve din carne

S-au constituit rezerve de plan la 
industrie pentru carne atit în trimes
trul IV/1981, cit și in semestrul 
1/1982.

Prevederile din program asigură 
creșteri față de semestrul 1/1981 cu 
4,5—5 la sută la carne tăiată, prepa
rate și alte produse din carne.

Asigurarea cantităților de carne 
prevăzute impune ca Ministerul A- 
griculturii șl Industriei Alimentare și 
consiliile populare să la măsuri pen
tru realizarea integrală a sarcinilor 
da plan privind Intrările de animale

La piine, făină și mălai se are in 
vedere reducerea treptată a desface
rii și consumului, concomitent cu 
sporirea ponderii cărnii, produselor 

_din carne, peștelui etc., corespunză
tor cu tendințele internaționale pri
vind asigurarea unei alimentații ști
ințific fundamentată.

Prin program se prevede desface
rea următoarelor cantități de pro
duse ;

A. Griu pentru piine și făina, 
paste făinoase, 

porumb pentru mălai
Se prevăd să se desfacă următoa

rele cantități, avîndu-se în vedere 
consumurile medii stabilite pe o per
soană in Decretul Consiliului de 
Stat nr. 313/1981 : 

tă in prezent brutării, plnă la crea
rea acestora, piinea și produsele de 
panificație se vor asigura de la bru
tăriile din localitățile apropiate, iar 
comunele care se învecinează cu o- 
rașele se vor aproviziona din aceste 
localități.

Se vor lua măsuri pentru dezvol
tarea în cursul anilor 1982—1983 a ca
pacităților de producție ale brutăriilor 
din mediul ruial, astfel ca acestea să 
asigure necesarul de pîine al popu
lației din comune.

O atenție deosebită se va acorda 
diversificării producției de pline și 
specialități de panificație, in gramaje 
corespunzătoare care să permită ce
tățenilor cumpărarea produselor m 
raport cu nevoile reale de consum, 
precum și realizării de sortimente 
variate și de calitate, inclusiv la pas
te făinoase.

Aprovizionarea cu pîine. făină și 
mălai a consumurilor colective (can
tine, creșe. grădinițe, internate, spi
tale. unități de turism și de alimen
tație publică) se va realiză pe baza 
consumului rațional stabilit, asigu- 
rindu-se desfacerea produselor de 
panificație în gramaje mici și înlătu
rarea oricărui fel de risipă.

B. Carne și produse din carne

Ținind seama de principiul auto- 
conducerii și autoaprovizionării teri
toriale și de creșterea răspunderii 
organelor locale pentru aproviziona
rea populației, la elaborarea progra
mului s-au avut in vedere măsurile 
adoptate ca pentru aprovizionarea 
fiecărui județ, oraș și comună să se 
stabilească un anumit număr de’ ani
male care să fie crescute la nivelul 
greutăților prevăzute, în vederea a- 
coperirii sporului de producție pen
tru asigurarea fondului de consum 
local și a bunei aprovizionări a în
tregii populații. Consumurile vor 
putea fi suplimentate în măsura in 
care se realizează sporuri în greuta
te la tăierea animalelor peste limi
tele stabilite, creșterea natalității și 
scăderea mortalității.

Pentru semestrul 1/1982 s-a luat în 
calcul partea aferentă din prevede
rile de consumuri pe întreg anul de : 
o bovină de 360 kg pentru 15 locui
tori, un porc de 110 kg pentru 3 lo
cuitori, o ovină de 31 kg la 5 locui
tori, 13 pui de 1,3 kg la un locuitor, 
revenind un consum mediu anual pe 
un locuitor de peste 65 kg carne și 
produse din carne.

Corespunzător acestora, în program 
s-au prevăzut la desfacere următoa
rele cantități ■:

— mii tone —

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

236,4 408,4
122,1 209,4
74,5 128,5

4.0 7.7
9,4 20,5

la fondul de stat, precum și a can
tităților de carne din contracte și a- 
chiziții suplimentare de la gospodă
riile populației, cu respectarea stric
tă la tăiere a greutății animalelor 
prevăzută prin lege.

Pentru o cit mai bună gospodărire 
și folosire a resurselor de carne și 
produse din carne se vor aplica mă
surile de servire la consumurile co
lective și în alimentația publică a 
unor meniuri — cel puțin 2—3 pre
parate zilnic — din legume, precum 
și din paste făinoase, ouă, pește, me

niuri dietetice și de cruțare, potrivit 
cerințelor unei alimentații raționale 
echilibrate. Se vor întreprinde mă
suri practice pentru a se asigura in 
unitățile de alimentație publică cite 
4 kg de legume și cartofi la 1 kg de 
carne tăiată.

Se vor intensifica măsurile pentru 
îmbunătățirea calității preparatelor 
din carne, realizarea sortimentelor 
prevăzute în plan, precum și a pro
duselor specifice sezonului rece. De 
asemenea, vor fi folosite în mai ma

Livrările prevăzute pentru fondul 
pieței, împreună cu stocurile existen
te in comerț, vor asigura o aprovi
zionare bună a populației pentru în
tregul sezon.

1 Trim, 
IV/1981

Sem.
1/1982

Lapte de consum mii hl 1299 7 280
Produse lactate proaspete mii hl 1 000 2 030
Brînzeturi mii tone 18,8 35,8

In semestrul 1/1982, desfacerile 
sint stabilite la nivelul planului de 
livrări din fondul de stat și din re
sursele suplimentare din contractări 
și achiziții de la gospodăriile popu
lației, ținind seama de prevederea 
din Programul privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea teritorială 
ca în anul 1982 să se asigure un 
consum mediu pe un locuitor de 
200 litri lapte.

mii tone —

Trim.
IV/1981

Sem. 
1/1982

Total grăsimi 70,6 136,7
din care:

— ulei comestibil 51,7 100,0
— grăsimi porcine ■■ 7,0 11,4
— unt + margarină 11,9 25,3

din care: ■•tin, ■ . •
— unt 6,2 14,0

E. Zahăr și produse zaharoase
La desfacere se prevăd următoarele cantități S

— mii tone —

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

Zahăr 72,5 152,0
Produse zaharoase 58,3 90,4

din care :
— drageuri, caramela} 9,5 15,0
— ciocolată 7,2 12,5
— patiserie 26,7 45,6

La zahăr s-au constituit rezerve de 
plan la industrie atît în trimestrul 
IV/1981, cit și în semestrul 1/1982.

La produse zaharoase, prin aplica
rea programului de măsuri privind 
îmbunătățirea structurii producției, se 
asigură o creștere de 5,1 Ia sută față 
de semestrul 1/1981; se va acționa 
pentru asigurarea calității la toate 
sortimentele. In alimentația publică 
se vor aplica in continuare rețete di

Pește
Semiconserve de pește 
Conserve de pește

Desfacerile prevăzute la pește și 
produse din pește asigură o aprovi
zionare îmbunătățită a populației, 
luîndu-se măsuri pentru sporirea 
cantităților în unitățile de alimenta
ție publică și consumurile colectivei.

G. Cartofi, legume și fructe 
proaspete

în Programul privind autoconduce-

mil tone —

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

Cartofi de toamnă •) 309,0 174,0
Cartofi timpurii 60,0
Legume de timp — total 412,0 230,0

din care :
— ceapă uscată 30,0 32,0
— ceapă verde 0,2 11.5
— usturoi 1 4,3
— rădăcinoase 74,0 47,0
— varză < 194,0 42,0
— spanac 0,7 7,5
— tomate 25 12,0
Fructe — total „ 64,0 102,0

din care ;
— mere 59,0 80,0
— căpșuni, cireșe, vișine — 10,0
Struguri 88,0 5.0
Fasole boabe 6,0 6.0

•) La trimestrul IV s-a inclus și luna septembrie.

Cantitățile prevăzute la cartofi, le
gume și fructe asigură o aprovizio
nare satisfăcătoare, resursele fiind 
constituite din livrările curente, cit șl 
din silozuri.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, consiliile populare jude
țene și al municipiului București vor 
lua măsuri pentru asigurarea produc
ției de legume timpurii, prin extin
derea suprafețelor de solarii amena

Trim. IV/1981 Bem. 1/1982

Conserve de legume 44,0 92,0
Conserve de fructe 19,0 50.0
Pastă de roșii 10,0 13,8

Pe-. întreaga perioadă cantitățile 
prevăzute la conserve vor asigura o 
aprovizionare corespunzătoare a 
populației. 

re măsură adaosurile proteice, ur- 
mînd ca pe această cale să se rea
lizeze cantități suplimentare de pre
parate din carne pentru fondul pie
ței.

C. Lapte de consuni 
și produse din lapte

Se prevăd pentru desfacere urmă
toarele cantități:

Se va acoperi cu prioritate nece
sarul de consum pentru creșe, gră
dinițe, spitale, precum și cantitățile 
de lapte atribuite ca antidot.

D. Grăsimi vegetale și animale
Pe total grăsimi prevederile pentru 

desfacere în semestrul 1/1982 sînt cu 
5,4 la sută mai mari decit realizările 
din semestrul 1/1981: 

versificate, pentru realizarea unei 
largi game sortimentale de produse 
de patiserie și zaharoase.

F. Pește, conserve 
și semiconserve din pește

La desfacere se prevăd următoa
rele cantități:

— mii tone

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

27,0 39,0
8,2 8.5

rea și autoaprovizionarea teritorială 
se stabilește ca în anul 1982 să se 
realizeze un consum mediu pe locui
tor de 170 kg legume, 100 kg cartofi 
(din care 30 kg timpurii), 58 kg fruc
te. în mod corespunzător cu partea 
aferentă din consumul anual, pentru 
semestrul 1/1982 s-au prevăzut la 
desfacere cantități sporite cu 30 la 
sută la legume, 27 la sută la cartofi, 
13 la sută la fructe.

jate cu mijloace locale, precum și de 
cartofi timpurii, în vederea satisfa
cerii pe plan local a cerințelor popu
lației.

H. La conserve de legume, 
fructe și pastă de roșii

Se prevăd la desfacere următoarele 
cantități:

— mii tone —

în completarea fondului de mărfuri 
se vor desface următoarele produse 
din import;

— mii tone —

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

Lămîi 9,5 20,5
Portocale, mandarine, grepfiruturi, banane 30,0 32,0
Măsline 3,5 6,0

II. PRODUSE INDUSTRIALE

Pardesie, raglane, canadiene
— copii
— adulți

Paltoane și înlocuitori
— copii
— adulți

Tricotaje tip lină
— copii
— adulți

Lenjerie și îmbrăcăminte scămoșată 
tip bumbac

— copii
— adulți

încălțăminte de sezon (ghete, 
bocanci, cizme etc.)

— copii
— femei
— bărbați

La încălțăminte s-a avut în vedere 
ca aprovizionarea populației pentru 
sezonul rece să se facă in principal 
cu sortimente adecvate sezonului și 
într-o gamă largă de diversificare.

O atenție deosebită se va acorda 
aprovizionării cu produse care asi
gură valorificarea superioară a ma
teriilor prime, cu o structură sorti
mentală mai variată și finisaje îm
bunătățite.

Se va acționa, totodată, pentru rea
lizarea producției și livrărilor de pro
duse din in și cinepă, în concordanță 
cu programul de măsuri stabilit.

La repartizarea fondului de marfă 
pe județe s-au avut in vedere resur
sele, structura populației, gradul de 
urbanizare, tradițiile locale de con
sum, precum și zonele cu tempera
turi scăzute.

Televizoare
Aparate radio
Sobe de încălzit cu combustibili 

solizi
Geamuri trase
Sănii
Schiuri
Jucării

La repartizarea pe județe a fondu
lui de mărfuri s-au avut în vedere: 
gradul de dotare a populației, con
dițiile climaterice și tradițiile de

— mii tone —

Trim. IV/1981 Sem. 1/1982

Combustibili solizi — total 1 290 1920
din care ; *

— lignit 520 800
— cărbune brichetat 190 240
— lemne de foc 550 850
Gaze lichefiate 53,9 110

Ministerele furnizoare trebuie să 
asigure livrarea integrală a canti
tăților de combustibili solizi și gaze 
lichefiate la care s-au angajat în ca
drul sarcinilor de plan. Se va acorda 
prioritate aprovizionării orașelor și 
centrelor muncitorești, zonelor su
puse izolării și județelor lipsite de 
resurse locale.

★
în vederea desfășurării în condiții 

corespunzătoare a aprovizionării 
populației in trimestrul IV/1981 și se
mestrul 1/1982 vor fi luate următoa
rele măsuri :

— Consiliul de Miniștri va lua toa
te măsurile necesare ca ministerele, 
consiliile populare să îndeplinească 
integral prevederile programului cu 
privire la aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum, să asigure în
deplinirea sarcinilor de creștere a 
producției agricole, vegetale și ani
male. in conformitate cu prevederile 
planului de stat. Guvernul va exer
cita un control permanent asupra ac
tivității desfășurate de toate organe
le centrale și locale pentru îndepli
nirea obligațiilor ce le revin din pro
gram și a asigura buna aprovizio
nare a populației cu produse agro
alimentare și industriale.

— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, comitetele execu
tive ale consiliilor populare și con
ducerile unităților agricole si de va
lorificare vor asigura realizarea in
trărilor la fondul de stat a produse
lor agroalimentare la nivelul planu
lui stabilit pentru fiecare județ, pre
cum și insilozările de’legume, car
tofi și fructe, conform prevederilor 
din program. Totodată, se vor lua 
măsuri pentru sortarea și buna păs
trare a produselor însilozate.

— în baza răspunderilor stabilite, 
potrivit legii, comitetele executive 
ale consiliilor populare vor acționa 
potrivit principiilor autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, pentru 
creșterea continuă a producției agri
cole în vederea satisfacerii nevoilor 
de consum ale populației și asigu
rarea resurselor necesare oonstituirii 
fondului de consum local si a fon

Mărfuri textile-incâlțăminte
Pentru sezonul toamnă-iamă (tri

mestrul IV/1981 și trimestrul 1/1982) 
sint prevăzute pentru desfacere ur
mătoarele :

Cantități 
totale

mii buc. ' 940
390
550

mii buc. 1 300
700
600

mii buc. 23 400
17 700
5 700

mii buc. 15 000
6 800
8 200

mii per. 17 200
7190
5 320
4 690

Mărfuri metalo-chimice

La majoritatea bunurilor de uz în
delungat solicitate mai mult în aceas
tă perioadă sînt prevăzute cantități 
sporite care vor satisface cerințele 
populației. Concomitent, unitățile 
producătoare vor livra sortimente noi 
cu funcționalitate îmbunătățită, ran
damente sporite și consumuri mai re
duse de energie. De asemenea, se asi
gură cantități corespunzătoare la pro
dusele specifice sezonului de iarnă, 
cum sînt: sobe de încălzit cu com
bustibili solizi, geamuri, articole 
pentru sporturi de iarnă, jucării etc.

La principalele produse se prevăd 
următoarele desfaceri:.

1/1082
Trim. .*

IV/1981

mii buc. 185,0 190,0
mii buc. 160,0 250,0

mii buc. 48,0 48,0
mii mp 1 480,0 1 800,0
mii buc. 50,0 10,5
mii per. 14,0 8,5
mii. lei 470,0 535,0

consum, zonele pentru sporturi de 
iarnă.

La combustibili cantitățile pre
văzute vor asigura o aprovizionare 
normală : 

dului centralizat de produse agro
alimentare.

— Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare, consiliile populare 
și Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Consuni vor lua măsuri pen
tru intensificarea activității uniuni
lor județene, în vederea sporirii con
tractărilor și achizițiilor de produse 
agroalimentare din gospodăriile popu
lației.

— Consiliile populare vor analiza 
gradul de satisfacere a necesităților 
cu fiecare sortiment de legume, sta
bilind măsuri pentru acoperirea pe 
plan local a cerințelor populației și 
vor intensifica acțiunea de mobili
zare a tuturor cetățenilor in vederea 
cultivării terenurilor din localități cu 
cereale, legume, cartofi, zarzavaturi, 
precum și pentru creșterea animale
lor și a păsărilor, atît pentru acope
rirea nevoilor proprii de consum, cit 
și pentru valorificarea prin contracte 
și aohiziții.

— Ministerul Comerțului Interior 
și consiliile populare vor lua măsuri 
pentru dezvoltarea producției agrico
le in gosnodăriile-anexă de oe lingă 
unitățile de alimentație publică și 
consumurile colective, în vederea aco
peririi in mai mare măsură a nece
sarului de carne, cartofi, legume și 
zarzavaturi din producție proprie.

— De asemenea, se vor întreprinde 
măsuri eficiente pentru diversificarea 
sortimentelor de mîncăruri. a meniu
rilor în unitățile de alimentație pu
blică și în cele de consum colectiv 
prin folosirea pe scară mai largă în 
toate unitățile a legumelor, pastelor 
făinoase și a preparatelor din ouă.

— Ministerul Comerțului Interior 
șl consiliile populare vor lua măsuri 
pentru organizarea desfacerii de 
produse cerealiere în condițiile pre
văzute prin Decretul nr. 313/1981 și 
vor urmări ca desfacerea de pîine. 
făină, mălai și paste făinoase prin 
unitățile comerciale, de alimentație 
publică și prin celelalte unități de 
consum colectiv să se realizeze în 
cantitățile stabilite, înlăturindu-se 
risipa și aruncarea unor mari canti
tăți de pîine.

— Ministerul Agriculturii șî In
dustriei Alimentare. Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum și 
consiliile populare vor lua măsuri 
pentru diversificarea producției de 
panificație, realizarea de sortimente 
de calitate superioară care să satis
facă în condiții cît mai bune cerin
țele de consum ale populației.

— Consiliile populare județene. 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum 
vor lua măsuri pentru dezvoltarea 
capacităților de producție a brutării
lor, astfel ca acestea în cursul anilor 
1982—1983 să asigure satisfacerea ne
cesarului de piine pentru populația 
din mediul rural.

— Pentru asigurarea ritmicității șl 
continuității livrărilor și desfacerilor 
către populație. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare și Mi
nisterul Comerțului Interior vor sta
bili, de comun acord. livrările pe 
luni în cadrul sarcinilor prevăzute pe 
trimestre la principalele produse ali
mentare (carne și produse din carne, 
lapte si produse din lapte. zahăr, 
ulei, legume și cartofi).

— Comitetele executive ale consi
liilor populare vor asigura o bună 
aprovizionare cu produse agțoali- 
mentare. precum și a piețelor cm le
gume. cartofi, fructe, repartizarea și 
gospodărirea cît mai judicioasă în 
teritoriu și pe sisteme comerciale a 
întregului fond de mărfuri atribuit.

— Ministerul Agriculturii si Indus
triei Alimentare va lua măsuri pen
tru ca întreprinderile din subordine 
să respecte cu strictețe sarcinile de 
livrare a produselor, conform nivelu
rilor și destinației pe beneficiari. în 
profil teritorial.

— Pentru a asigura continuitatea 
aprovizionării în zonele supuse înză- 
pezirii pe timpul iernii, se va acorda 
o atenție deosebită formării stocuri
lor și bunei lor gospodăriri. în aceste 
localități se vor constitui la zahăr și 
ulei stocuri pentru minimum 15 zile 
desfacere.

— Ministerele și organele centrale 
producătoare de bunuri de consum 
vor asigura realizarea integrală și la 
timp a planului de livrări la fondul 
pieței, în structura stabilită și cu deo
sebire la produsele industriale de 
sezon, de cerere curentă și sortimen
tele de calitate superioară, lux și 
extra. O atenție deosebită se va a- 
corda îmbunătățirii calității și diver
sificării produselor, asigurînd un ri
guros control pe faze de producție.

— De asemenea. Ministerul Comer
țului Interior și Centrocoop vor lua 
măsuri pentru intensificarea contro
lului calitativ la receptionarea măr
furilor. astfel incit în rețeaua co
mercială să fie livrate mărfuri de 
calitate corespunzătoare, care să sa
tisfacă cerințele populației.

— Ministerul Comerțului Interior. 
Centrocoop si consiliile populare ju
dețene vor acționa pentru aprovizio
narea ritmică a magazinelor cu măr
furi industriale în sortimente spe
cifice de sezon, luind măsuri pentru 
deplasarea unei părți mai mari din 
stocurile existente în depozite, con
comitent cu îmbunătățirea organizării 
desfacerii mărfurilor prin diverse 
forme de comerț.

— Ministerul Comerțului Interior. 
Ministerul Minelor. Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de
Construcții și consiliile populare vor 
urmări la furnizori livrarea integrală 
și la timp a cantităților de lemne și 
cărbuni stabilite și vor lua măsuri 
pentru dirijarea operativă a acest -a. 
asigurînd cu prioritate aprovizu .»a- 
rea orașelor și centrelor muncito
rești, precum și a județelor lipsite 
de resurse.

— Ministerul Comerțului Interior 
împreună cu Uniunea Centrală a Cor 
operativelor de Consum vor acționa 
în continuare pentru o mai bună 
aprovizionare cu produse industriale 
a unităților din mediul rural, inclusiv 
cu mărfurile stabilite a fi vîndute in 
schimb cu produse agroalimentare.

— Ministerul Comerțului Interior,
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum, ministerele care au în 
subordine unități de desfacere si co
mitetele executive ale consiliilor 
populare vor întreprinde măsuri e- 
ficiente pentru gospodărirea cu grijă 
a fondului de marfă pe teritoriu, pre
cum și pentru respectarea regulilor 
de comerț, aplicarea normelor de 
etică și echitate socialistă de către 
personalul din comerț in relațiile cu 
populația, intensifieîndu-se acțiunile 
de combatere cu mai multă fermita
te a oricăror forme de supraaprovi- 
zionare, stocare și degradare a pro
duselor.

— Ministerul Comerțului Interior 
și consiliile populare vor stabili. în 
cadrul consumurilor medii pe locui
tor la produsele agroalimentare. can
titățile de desfacere pe județe și res
pectiv pe localități, diferențiate in 
raport de muncă, asigurînd desfaceri 
sporite pentru mineri, petroliști, si- 
derurgiști și alte categorii de munci
tori care depun efort fizic deosebit, 
precum și de tradițiile locale de con
sum. zonele cu temperaturi mai scă
zute etc.

— Lunar, Biroul executiv al Con
siliului pentru coordonarea si îndru
marea activității de aprovizionare șl 
prestare- de servicii către populație, 
împreună cu ministerele furnizoare 
și cele cu activități comerciale vor 
analiza modul în care se îndeplinesc 
prevederile din program și vor lua 
măsuri operative pentru ca aprovi
zionarea populației să se desfășoare 
potrivit sarcinilor stabilite.

— Ministerele producătoare. Mi
nisterul Comerțului Interior și comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare vor acționa cu operativitate și 
răspundere pentru realizarea inte
grală a prevederilor programului. în 
scopul asigurării unei cit mai bune- 
aprovizionări a populației cu produs.Q 
agroalimentare și bunuri industria le 
de consum.
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k privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială pentru asigurarea
populației cu produse agricole animale și vegetale în perioada 1982-1985 A* .■!
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anii socialismului, si îndeosebi
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în __  ___________ _______
în perioada deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului, au avut loc 
profunde modificări în condițiile de 
muncă si de viată ale întregului po
por. Tot ceea ce se înfăptuiește în 
tara noastră este rodul activității 
neobosite, plină de abnegație, a cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității. a tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
adevăratii făuritori ai bogăției na
ționale. forța hotărîtoare a construc
ției socialismului.

Asigurarea bunăstării materiale si 
spirituale a ponorului, sporirea gra
dului de civilizație, ridicarea conti
nuă a calității vieții constituie te
lul suprem al întregii politici a 
Partidului Comunist Român de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si de înaintare 
a României spre comunism.

Programul de creștere a nivelu
lui de trai în perioada 1976—1980, 
elaborat din inițiativa si sub con
ducerea directă a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, a 
fost îndeplinit cu succes. Ca urma
re a dezvoltării în ritm susținut a 
economiei naționale, a sporit con
tinuu venitul national, ceea ce a a- 
sigurat creșterea veniturilor reale ale 
întregii populații de la orașe si sate

cu 
la sută. S-au majorat pen- 
asigurări sociale si pensiile 

cooperatori : s-a instituit 
de pensii pentru țărănimea

mod complex a produselor secundare 
și reintroducerea lor în procesul de 
producție alimentară sau agricolă.

9. Dezvoltarea schimbului de pro
duse dintre oraș Si sat pe principii 
socialiste, la preturi echitabile, pre- 
venindu-se orice tendință de speculă. 
In acest scop, oamenii muncii din 
industrie vor asigura producerea si 
livrarea unui număr sporit de trac
toare. mașini agricole, utilaje, can
tități mai mari de îngrășăminte chi-

mice etc., precum și bunuri de con
sum pentru țărănime, iar producă
torii agricoli își vor mări contribuția 
la mai buna aprovizionare a popu
lației urbane, a industriei cu mate
riile prime necesare Si la satisfacerea 
celorlalte nevoi ale economiei națio
nale. Aceasta va asigura în conti
nuare întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare si țărănime, a unității 
întregului popor, trăinicia orînduirii 
noastre socialiste.

2. Satisfacerea necesarului de con- 
lua de legume se va realiza ne baza 
creșterii producțiilor medii la hec
tar, atît la culturile în cîmp si din 
sere, cit si la culturile duble si suc-

pro-cesive. Se va urmări eșalonarea 
ductiei de legume. îndeosebi la to
mate, pentru ca populația să consu
me produse proaspete pe perioade 
cit mai lungi.

V. EVOLUȚIA CONSUMURILOR PE LOCUITOR IN PERIOADA 
1982-1985

cu circa 34 la sută in anul 1980 fată 
de anul 1975. Retribuția reală a 
personalului muncitor, precum si ve
niturile reale ale țărănimii prove
nite din munca în cooperativele a- 
gricole si din gospodăriile persona
le — pe o persoană activă — au spo
rit cu 29 la sută. Veniturile obținu
te de copulație din fondurile aloca
te de la bugetul de stat pentru ac
țiuni social-culturale au crescut 
peste 39 
siile de 
țăranilor 
sistemul
din zonele necooperativizate.

în condițiile creșterii producției in
dustriale si agricole, ale veniturilor 
populației, s-a asigurat îmbunătățirea 
continuă a satisfacerii nevoilor de 
consum ale populației. Desfacerile de 
mărfuri cu amănuntul prin unități
le . comerțului socialist au fost în 
1980 cu 46,2 la sută mai mari decît 
în 1975. în condițiile evoluției pre
turilor la bunurile de consum într-un 
ritm mediu anual de 1.8 la sută.

Consumul de produse alimentare 
s-a îmbunătățit substantial. înregis- 
trînd. de la o etapă la alta, creș
teri importante. Astfel, la principale
le produse alimentare, consumul me
diu anual oe locuitor se prezintă în 
perioada 1965—1980 după cum ur
mează :

n. CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CONSUMULUI POPULAȚIEI 
CU CARNE, LAPTE ȘI ALTE PRODUSE ANIMALIERE

în concordantă cu orientările de 
bază ale programului privind auto
conducerea si autoaprovizionarea te
ritorială, pentru asigurarea unei ali
mentații rationale, tinînd seama si de 
structura și creșterea populației, se 
stabilesc următoarele :

1. Asigurarea consumului popu
lației și a altor nevoi ale economiei

naționale se va face în funcție 
efectivele de animale stabilite 
acest scop pe fiecare localitate și _ 
deț, producția medie pe animal, 
cantitatea totală si calitatea produ
selor obținute.

Pentru perioada 1982—1985. obiecti
vele principale ale programului sînt 
următoarele :

de 
în 

ju-

Pe baza resurselor de producție și 
a obiectivelor prevăzute în program, 
consumul mediy pe locuitor la prin
cipalele produse agroalimentare va

cunoaște creșteri Însemnate. îndeo
sebi la produsele animaliere, evoluînd 
astfel :

Produsul U.M. 1982 1985
— Carne și produse din came kg 65 82,5
— Lapte . litri u. " 200 250
— Ouă buc. 270 300
— Pește i kg 7 >, 10
— Grîu boabe kg 150 î 125
— Porumb boabe kg 30 T 15
— Legume total kg 170 185
— Cartofi total kg 100 100
— Fructe și struguri de masă kg 76 87

U.M. 1985 1975 1980
Carne si produse din carne kg 26,6 45,7 62,0
Lapte si produse din lapte (exclusiv '?r- litri 105,0 132,6 180,0

untul)
Ouă buc. 115 214 270
Zahăr și produse din zahăr kg 15,0 20.3 28,2
Cereale. în echivalent făină kg 208,0 189,3 173,0
Cartofi kg 75,9 95,6 70,6
Legume si produse din legume kg 75,3 112,6 140,0
Fructe si produse din fructe kg 26,7 42,6 59,1tk

S în anul 1980 consumul pe Iocui- 
’ tor si De zi a fost de 3 368 calorii 

si de 100,8 grame proteină, situînd 
( tara noastră la un nivel comparabil 

cu cel existent în unele țări dezvol
tate din punct de vedere economic.

, înfăptuirea obiectivului strategic al 
actualului cincinal — transformarea 
României în tară socialistă cu ni
vel mediu de dezvoltare — necesi
tă creșterea în ritm susținut a eco
nomiei naționale, afirmarea cu pu
tere a revoluției tehnico-stiintifice în 
toate domeniile, trecerea la o nouă 
calitate a întregii activități econo- 
mico-sociale 
dicarea în 
materiale si 
popor.

Programul
si autoaprovizionarea teritorială cen
tru asigurarea ponulatiei cu orodu- 
se agricole, animale si vegetale în 
perioada 1982—1985. elaborat din ini
țiativa si sub îndrumarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, se 
întemeiază De obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului de 
sporire a producției agricole, de ri
dicare a nivelului cantitativ si ca
litativ al consumului alimentar po
trivit cu cerințele menținerii si dez
voltării capacității de muncă. îmbu
nătățirii stării de sănătate a între
gului popor. Realizarea prevederilor 
acestui program constituie o nouă e- 
tapă de îmbunătățire a alimentației

si ne această bază ri- 
continuare a bunăstării 
spirituale a întresului

privind autoconducerea

populației — expresie esențială a ri
dicării nivelului de trai.

Programul pornește de la nece
sitatea întăririi continue a sistemu
lui democrației noastre socialiste, a- 
plicăril ferme a principiilor autocon
ducerii si autoaprovizionării. crește
rii rolului organelor locale, a parti
cipării maselor populare la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate. centru realizarea in bune con
diții a olanului national unic de 
dezvoltare economică si socială a tă
rii. Totodată, acest program se în
scrie în ansamblul măsurilor luate 
pentru perfecționarea organizării si 
conducerii activităților din agricul
tură. din industria bunurilor de con
sum. buna gospodărire a fondului a- 
groalimentar pentru asigurarea a- 
Orovizionării întregii populații cu 
produsele de consum alimentar, pen
tru înlăturarea pierderilor si risipei, 
îmbunătățirea întregului sistem de 
desfacere a mărfurilor si reparti
zarea judicioasă a fondului de 
mărfuri oe întreg teritoriul tării. în 
acest cadru, a fost constituită o co
misie de partid si de stat. care, oe 
baza studierii nevoilor de nutriție, a 
specificului si tradițiilor de consum 
ale ponorului nostru, 
moderne în alimentația 
olan international, are 
asigura fundamentarea
evoluției consumului alimentar într-o 
structură optimă.

a tendințelor 
populației ne 
sarcina de a 
nivelului si

ALE PROGRAMULUI PRIVINDI. ORIENTĂRILE DE RAZA
AUTOCONDUCEREA SI AUTOAPROVIZIONAREA

TERITORIALA
în concordantă cu politica gene

rală a partidului, cu sarcinile sta
bilite crin olanul cincinal, programul 
situează în centrul atenției creșterea 
producției agricole în vederea satis
facerii nevoilor de consum ale popu
lației. ale industriei cu materii pri
me. drecum si a altor cerințe ale e- 
conotaiei naționale, 
toatelor orientări :

De baza urmă-

bune aDrovizio- 
tot cursul anu-

L

t 
f r 
t

f

r

i 
r

1. Asigurarea unei
nări a Dopulatiei în 
lui. a unei nutriții echilibrate a tu
turor locuitorilor, atit din mediul ur
ban. cît si cel rural, stabilirea unei 
structuri coresDunzătoare a consumu
lui pe locuitor, fundamentat științi
fic. diferențiat după eforturile depu
se în producția de bunuri materia
le si celelalte activități, dună virstă 
si sex. avînd în vedere si specificul 
local al alimentației. în concordan
tă cu cerințele de menținere si îm
bunătățire continuă a stării" de să
nătate. a capacității de muncă a lo
cuitorilor. Potrivit acestei orientări, 
accentul se pune pe îmbunătățirea 
structurii si ridicării calității produ
selor, 
nelor 
selor 
cat si .. ____

2. Autoaprovizionarea fiecărui ju
deț. municipiu, oraș, comună, loca
litate De baza valorificării integra
le. cu maximum de eficientă^ a tu
turor resurselor materiale si de for
ță de muncă de care dispun. Pen
tru fiecare comună, oraș 
vor stabili numărul de 
suprafețele oe culturi, 
care trebuie obținute în 
sigurării consumului 
Dopulatiei din localitatea respectivă 
si imbunătătirea continuă a struc
turii acestuia. în fiecare iudet tre
buie să se asigure resursele necesa
re autoaprovizionării Dopulatiei cu 
cereale, cartofi, legume, fructe, car
ne. laDte. ouă si alte produse pen
tru care disoun de condiții natura
le si economice favorabile. Populația 
din comunele si orașele agroindus
triale. care deține terenuri agricole, 
va trebui să le cultive, să crească 
animale si păsări, pentru a obține 
produse agricole, animale si vegeta
le necesare satisfacerii nevoilor de 
hrană ale producătorilor si membri
lor de familie ai acestora. Drecum 
si livrarea la fondul de stat.

3. Introducerea noii concepții de 
utilizare a producției agricole prin 
constituirea fondului de consum a- 
groalimentar județean si a fondului 
de stat centralizat de produse agro
alimentare. Fondul de consum jude
țean cunrinde produsele agricole ve
getale si animale necesare aDrovizio- 
nării Dopulatiei neagricole din ca- 
rirul fiecărei localități si De ansam
blul județului, precum si produsele 
obținute de producători. îndeosebi de 
gospodăriile Dopulatiei. Dentru satis
facerea nevoilor nroDrii. în acest scod 
se vor stabili unitățile agricole so
cialiste care vor asigura aDrovizio- 
narea centrelor urbane, precum si 
comunele furnizoare de Droduse a- 
gricole din gosDodăriile DODulatiei.
v Producția obținută de gospodăriile

prin creșterea ponderii protei- 
de origine animală, a produ- 
cu un conținut nutritiv ridi- 
diversificarea sortimentelor.

si iudet se 
animale si 
producțiile 

... vederea a- 
alimentar al

populației ce depășește nevoile pro
prii de consum ale producătorilor 
constituie resursă a fondului de con
sum județean, care va fi valorifi
cată prin contractări si achiziții sau 
va putea fi vîndută direct de pro
ducători oe oiata țărănească, la pre
turi de învoială. în limitele stabilite 
de organele locale, astfel încît să se 
prevină orice tendință de speculă.

4. Fondul de consum județean se 
defalcă ne orașe, centre muncitorești, 
șantiere, schele petroliere, exploatări 
miniere, forestiere etc., precum si ne 
comune. Fondul de consum local va 
asigura anrovizionarea oamenilor 
muncii si familiilor lor în .funcție 
de locul de muncă si de domiciliu.

Fondul de stat centralizat de pro
duse agricole se stabilește nrin ola
nul de dezvoltare a agriculturii 
industriei alimentare, avînd 
tinatii asigurarea industriei 
terii prime., aprovizionarea 
tilor turistice, completarea 
lor de aprovizionare a populației cu 
produse care nu au condiții favo
rabile de oroductie în unele iudete. 
precum si alte nevoi ale economiei 
naționale. Fondul de stat centralizat 
se asigură, cu prioritate, din produc
ția obținută în 
specializate, de 
nomică.

5. Consiliile 
ale autoconducerii. autoadministrării 
si autoaprovizionării teritoriale, poar
tă întreaga răspundere pentru con
ducerea unitară a agriculturii de ne 
teritoriul unității administrativ-teri
toriale în care îsi desfășoară activi
tatea. Ele sînt obligate să ia toate 
măsurile pentru îndeplinirea integra
lă a sarcinilor de livrare la fondul 
de stat centralizat si pentru asigu
rarea fondului de consum local.

Depășirea producției obținute pes
te prevederile programelor constituie 
o resursă suplimentară care se uti
lizează potrivit prevederilor legii 
de organele locale ale puterii de stat. 
Nerealizarea producțiilor planificate 
va influenta în mod corespunzător 
fondul de consum județean.

6. Gospodărirea judicioasă a fon
dului agroalimentar. asigurindu-se 
condiții corespunzătoare de transport, 
depozitare, conservare Si de desfa
cere către populație prin rețeaua 
comercială, astfel incit să se prevină 
risipa sau degradarea sub orice for
mă a bunurilor agroalimentare.

7. Participarea la executarea 
timp și de calitate a lucrărilor agri
cole, in perioadele de vîrf. a între
gii populații care locuiește la sate, 
precum și a populației urbane, care, 
in cadrul întrajutorării, va sprijini 
unitățile agricole sau comunele ce 
constituie baza de aprovizionare a 
municipiilor și orașelor.

8. Dezvoltarea în continuare a in
dustriei alimentare tinînd seama de 
resursele de materii prime, centrele 
de consum, resursele energetice și 
apă. urmărindu-se reducerea distan
telor de transport al materiilor prime. 
Se vor dezvolta în continuare unită
țile mici de industrie alimentară, care 
vor asigura valorificarea superioară a 
materiilor prime agricole cu consu
muri specifice optime, prelucrarea în

si 
ca des- 
cu ma- 
localită- 
resurse-

mari unităti agricole 
înaltă eficientă eco-

populare, ca organe

la

Specia
Efectivele 

de animale 
necesare

Numărul de locuitori 
pentru care se asigură 
consumul in mediu :Producția

șl categoria 
de animale

Anii
De

medie 
: animal orașe 

ll centre 
munci
torești

in comune
pentru 

consumul 
populației 
mii capete

— o bovină 1982 360 kg viu 15 20 1 400
1985 400 kg viu 13 20 1 650

— un porc 1982 110 kg viu 3 3 8 000
— doi porci 1985 110 kg viu 5 5 9 500
— o ovină 1982 32 kg viu 5 4 5 000

1985 40 kg viu 4 2,5 7 000
— păsări " 1982 1,450 kg viu 13 la un 15 la un 320 000

locuitor locuitor
1985 1,650 kg viu 15 la un 18 la un 370 000

locuitor locuitor

2. Efectivele de animale existente 
la sfîrșitul acestui an și cele prevă
zute în planul de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare la 
începutul anului 1985 asigură numă
rul de animale, de la care să se rea
lizeze produsele necesare pentru con
sumul populației și alte nevoi ale 
economiei naționale. Pe lîngă efec
tivele de mai sus. se adaugă la con
sumul populației încă un milion de 
miei pe an. care trebuie să fie tăiati 
la o greutate medie, ce urmează să 
crească treptat la 15—18 kg, asigurînd 
astfel un consum suplimentar de car
ne de oaie.

3. în condițiile în care se realizează 
depășirea greutății la tăiere sau a 
producției medii pe animal stabilite, 
reducerea mortalitătilor și creșterea 
indicilor de natalitate, sporul de 
producție se constituie, potrivit legii, 
ca resursă suplimentară pentru fon
dul de consum local.

4. Din totalul producției de carne 
stabilită în program. 30—40 la sută o 
vor constitui preparatele de carne și 
conservele din carne, care vor fi asi
gurate atît pentru populația orășe
nească. cît și pentru locuitorii din 
sate.

5. în comune se vor organiza cen
tre de tăiere sau mici 
secții de prelucrare, care 
sacrificarea și desfacerea 
lație a cărnii proaspete 
ratelor, precum și colectarea si valo
rificarea subproduselor animaliere. 
Prin aceste centre vor fi preluate in
tegral pieile de bovine, circa 50 la 
sută din 
sută din 
de păr. 
produse, 
circuitul 
de produse industriale necesare sa
tisfacerii cerințelor populației oră
șenești și sătești.

6. Pentru buna aprovizionare a 
populației, programul cuprinde mă
surile pentru creșterea producției de 
lapte și a produselor lactate, care, 
prin calitățile lor nutritive, constituie 
o componentă a alimentației ratio-

abatoare si 
vor asigura 
către popu- 
Si a prepa-

pieile de porcine, peste 60 la 
pieile de ovine, cantitățile 

coarne, copite și alte sub- 
ce trebuie reintroduse în 
economic pentru obținerea

nale. Programul prevede ca la fiecare 
10 cetățeni să se asigure o vacă în 
lactație. cu producții medii corespun
zătoare. astfel ca pînă în 1985 întrea
ga populație a țării să beneficieze de 
un consum minim de 250 litri pe lo
cuitor. în acest scop, pentru munici
piul București, municipii și alte orașe 
mai mari se vor stabili efectivele si 
zonele de vaci pentru aprovizionarea 
zilnică. Totodată, se vor avea în ve
dere diversificarea produselor lactate 
și prelucrarea unor cantităti sporite 
de lapte în zonele si localitățile mari 
producătoare. în unităti specializate. 
Municipiul București, municipiile si 
alte orașe mari vor fi aprovizionate 
zilnic cu lapte de consum din zonele 
apropiate, urmînd ca brînzeturile. 
laptele conservat și celelalte produse 
lactate să se aducă din zone 
producătoare.

Tinînd seama de faptul că o 
parte din efectivele de vaci cu 
ovine și caprine se găsesc la gospo
dăriile membrilor cooperatori si a 
producătorilor individuali, corespun
zător orientărilor de bază ale pro
gramului, s-a prevăzut creșterea 
achizițiilor de la populație la circa 
10 milioane hectolitri la laptele de 
vacă și un milion de hectolitri la 
laptele de oaie. Efectivele de ani
male asigură cantitățile prevăzute 
pentru consumul populației.

7. Pornind de la necesarul de con
sum de 300 de ouă pe locuitor în anul 
1985 și ținînd seama de alte nevoi 
ale economiei naționale, producția de 
ouă pentru consum va crește la peste 
6,2 miliarde buc. în 1982 și la peste 
7 miliarde buc. în ultimul an al 
cincinalului.

8. în structura alimentației popu
lației, potrivit programului, un 
important îl vor ocupa pestele si 
paratele din pește. Necesarul de 
te de consum de 158 mii tone în 
și de 233 miKtone în 1985 se va asi
gura din amenajările piscicole, din 
Dunăre, rîuri interioare, din Marea 
Neagră, precum și din pescuitul 
oceanic.

Consumurile medii pe locuitor sînt 
luate ca bază de calcul în vederea a- 
sigurării resurselor materiale nece
sare atât pentru alimentația popu
lației orășenești, cit și a celei din me
diul rural. La aceste consumuri pen
tru populația urbană se adaugă pro
dusele cumpărate direct de la pro
ducătorii individuali, iar pentru 
populația rurală, consumurile se ma
jorează cu sporurile de produse din 
gospodăria proprie.

Consumurile prevăzute pentru anul 
1985 asigură populației o alimentație 
rațională, creșterea ponderii proteinei 
de origine animală și a produselor cu 
conținut mai ridicat de vitamine si 
săruri minerale. Potrivit programului, 
se are în vedere diferențierea consu
murilor medii pe locuitor în funcție 
de structura profesională, de vîrstă. 
tradiții locale, asigurindu-se cantități 
de produse alimentare mai mari pen
tru mineri, siderurgiști și alti oameni 
ai muncii care lucrează în locuri cu 
condiții mai grele de muncă.

mari

mare 
lapte.

loc 
nre- 
peș- 
1982

UI. CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CONSUMULUI POPULAȚIEI 
DE CEREALE PENTRU PUNE, FAINA ȘI MALAI

1. Pe baza îmbunătățirii structurii 
alimentației populației, prin creșterea 
cantităților de produse animaliere, 
corespunzător tendințelor pe plan

mondial, se prevede următoarea evo
luție a consumului de cereale Pentru 
pîine, făină și mălai :

1982 1985
Total grîu porumb Total grîu porumb

1. Consumul pe locui
tor — kg
— pentru populația 

orășenească, cen
tre muncitorești 
și alti muncitori 180 150 30 140 125 13

— pentru populația 
sătească din zone 
cerealiere și din 
zona de deal și 
munte 180 150 30 140 125 15

2. Necesar pentru con- 
sumul populației — 
mii tone 4152 3 460 692 3 341 2 983 358

★
în realizarea Programului de întă

rire a autoconducerii și de îmbună
tățire a autoaprovizionării teritoriale, 
sarcini sporite revin organelor locale 
și centrale, tuturor locuitorilor patriei.

1. Consiliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România are obligația 
de a lua toate măsurile necesare ca 
fiecare minister, în domeniul său de 
activitate, consiliile populare jude
țene, orășenești și comunale să asi
gure,, prin mobilizarea tuturor mij
loacelor existente, înfăptuirea inte
grală a prevederilor programului pen
tru dezvoltarea producției agricole, 
vegetale și animale, în concordantă 
cu prevederile planului. Guvernul va 
urmări și controla în permanentă ac
tivitatea desfășurată 
organe centrale, de 
lare pentru buna 
populației de pe 
tării.

2. în conformitate 
planului cincinal se 
voltarea puternică 
bazei tehnico-materiale a agriculturii 
si industriei alimentare, se va acționa 
cu hotărire pentru înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare în ce pri
vește producția, productivitatea mun
cii, nivelul tehnic, eficienta economi
că, activitatea generală din satele 
noastre. Se vor asigura folosirea ra
țională a întregului fond funciar. în
cheierea procesului de 
turilor si stabilirea 
mecanizarea complexă 
chimizarea producției, 
integrală a patrimoniului pomiviticol, 
creșterea în continuare a efectivelor 
și ameliorarea raselor de animale, re
zolvarea radicală a problemei furaje
lor.

3. Organele de conducere ale agri
culturii. consiliile populare si orga
nele agricole locale vor lua măsuri 
de perfecționare a organizării produc
ției și a muncii, pentru aplicarea 
fermă a principiului autoconducerii și 
autogestiunii economico-financiare, 
pentru buna administrare a mijloa
celor materiale și umane și creșterea 
eficientei în toate unitățile agricole 
și administrativ-teritoriale.

4. Consiliile populare vor elabora 
programe de autoaprovizionare teri
torială și de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pentru fieca
re unitate administrativ-teritorială. 
Aceste programe vor conține sarcini 
concrete privind producția, consumul 
propriu, livrări , de produse pentru 
fondul de consum local și fondul de 
stat centralizat de produse agroali
mentare.

Programele de aprovizionare se vor 
supune dezbaterii în adunările gene
rale ale cetățenilor din fiecare loca
litate și devin obligatorii după adop
tarea lor de către consiliile populare.

de ministere și 
consiliile popu- 
aprovizionare a 
întreg cuprinsul

cu prevederile 
va asigura dez- 
și modernizarea

raionare a cul- 
asolamentelor, 
a lucrărilor si 
modernizarea

5. Ministerul Agriculturii șl Indus
triei Alimentare, împreună cu consi
liile populare vor lua măsuri de creș
tere a producției animale si vegetale 
în unitățile de stat și cooperatiste și 
în gospodăriile populației. în acest 
scop vor acționa pentru conservarea, 
ameliorarea și folosirea integrală si 
eficientă a terenurilor arabile, a su
prafețelor de vii si pomi, a pășunilor 
și fînețelor, pentru toate categoriale 
de deținători de terenuri agricole. Se 
va urmări o amplasare și rotație ra
țională a culturilor în vederea creș
terii producțiilor la hectar, dezvoltă
rii multilaterale a producției pe teri
toriu. îmbinării armonioase a produc
ției vegetale și animale. Se vor lua 
măsuri hotărîte pentru utilizarea efi
cientă a mijloacelor mecanice, a în
grășămintelor și a celorlalte produse 
chimice, pentru reducerea continuă a 
consumurilor de combustibil, energie, 
a tuturor cheltuielilor materiale. O 
atentie deosebită se va acorda dez
voltării creșterii animalelor în unită
țile socialiste și în gospodăriile popu
lației.

Se va acționa cu toată hotărîrea 
pentru asigurarea în întregime a fon
dului de stat la produse agroalimen
tare în vederea satisfacerii necesită
ților întregii economii naționale, 
creșterii contribuției agriculturii la 
dezvoltarea generală a tării. Se va 
pune un accent mai mare pe creș
terea contribuției țăranilor coopera
tori și a țăranilor particulari la asi
gurarea atît a fondului de consum 
local, cît și a fondului de stat.

6. Consiliile populare județene vor 
stabili unitățile agricole socialiste și 
comunele care să constituie baza de 
aprovizionare a municipiilor, orașelor 
și centrelor muncitorești, precum și 
unitățile specializate pentru 
cerea cantităților destinate fondului 
de stat central de produse agroali
mentare. ,.

7. Consiliile populare vor dezvolta, 
în cadrul consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste, unităti 
mici de prelucrare a produselor agro
alimentare. în scopul satisfacerii ne
cesarului fondului de consum local. 
Se vor dezvolta unități pentru pro
ducerea de lapte praf, brânzeturi.

• preparate de carne ș.a. Consiliile 
populare vor lua măsuri- de identifi
care și atribuire a terenurilor virane 
din perimetrele construibile ale loca
lităților, care anual vor fi puse la 
dispoziția unităților cu consumuri co
lective sau cetățenilor în vederea cul
tivării acestor terenuri cu legume, 
cartofi și alte plante pentru consumul 
alimentar.

8. Obținerea producției animaliere 
cuprinse în program necesită rezol
varea deplină a problemei furajelor, 
atît prin valorificarea pajiștilor natu
rale, cît și pe baza creșterii randa
mentelor la hectar, îmbunătățirea 
structurii șuprafetelor cultivate cu 
plante de nutreț, extinderea culturi
lor duble, folosirea integrală a tu
turor produselor secundare din agri
cultură și industria alimentară, apli
carea unor tehnologii care să asigure 
continua reducere a consumurilor de 
furaje pe unitatea de produse. Se va 
urmări îmbunătățirea structurii fura
jelor. prin cultivarea de plante legu
minoase. proteice și suculente, asi- 
gurind. totodată, respectarea normelor 
de furajare și reducerea consumurilor 
la nivelul planificat.

9. Se va acorda un sprijin susținut 
gospodăriilor populației cu semințe, 
material săditor. reproducători de va
loare, cu asistentă si îndrumar» teh
nică, precum și pentru executarea 
mecanizată a lucrărilor agricole. Pe 
baza programului întocmit, coopera
ția de consum și meșteșugărească, in
dustria. întreprinderile constructoare 
de mașini agricole vor asigura pro-, 
ducerea și aprovizionarea cu unelte 
și utilaje cu tracțiune animală sau

orodu-

acționate cu motoare mici, pentru 
executarea lucrărilor agricolei O a- 
tentie deosebită se va acorda dezvol
tării producției uneltelor mici pentru 
munca agricolă, precum și uneltelor 
de uz gospodăresc, în vederea spri
jinirii cetățenilor pentru solutionarea 
cu forțe proprii a unor probleme pe 
care le ridică activitatea agricolă și 
gospodărească la sate și orașe.

10. Pentru asigurarea producției 
prevăzute de pește se vor lua măsuri, 
încă din anul 1982, de utilizare în 
scop piscicol a tuturor suprafețelor 
acoperite cu apă și de identificare în 
județe de noi terenuri pentru pisci
cultura care nu sînt eficiente pentru 
culturile agricole, au asigurată sursa 
de apă și se pot amenaja. în condiții 
corespunzătoare, pentru o producție 
piscicolă ridicată.

Creșterea producției de peste se va 
" realiza prin îmbunătățirea tehnologii- 
- lor de piscicultura și pescuit, asigu

rarea necesarului de puiet și repro- 
: ducători, atît pentru amenajările pis

cicole, cît și pentru popularea bazi
nelor naturale, a riurilor si a lacu
rilor de acumulare cu folosință mul
tiplă, precum și prin diminuarea 
pagubelor provocate de păsările ihtio- 
fage.

11. Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, cercetarea agri
colă. va asigura mijloacele pentru 
producerea și folosirea, pe întreaga 
suprafață cultivată, la toate culturile, 
a semințelor și materialului săditor 
cu valoare biologică ridicată, din so
iurile si hibrizii raionați pentru fie
care zonă de producție ; va asigura, 
de asemenea, materialul biologic ne
cesar pentru îmbunătățirea raselor de 
animale în toate sectoarele 
niei, în funcție de condițiile 
din fiecare județ.

12. Sarcini deosebite revin 
tului pentru Problemele Consiliilor 
Populare, care are datoria să sprijine 
permanent organele locale în soluțio
narea problemelor autoaprovizionării 
a fiecărei localități. în aplicarea uni
tară a politicii partidului în domeniul 
alimentației.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Popularei Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție și Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum, Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare vor 
sprijini consiile populare pentru dez
voltarea capacităților de producție a 
brutăriilor. în vederea satisfacerii 
necesarului de pîine a populației, 
precum și pentru organizarea centre
lor de tăiere a animalelor în locali
tățile rurale.

13. Ministerul Comerțului Interior 
și Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum vor asigura sprijinul ne
cesar consiliilor populare în utili
zarea judicioasă a fondului de con
sum județean, urmărind permanent 
aprovizionarea ritmică și echitabilă a 
tuturor localităților si consumatorilor.

14. Comitetul de Stat al Planificării.- 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare si cele
lalte organe centrale trebuie să asi
gure integrarea organică a programe
lor de autoaprovizionare teritorială 
în cadrul planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe perioada 1982—1985, să urmăreas
că înfăptuirea în bune condiții a pre
vederilor de plan pe fiecare județ în 
vederea valorificării superioare a re
surselor materiale și folosirii ratio
nale a forței de muncă, creșterii în 
ritm susținut a producției agricole 
vegetale și animale.

Ministerele și centralele industriale 
vor asigura furnizarea de mijloace 
de producție la termenele si nivelu
rile cantitative și calitative prevăzute 
în plan. în vederea dezvoltării agri
culturii. industriei alimentare, ali
mentației publice și nevoilor popu
lației.

15. în vederea realizării Programu
lui privind autoconducerea si auto
aprovizionarea teritorială, consiliile 
populare, organele centrale vor tre
bui să acționeze în continuare, cu 
toată energia și perseverenta, pentru 
aplicarea în modul cel mai judicios 
a măsurilor stabilite pentru partici
parea largă a cetățenilor la realizarea 
programelor în fiecare localitate în 
vederea asigurării în bune condiții a 
aprovizionării întregii populații a 
țării.

Organele și organizațiile de partid, 
organele locale ale puterii de stat 
trebuie să pună în centrul activității 
lor unirea eforturilor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru în
făptuirea programului privind auto
conducerea si autoaprovizionarea te
ritorială a populației cu produse ani
male și vegetale, astfel încît să se 
realizeze ridicarea necontenită a ni
velului de trai și calității vieții în
tregului nostru popor.

zooteh- 
concrete

Comite'

2. Producția de cereale a tării — 
grîu, porumb, orz, ovăz și orez — 
prevăzută prin planul de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare 
pe perioada 1982—1985 asigură în 
bune condiții aprovizionarea între
gii populații cu pîine, făină, mălai și 
produse de panificație, acoperă ne
cesarul de cereale furajere, satisface 
cerințele de materii prime ale indus
triei, precum și alte nevoi ale eco
nomiei naționale.

3. Programul cuprinde cantitățile 
de grîu-secară pentru a asigura

aprovizionarea populației care lu
crează sau are domiciliul în mediul 
urban și în localități producătoare 
de cereale, precum și pentru cea din 
zonele de deal și munte și din cele
lalte localități neproducătoare de 
cereale.

4. La porumb se asigură întreaga 
cantitate de mălai pentru consumul 
populației, precum și cea destinată, 
în principal. furajării animalelor, 
obținerii unor produse industriale — 
amidon, spirt etc. — și satisfacerii 
altor nevoi ale economiei naționale.

IV. CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CONSUMULUI DE LEGUME, 
CARTOFI, FRUCTE ȘI STRUGURI DE MASA

1. Produsele horticole, atît în stare 
proaspătă, cit si conservate, fac parte 
din produsele de bază care trebuie 
să fie prezente în alimentația popu
lației în tot cursul anului.

Necesarul de consum al populației

Si celelalte nevoi ale economiei na
ționale de legume, cartofi, fructe și 
struguri de masă, în 1982 si 1985. se 
vor asigura pe baza nivelului de pro
ducții medii Ia hectar și suprafețe 
cultivate, prevăzute în olanul cinci
nal, după cum urmează :

(Continuare in pag. a IV-a)

Anul
Consum 

pe locuitor
— kg —

Necesarul de 
consum pentru 

populație
— mii tone —

— Legume 1982 170 3 850
1985 185 4 310

— Cartofi 1982 . mo 2 250
■.".K 1985 100 2 350

— Fructa \ 1982 58 1300
1985 62 1500

— Struguri de masă 1982 18 400
1985 25 580

Anexă 
CONSUMURILE DE CARNE Șl EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ANIMALE 

PENTRU APROVIZIONAREA TERITORIALA
Evoluția consumurilor de carne, lapte, ouă și pește pe locuitor ; efective de animale 

necesare pentru consumul populației

1982 1983 1984 1985
Populația totală Populația totală Populația totală Populația totală

22 550 22 800 23 070 23 350
'■? Populația orășenească, orășenească, orășenească. orășenească,— mii — centre în centre in centre în centre

‘Xfi. ; ț.. muncitorești comune muncitorești comune muncitorești comune muncitorești
** și muncitori și muncitori și muncitori și muncitori

14 500 8 050 14 750 8 050 15 020 8 050 15 300 8 050

I. Asigurarea consumului de carne și a efectivelor necesare la specia bovine
Număr locuitori luați în cal-

cui la o bovină 15 20 15 20 14 20 13 20Greutatea medie la tăiere,
kg/bovină 360 360 380 380 400 400 400 400Consum in echivalent carne
tăiată, kg/locuitor 15 12 15,5 12,5 18,0 13,0 20 14Efective necesare pentru con-
sumul populației, mii ca-
pete 1 000 400 1000 400 1 100 430 1 200 450

Total efective pentru consum.
mii capete 1 400 1 400 1 530 1 650

Se are în vedere creșterea greutății medii de 
Iul mediu zilnic, asigurindu-se îngrijirea și furajarea

tăiere prin prelungirea perioadei de îngrășare și creșterea sporu- 
corespunzătoare, precum și prin creșterea numărului de j unind

care întră anual in producție, pentru a asigura o împrospătare mai rapidă a efectivului de vaci și, pe această cale, 
mărirea producției de lapte și a resurselor de carne.
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PROGRAMUL

privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea populației 

cu produse agricole animale și vegetale 
in perioada 1982-1985

1982 1983 1984 1985
Populația orășenească. orășenească. orășenească. orășenească.
— mii — centre în centre in centre în centre în

muncitorești comune muncitorești comune muncitorești comune muncitorești comune
și muncitori și muncitori și muncitori și muncitori

II. Asigurarea consumului de lapte și produse lactate și a efectivelor necesare
Număr de locuitori luați in

calcul la o vacă de lapte 
Producția medie, litri/vacă 
Producția totală pentru con

10
2 285

10 10
2 465

10

sumul populației de lapte 
de vacă, bivoliță, oaie și 
capră in echivalent lapte 
vacă, mii hl 45 200 52 000

Consumul mediu pe locuitor
de lapte și produse lactate, 
litri locuitor 200 200 225 225

Efective de vaci necesare
pentru consumul populați
ei, mii capete 1 450 805 1 475 805

10
2 640

10 10
3 000

10

55 400 58 400

240 240 j 250 250

1 510 805 1 530 805
Total efective necesare pen

tru consumul de lapte, mii 
capete 2 255 2 280 2 315 2 335

III. Asigurarea consumului de carne și a efectivelor necesare la specia porcine
Număr de locuitori luați in 

calcul la un porc
Greutate medie de tăiere in 

viu. kg/cap.
Consum in echivalent carne 

tăiată, kg/locuitor
Efective necesare pentru 

consumul populației, 
mii capete

8 000 8 400 8 900 9 500

3 3 2,8 2.8 2.6 2,6 2.5 2,5
110 110 110 110 110 110 110 110
30 30 32 32 33,5 33,5 35 35

5 000 3 000 5 380 3 020 5 800 3100 6 250 . 3 250
Total efective pentru consum, 

mii capete

S-a avut in vedere ca peste efectivele de mai sus să se asigure în medie pe an și tăierea a circa 1,5 milioane 
grăsuni, care constituie resurse suplimentare pentru consumul curent in gospodăriile populației, precum și pentru 
vinzarea pe piață.

IV. Asigurarea consumului de carne și a efectivelor necesare la specia ovine
Număr de locuitori luați în

calcul pentru o ovină 
Greutatea medie la tăiere,

5 4

kg/ovină
Consum in echivalent carne

32 32

tăiată, kg/locuitor
Efective necesare pentru con

3,5 4,5

sumul populației, mii ca
pete 2 900 2 100

4,7 3,4 4,5 3,0 4 2,5

35 35 38 38 40 40

4 5,5 4,5 7 5,5 8,5

3100 2 400 3 300 2 700 3 900 3100

Total efective pentru consum, 
mii capete 5 000 5 500 6 000 7 000

Șe are in vedere ca peste efectivele de oi adulte să Se asigure suplimentar, în afara mieilor pentru pielicele, 
un număr de circa 1 milion de miei pe an. a căror greutate de tăiere va trebui să crească treptat la 15—18 kg în medie, 
realizindu-se astfel un spor de resurse pentru creșterea consumului de carne de ovină. Pentru asigurarea populației 
orășenești cu carne de ovină se prevede o importantă creștere a efectivelor din unitățile de stat și cooperatiste, pre
cum și intensificarea achizițiilor și contractărilor de la gospodăriile populației. In scopul realizării greutăților medii 
prevăzute. precum și a unor cantități sporite de lapte și lină, se vor lua măsuri de accelerare a programului de 
ameliorare a ovinelor, in special a celor din zona culinară și de munte.

V. Asigurarea consumului de carne și a efectivelor necesare la păsări

Număr de păsări care revin 
la un locuitor 13 15 13 16 14 17 15 18

Greutatea medic de tăiere în 1,65 1,65viu. kg/capetc 1,45 ■ 1,45 1,5 1,5 1,6 1,6
Consum in echivalent carne 

tăiată, kg/locuitor
Efective necesare pentru

15 17 17 18,5 ' 18,5 21,0 20 23

consumul populației, mii. 
capete 200 120 205 121 210 140 230 140

To<al efective pentru con
sum, mii. capete 320 326 350 370

în afara cărnii de găi-nâ prevăzută mai sus, s-a avut în vedere asigurarea unui consum suplimentar de carne de 
curcă, rată, gîscă, iepuri de casă și alte păsări și animale, la nivel de circa 2 kg in medie pe an la un locuitor.

VI. Consumul de ouă pe locuitor

Total, mii. buc.

Consumul mediu, 
ouă locuitor 270 270 275 275 280 280

Producția totală dc ouă pen-
tru consumul populației.
mii. buc. 3 915 2 175 - 4 055 2 215 4 205 2 255

6 090 6 270 6 460

' 300 300

4 590 2 415
7 005

VII. Consumul de pește și produse din pește pe locuitor

Consumul mediu.
kg. locuitor 7 7 8 8 9 9 10 10

Producția totală (pește indi-
gen si oceanic) pentru
consum, mii tone 102 56 118 65 135 72 153 80

LEGEA
privind obligația activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor 
de masă și obștești, a cadrelor din conducerea unităților socialiste,

a specialiștilor din agricultură și din alte domenii de activitate 
de a locui in localitățile in care iși desfășoară activitatea

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România 

adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Activiștii de partid, de 

stat, ai organizațiilor de masă si 
obștești, directorii, inginerii-șefi, con- 
tabilii-șefi și alte cadre din condu
cerea unităților socialiste, specialiștii 
din agricultură, medicii și medicii 
veterinari, economiștii, profesorii și 
învățătorii, care prin natura atribu
țiilor de serviciu trebuie să fie pre- 
zenți permanent în unitățile și loca
litățile in care lucrează, sînt obligați 
să se mute și să-și stabilească domi
ciliul in localitățile unde își desfă
șoară activitatea.

în termen de 3 luni de la numirea 
în funcție, activiștii, cadrele de 
conducere și specialiștii prevăzuti la 
alin. 1 sint obligați sâ-și schimbe 
domiciliul și să se mute in localita
tea unde lucrează.

Personalul prevăzut la alin. 1. 
care, la data intrării in vigoare a 
prezentei lefii, iși desfășoară activi
tatea în alte localități decit munici
piile și orașele unde domiciliază, 
este obligat ca in termen de cel mult 
6 luni să-și schimbe domiciliul și să 
se mute în localitatea in care iși 
desfășoară activitatea.

Persoanele care lucrează în mu
nicipii sau orașe și locuiesc în sate, 
comune ori orașe agroindustriale din 
apropierea acestora își păstrează, 
potrivit legii, domiciliul in localită
țile respective.

Art. 2. — Ministerul de Interne 
este obligat să ia măsuri pentru 
schimbarea, în actele de identitate, a 
domiciliului persoanelor prevăzute in 
prezenta lege, in localitățile în care 
acestea își desfășoară activitatea.

Locuințele deținute cu titlu de 
chiriași de persoanele prevăzute la 
art. 1 și de membrii lor de familie, 
în alte localități decit cele in care 
lucrează, vor fi închiriate altor per
soane. în condițiile prevăzute de 
lege.

Art. 3. — Persoanele care își sta
bilesc domiciliul in localitatea în care 
lucrează și care dețin in proprietate 
personală o locuință situată in altă 
localitate o pot închiria sau. după 
caz, o pot vinde și au dreptul să-și 
construiască o nouă locuință, benefi
ciind, potrivit legii, de credite și de 
celelalte forme de sprijin din partea 
statului. ,

Art. 4. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca organele locale si 
unitățile socialiste să asigure per
soanelor care doresc să-și constru
iască locuințe in localitățile în care 
se mută potrivit prezentei legi ma
teriale de construcții, credite, atri
buirea de terenuri și alte forme de 
sprijin, în condițiile prevăzute de 
lege. De asemenea, consiliile popu
lare și unitățile socialiste sînt obli
gate să construiască locuințe de 
serviciu pentru personalul prevăzut 
la art. 1 care nu își construiește 
locuință proprietate personală.

Consiliile populare și unitățile so

cialiste de stat șî cooperatiste sînt 
obligate să asigure locuințe pentru 
personalul și membrii de familie ai 
acestuia care se mută in comune și 
sate potrivit prevederilor prezentei 
legi. în cazul in care nu dispun de 
locuințe proprietate de stat sau a 
organizațiilor cooperatiste. pină la 
construcția locuințelor de serviciu, 
consiliile populare sînt obligate să 
asigure acestui personal spații de 
locuit in locuințele cetățenilor din 
localitatea respectivă, cu plata chi
riei legale.

Art. 5. — Ministerele si celelalte 
organe centrale, precum și consiliile 
populare și unitățile socialiste din 
localitățile în care persoanele prevă
zute la art. 1 iși stabilesc domiciliul 
sint obligate să sprijine încadrarea 
in muncă a soțiilor sau soților aces
tora. potrivit pregătirii lor profesio
nale. în localitățile respective sau in 
localități apropiate.

Art. 6. — Aprovizionarea cu pro
duse agroalimentare a persoanelor 
prevăzute in prezenta lege se asigu
ră potrivit programului de aprovi
zionare a populației în localitățile in 
care acestea iși desfășoară activitatea.

Specialiștii agricoli din sate și co
mune pot beneficia de loturi in 
folosință din suprafețele stabilite 
pentru loturile personale potrivit 
Statutului cooperativei agricole de 
producție sau pot primi, după caz. 
potrivit legii, din partea unităților 
agricole de stat în care lucrează, 
terenuri în suprafață de pină la

0.10 ha. cu obligația de a le cultiva 
și de a crește animale și păsări, 
potrivit prevederilor legale.

De asemenea, activiștii, cadrele de 
conducere și specialiștii care lucrează 
în comune și sate pot primi în folo
sință de la consiliile populare o su
prafață de teren, pentru grădini, de 
pină la 300 mp, pe care sînt obli
gați să o lucreze și să obțină pro
ducții corespunzătoare.

Art. 7. — Schimbarea domiciliului 
din alte localități in orașele decla
rate orașe mari se face potrivit 
legii.

Art. 8. — Personalului prevăzut la 
art. 1. care nu se mută spre a locui 
efectiv in localitățile in care lucrea
ză i se desface contractul de muncă 
potrivit legii, uimind să lucreze 
direct in producție in specialitatea 
sa, fără a putea ocupa funcții de con
ducere.

Persoanele cărora Ii ș-a desfăcut 
contractul de muncă în condițiile 
alin. 1 nu vor putea ocupa funcții de 
specialitate in orașele declarate, po
trivit legii, orașe mari, precum si 
în municipii.

Art. 9. — Ministerele și celelalte 
organe centrale, consiliile populare 
județene și al municipiului București 
sint obligate să ia măsuri pentru 
aducerea la Îndeplinire a prevederi
lor prezentei legi.

Nerespectarea obligației prevăzute 
la alin. 1 atrage răspunderea disci
plinară. contravențională sau penală, 
după caz. a persoanelor vinovate.

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
Sîmbătă dimineața au fost reluate 

lucrările in plen ale sesiunii a patra 
a celei de-a VIII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului in 
rotonda Marii Adunări Naționale, 
unde se afla întrunit forul legislativ 
suprem al țării, a fost intimpinată de 
deputați și invitați cu deosebită căl
dură. cu vii și însuflețite aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dinei, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Alexan
drina Găinușe, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Aneta Spornic, 
Ștefan Voitec.

La lucrările sesiunii au luat parte, 
de asemenea, membrii supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat.

Erau prezenți. ca invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au fost de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați în tara noastră, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Ședința din această zi a sesiunii a 
fost marcată de un moment de înal
tă și profundă semnificație, care a 
reafirmat pregnant voința întregii 
noastre națiuni de a trăi in pace cu 
toate popoarele lumii, de a înlătura 
pericolul de război ce amenință 
omenirea, de a contribui cu toată 
energia la realizarea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
la crearea unui climat de destin
dere, securitate. înțelegere și cola
borare, in care să-și poată consacra 
munca sa pașnică. eforturile crea
toare înfăptuirii marilor obiective 
ale dezvoltării economico-sociale a 
patriei noastre socialiste, potrivit 
orientărilor stabilite de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R.

Această hotărire fermă și-a găsit 
expresie în importantele documente 
adoptate de deputății tării, și prin 
ei de toți cetățenii patriei, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici. români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități.

Luind cuvîntul în cadrul ședinței, 
tovarășul Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale, a 
spus :

„Stimate tovarășe și stimați to
varăși deputați.

Acționind in spiritul înaltelor răs
punderi care le-au fost încredințate 
și manifestindu-și profunda adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, depu
tății Marii Adunări Naționale au a- 
doptat in unanimitate documente de 
o covirșitoare importanță pentru 
continua înflorire a patriei noastre 
socialiste, documente care se înscriu 
organic in liniile directoare trasate 
de cel de-al Xll-lea Congres al 
partidului. permanent îmbogățite 
prin inestimabila gindire șt con
tribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania. (A- 
piauze).

Așa cum a relevat cu insistentă 
președintele țării, pentru ca aceste 
mărețe obiective să devină realitate, 
poporul nostru, ca dealtfel toate 
popoarele lumii, are nevoie de un 
climat de pace, colaborare și înțe
legere internațională.

Cu adîncă emoție și cu aleasă min- 
drie patriotică. întregul nostru po
por a urmărit. în repetate rinduri, 
inflăcăratcle chemări ale ctitorului 
României moderne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care din acest loc istoric, 
unde s-au consfințit nepieritoare pa
gini ale luptei pentru pace, libertate 
și independență ale poporului român, 
s-a adresat națiunii noastre. întregii 
lumi cu vibranta chemare de a nu 
precupeți nimic pentru a salva bunul 
cel mai de preț al omului — dreptul 
la viață, la pace.

în aceste momente de mare răs
pundere pentru destinele omenirii, 
cind noua și istorica inițiativă de 
pace a președintelui tării, remarcabil 
expusă în cadrul recentei plenare a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și al largilor foru
muri democratice desfășurate in 
aceste zile, a dinamizat elanul revo
luționar al poporului român, care, 
prin grandioase manifestări de masă 
împotriva gravelor pericole ce ame
nință insăși existența umanității, își 
exprimă plenar vocația sa milenară 
de pace și colaborare, toți deputății 
iși reafirmă voința hotărîtă de a 
acționa neobosit pentru ca generoa
sele idei ale noilor propuneri for
mulate de președintele Republicii să 
fie transpuse in viață, spre binele 
poporului român, al tuturor popoa
relor lumii.

Ca o expresie a acestei voințe, 
unanim reafirmată și in cadrul aces
tor dezbateri, informez că s-a pri
mit din partea unui mare număr de 
deputați propunerea ca Marea Adu
nare Națională să adreseze un Apel 
către parlamentele, guvernele și po
poarele țărilor europene, ale State
lor Unite ale Americii și Canadei".

în continuare, tovarășul Petru 
Enachț, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a dat citire Apelului Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România către parlamentele, 
guvernele și popoarele țărilor eu
ropene, ale Statelor Unite ale Ame
ricii și Canadei.

Apelul a fost primit cu sentimente 
de deplină aprobare și satisfacție, cu 
îndelungi aplauze de toți deputății 
întruniți în forul legislativ suprem 
al țării.

Prin votul lor entuziast si unanim, 
deputății au adoptat Apelul Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România către parlamentele, 
guvernele și popoarele țărilor eu
ropene, ale Statelor Unite ale Ameri
cii și Canadei.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
loan Anton, membru al Consiliului 
de Stat. care, in numele unui grup 
de deputați din toate județele tării 
și din Capitală, a prezentat forului 
legislativ suprem al țării propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, să fie împu
ternicit a se adresa. înaintea începe
rii tratativelor de la Geneva, to
varășului Leonid. Ilici Brejnev. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și 
președintelui Statelor Unite ale Ame
ricii, Ronald Reagan, celorlalți șefi 
de state semnatare ale Actului final 
al Conferinței pentru securitate si 
cooperare in Europa de la Helsinki, 
in vederea opririi amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor existente, 
pentru o Europă fără arme nucleare.

Propunerea a fost primită cu 
multă însuflețire, cu intensă satisfac
ție și mîndrie patriotică, găsind un 
vibrant ecou în conștiința denutati- 
lor. Cei prezenți au aclamat cu 
înflăcărare „Ceaușescu—pace !“. dînd 
glas înaltei prețuiri pe care intreaga 
noastră națiune o acordă conducăto
rului partidului și statului nostru 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășoară pentru creșterea rolului 
și prestigiului României in lume, 
pentru noua și strălucita sa inițiativă 
de pace și dezarmare, pentru contri
buția adusă la cauza destinderii, 
securității și colaborării, la infăptuirea 
idealurilor de libertate, independență 
și progres ale tuturor națiunilor.

Tntr-o impresionantă unitate de 
simțire și gindire, deputății au votat 
in unanimitate această propunere, ex
presie a încrederii nețărmurite a în
tregului popor în secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
conduce cu fermitate și clarviziune 
destinele națiunii noastre pe calea 
luminoasă a socialismului și comunis
mului, personalitate proeminentă ■ a 
vieții politice contemporane, profund 
preocupată de soarta omenirii, luptă
tor neobosit pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în această atmosferă de puternică 
însuflețire, deputății au adoptat Ho- 
tărirea Marii Adunări Naționale de 
a împuternici pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru a se adresa tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și președintelui Statelor 
Unite ale Americii. Ronald Reagan, 
celorlalți șefi de state semnatare ale 
Actului final al Conferinței pentru 
cooperare și securitate in Europa, in 
vederea opririi amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune, pen
tru retragerea celor existente, pentru 
o Europă fără arme nucleare.

Exprimind simțămintele pe care le 
trăiesc deputății țării în aceste mo
mente deosebite, de semnificație is
torică, tovarășul Nicolae Giosan a 
spus :

„Stimate tovarășe și stimați tova
răși deputați,

Sintem fericiți de a fi participant! 
direcți la acest măreț și solemn act 
cu profundă rezonanță istorica, prin 
care aleșii poporului nostru, printr-o 
puternică și impresionantă voință de 
unitate și acțiune, exprimind cele mai 
arzătoare aspirații de pace și colabo
rare ale națiunii noastre, au dat man
dat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al acestui pămint. 
proeminentă personalitate a vieții 
politice contemporane, de a se adre
sa cu mesaje tuturor șefilor statelor 
semnatare ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Prin această înaltă împuternicire. 
Marea Adunare Națională, întregul 
nostru popor cinstesc incă o dată cu 
profundă admirație și adine respect 
devotamentul pilduitor, revoluționar 
și patriotic cu care v-ați dăruit în
treaga viață slujirii marilor idealuri 
ale națiunii noastre, ale cauzei păcii, 
independenței, suveranității naționa
le, progresului și colaborării tuturor 
popoarelor și sintem mindri că pro
digioasa dumneavoastră activitate în
chinată acestor nobile țeluri se bucu
ră de un binemeritat prestigiu pe 
toate meridianele lumii.

în aceste momente de importanță 
crucială pentru destinele Europei și 
ale întregii lumi. întreaga suflare 
românească. într-un singur gind și 
într-o unică voință, se găsește și 
acum, ca întotdeauna, alături de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, hotărîtă ca 
prin muncă neobosită să indepli- 
nească istoricele prevederi ale Con
gresului al Xll-lea al Partidului Co
munist Român, să traducă in viață 
importantele documente adoptate in 
actuala sesiune și vă asigură solemn 
că vă va urma și sprijini neabătut 
cu toată puterea și energiile ei în 
nobila dumneavoastră acțiune, pen
tru a se asigura liniștea, pacea și 
progresul neamului românesc, al tu
turor națiunilor lumii.

Să ne trăiți întru mulți ani, spre 
binele și fericirea poporului român, 
a scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România !“ (Vii aplauze, 
aclamații, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“)

Intimpinat cu puternice urale și 
ovații, cu cele mai calde sentimente de 
dragoste și stimă, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primită cu deosebită 
satisfacție, fiind subliniată cu înde
lungi aplauze și urale. în aceste clipe 
solemne, deputății au reafirmat cu 
însuflețire hotărirea intregii noastre 
națiuni de a acționa neabătut pentru 
transpunerea in viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru înflorirea patriei 
în deplină libertate și independență, 
pentru triumful năzuințelor de pace, 
colaborare, înțelegere și progres ale 
întregii omeniri.

★
în prima parte a ședinței de dimi

neață din cadrul sesiunii Marii Adu
nări Naționale s-au examinat Pro
gramul privind autoconducerea și au
toaprovizionarea teritorială pentru 
asigurarea populației cu produse 
agricole animale și vegetale*  pe 
perioada 1982—1983 și Programul 
privind aprovizionarea populației

cu produse agroalimentare șî bu
nuri industriale de consum pe 
trimestrul IV/1981 și semestrul 1/1932, 
înscrise pe ordinea de zi a sesiunii. 
Marea Adunare Națională a stabilit, 
la propunerea Biroului M.A.N., ca 
acestea să fie prezentate împreună, 
avîndu-se în vedere legătura dintre 
ele, după care să aibă loc discuția 
comună și să fie adoptată o hotărire 
referitoare la ambele programe.

Expunerea la cele două documente 
a fost prezentată, din însărcinarea 
Comitetului Central al partidului și 
a guvernului, de tovarășul Emil 
Bobu, președintele Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

A urmat dezbaterea comună, in ca
drul căreia au luat cuvintul depu
tății Letitia Ionaș. Ion Galea. Ana 
Mureșan, Iosif Szasz, Gheorghe Hai- 
vci. Maria Gheorghe. Emilian Mihăi- 
lescu. Margareta Krauss, Ion Bărbie- 
ru. Vasile Bărbulet.

în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea acestor programe, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii, a propus 
să se aducă o îmbunătățire Programu
lui privind autoconducerea și autoa
provizionarea teritorială, in sensul de 
a se mări de Ia 160 la 180 kg cantita
tea de cereale prevăzută pentru con
sumul populației care locuiește la 
sate in zonele de dea! și <le munte, 
asigurindu-se astfel același consum 
de cereale pentru toți locuitorii țării.

Propunerea secretarului general al 
partidului a fost aprobată cu deo,de
bită satisfacție de deputați, Mărea 
Adunare Națională hotărind ca ea să 
fie introdusă in textul definitiv al 
programului.

Supuse la vot. Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produsfe agricole animale si 
vegetale pe perioada 1982—1985 și 
Programul privind aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum pe 
trimestrul IV/1981 si semestrul 1/1982 
au fost adoptate în unanimitate de 
forul legislativ suprem al tării.

în continuare a fost adoptată Ho- 
tărirea Marii Adunări Naționale re
feritoare la Programul privind auto
conducerea și autoaprovizionarea te
ritorială pentru asigurarea populației 
eu produse agricole animale și ve
getale pe perioada 1982—1985 și la 
Programul privind aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare 
si bunuri industriale de consum pe 
trimestrul IV/1981 și semestrul I/I932.

Marea Adunare Națională a dez
bătut apoi proiectul de- Lege privind 
obligația activiștilor de partid, de 
stat și ai organizațiilor de masa și 
obștești, a cadrelor din conducerea 
unităților socialiste, a specialiștilor 
din agricultură și din alte domenii de 
activitate de a locui in localitățile în 
care isi desfășoară activitatea.

Expunerea la acest proiect de lege 
a fost prezentată de tovarășul Ludo
vic Fazekas, președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. Tovarășul Ștefan Mocuța, pre
ședintele Comisiei M.A.N. pentru să
nătate. muncă, asigurări sociale si 
protecția mediului, a prezentat ra
portul comun al comisiilor perma
nente ale M.A.N. care au examinat 
și avizat proiectul de lege.

Trccindu-se la dezbaterea generală, 
au luat cuvintul deputății Ion Circci, 
Maria Ciocan. Petru Ene, Voica An
drei, Gheorghe Mădută.

După discuția, pe articole, a pro
iectului de lege. Marea Adunare Na
țională a adoptat, in unanimitate. Le
gea privind obligația activiștilor de 
partid, de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești, a cadrelor din con
ducerea unităților socialiste, a spe
cialiștilor din agricultură și din alte 
domenii dc activitate de a locui in 
localitățile în care iși desfășoară ac
tivitatea.

Celelalte puncte înscrise pe ordi
nea de zi vor fi supuse dezbaterii. 
Marii Adunări Naționale intr-o ur
mătoare ședință, in cadrul actualei 
sesiuni.

Proiectele de legi urmează să tie 
examinate de comisiile permanente 
de specialitate.

Data reluării lucrărilor in plenul 
Marii Adunări Naționale va fl anun
țată din timp.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea 

teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole animale
și vegetale pe perioada 1932-1985 și la Programul privind aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum 

pe trimestrul IV/1981 și semestrul 1/1982
Dună cum se 

cunoaște, în aces
te zile s-au des
fășurat lucrările 
principalelor fo
rumuri ale demo
crației noastre 
socialiste, ale Ple
narei comune a
Comitetului Central al partidu
lui și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economioo-Sociale, care, 
prin documentele dezbătute și adop
tate, prezintă o covirșitoare însemnă
tate pentru viața politică*  și social- 
economică a patriei, pentru mersul 
nostru viguros inainte pe calea con
strucției socialiste și comuniste.

Momentul dominant, care a dat o 
dimensiune politică excepțională 
acestor zile, care va rămîne adine în
scris în istoria patriei și a poporu
lui, l-a constituit strălucita cuvîntare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele tării, la plenară Comitetu
lui Central — document care, prin 
iptregul său conținut, atestă cu pu
tere forța gindirii sale creatoare, re
voluționare, capacitatea de a inves
tiga și sintetiza noile fenomene pe 
care le ridică construcția socialistă, 
etapă de etapă, și de a oferi 6oluții 
viabile pentru rezolvarea lor. Pro
funzimea analizei activității din 1981, 
severitatea și exigența criticilor față 
de neajunsurile care se mai mani
festă in diferite sectoare de activi
tate și în modul de a acționa al unor 
cadre constituie încă o dovadă eloc
ventă a responsabilității cu care mi
litează neobosit secretarul general al 
partidului nostru pentru aplicarea 
fermă in viață a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de ridicare 
tot mai accentuată a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce mun
cesc.

Aceste trăsături sînt. dealtfel, pu
ternic reflectate în toate documentele 
supuse dezbaterii și aprobării, docu
mente elaborate din inițiativa și sub 
conducerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent și în
cercat conducător al României con
temporane, promotor înflăcărat pen
tru statornicirea în lume a unui cli
mat de pace, de securitate, de bună 
înțelegere si cooperare intre toate po
poarele.

în cele ce urmează, vă rog să-mi 
permiteți ca, din însărcinarea Comi
tetului Central al partidului și a gu
vernului, să prezint în fața Marii 
Adunări Naționale, spre dezbatere si 
adontare. expunerea de motive la 
unul din aceste importante documen
te — Programul privind autocondu
cerea Și autoaprovizionarea terito
rială pentru asigurarea populației cu 
produse agricole, animale și vege
tale, in perioada anilor 1982—1985.

în anii socialismului, și îndeosebi 
în perioada deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului, au avut loc pro
funde modificări în condițiile de 
muncă și de viată ale întregului po
por — asigurarea bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor mun
cii constituind țelul suprem al în
tregii politici a partidului nostru.

După cum se cunoaște, progra
mul de ridicare a nivelului de trai 
în perioada 1976—1980 a fost îndepli
nit. cu succes. Ca urmare a dez
voltării in ritm susținut a econo
miei naționale, a sporit continuu 
venitul național, asigurîndu-se pe 
această cale creșterea veniturilor 
rșța'.e ale întregii populații de la 
orașe și sate cu circa 34 la sută, în 
1980, fată de 1975. Desfacerea măr
furilor cu amănuntul prin unitățile 
comerțului socialist a sporit. în a- 
ceeași perioadă, cu 46,2 la sută, in 
condițiile in care prețurile la bunu
rile de consum au crescut intr-un 
ritm mediu anual de numai 1,8 la 
sută. Actualmente, consumul de ca
lorii pe locuitor situează România 
printre primele 10 state din lume.

Ridicarea bunăstării poporului ne
cesită. în continuare, asigurarea 
unei bune aprovizionări în tot 
cursul anului. stabilirea unei 
structuri corespunzătoare a consu
mului pe locuitor, determinat știin
țific, diferențiat după eforturile de
puse în producția de bunuri ma
teriale șl in celelalte activități.

în acest scop, în ultima perioadă, 
Comitetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al partidului a 
adoptat o serie de măsuri in direc
ția întăririi autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale. Aceste 
măsuri au avut in vedere în
făptuirea legii consiliilor popu
lare si a altor legi cu privire la 
creșterea răspunderii organelor lo
cale. a consiliilor populare jude
țene, orășenești și comunale în con
ducerea întregii activități economi- 
co-sociale. Ele sînt o expresie a 
dezvoltării democrației socialiste, 
care presupune participarea tot mai 
activă a maselor populare la întrea
ga activitate de conducere a so
cietății. inclusiv în ceea ce privește 
problemele aprovizionării, domeniu 
in care toți oamenii muncii trebuie 
să-și asume răspunderea, in cu
noștință de cauză, și să participe ne
mijlocit la rezolvarea lor.

Programul prezentat Marii Adu
nări Naționale prevede sporirea
consumului pe locuitor în anii
1982—1985, astfel ca la sfîrșitul a- 
cestei perioade să se ajungă la un
consum mediu de peste 80 kg
carne și produse din carne, 250 li

Din. cuvîntul participanților la dezbateri
Referindu-se la Programul privind 

autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, vegetale 
și animale pe perioada 1982—1935,
pțecum și la Programul privind a- 
provizionarea populației pe trimes
trul IV al anului 1981 și semestrul I 
1982, deputata LETIȚIA IONAȘ 
1 spus : în programul elaborat la ni- 

’lul județului Sălaj privind auto- 
nducerea și autoaprovizionarea am 

1 un accent deosebit pe creșterea 
îucțiilor agricole, vegetale și a- 

le. Pe baza indicațiilor date de 
șui Nicolae Ceaușescu cu pri

prezentată de tovarășul EMIL BOBU, 
președintele Consiliului Național al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor
tri lapte, 300 ouă, 10 kg pește și 
produse din pește, 185 kg legume, 
100 kg cartofi și 87 kg fructe și 
struguri.

în ceea ce privește consumul me
diu de cereale, pentru anii 1981—1982 
s-au stabilit 180 kg în orașe și cen
tre muncitorești și 160 kg în zonele 
de munte, consumuri care situează 
România printre primele țări din 
Europa și chiar din lume. Avîhd în 
vedere că in următorii ani va crește 
consumul de carne, lapte, ouă, le
gume și fructe, programul stabilește 
ca. pînă în 1985. cantitatea medie de 
cereale pe locuitor să se reducă in 
jurul a 140 kg.

Programul cuprinde detaliat, atît 
pentru mediul urban, cit și pentru 
rural, baza materială care va asigura 
consumurile stabilite la carne, lapte 
și produse lactate, pește și produse 
din peste, legume, cartofi, fructe și 
struguri.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, dispunem de tot ce este 
necesar pentru a asigura producțiile 
stabilite și buna aprovizionare a 
populației. De aici rezultă însă că 
fiecărei unități administrativ-terito- 
riale ii revine răspunderea de a se 
preocupa de realizarea producțiilor 
stabilite și de buna lor gospodărire, 
în acest scop, consiliile populare vor 
elabora programe de autoanrovizio- 
nare și de dezvoltare a agriculturii, 
potrivit principiului autogestiunii e- 
conomico-financiare. care vor cuprin
de sarcini concrete privind produc
ția. consumul propriu, livrările de 
produse pentru fondul de consum lo
cal și fondul de stat centralizat de 
produse agroalimentare.

în aplicarea programului se vor 
stabili pentru fiecare județ, pentru 
ficoare localitate — corespunzător 
numărului de locuitori și nivelului 
actual al consumurilor — efectivele 
de animale necesare, ce urmează să 
sporească în următorii ani. precum si 
suprafețele pe culturi, în deplină 
concordantă cu planul de dezvoltare 
a agriculturii si industriei alimentare.

înfăptuirea in bune condiții a pro
gramului impune măsuri hotărite 
pentru realizarea numărului de ani
male. a greutății la tăiere a acestora, 
a producțiilor medii de lapte si ouă 
stabilite. Pentru a stimula producă
torii și organele locale să crească 
producția agricolă. întregul spor de 
producție ce se va obține din depă
șirea greutății la tăiere sau a pro
ducției medii pe animal se va con
stitui ca resursă suplimentară pentru 
fondul de consum local. De aseme
nea. se are in vedere ca județele care 
vor depăși indicele de natalitate sta
bilit pentru fiecare specie să rețină 
pentru județul sau localitatea res
pectivă 50 la sută din sporul de na
talitate peste prevederile planului. 
Acolo unde animalele vor fi tăiate 
la greutăți mai mici, șe înțelege că se 
va diminua corespunzător si cantita
tea de carne ce se va consuma in lo
calitatea respectivă.

Programul preconizează, totodată, 
măsuri pentru creșterea producției de 
legume și aprovizionarea întregii 
populații, inclusiv a județelor care 
nu produc astfel de sortimente, in 
cantități corespunzătoare pentru un 
consum echilibrat.

Creșterea răspunderii organelor lo
cale ale puterii de stat în domeniul 
aprovizionării populației se reali
zează. potrivit programului, printr-o 
nouă concepție de utilizare a resur
selor de produse agroalimentare. 
prin constituirea acestora in fondul 
de consum local și in fondul centra
lizat de produse agroalimentare. Ast
fel, fondul de consum local se alcă
tuiește prin mobilizarea tuturor re
surselor de care dispun localitățile 
județului și se defalcă în conformi
tate cu normele stabilite. în vederea 
asigurării aprovizionării oamenilor 
muncii și a’ familiilor lor în funcție 
de locul de muncă si domiciliu. Fon
dul de stat centralizat de produse 
agroalimentare se stabilește prin pla
nul de dezvoltare a agriculturii pe 
fiecare județ și este destinat apro
vizionării industriei cu materii prime 
și satisfacerii altor nevoi ale econo
miei naționale.

în fundamentarea programului, 
pentru populația de la sate, consu
murile prevăzute au fost luate ca 
bază de calcul, tinind scama că lo
cuitorii din comune si orașele agro
industriale. precum și unii din cele
lalte orașe dețin efective importante 
de animale de la care, pe măsura 
sporirii producției, pot realiza canti
tăți suplimentare de produse, atit 
pentru consumul propriu, cit si pen
tru a fi valorificate direct pe piață.

Este de subliniat că, în ceea ce 
privește cerealele, se are in vedere 
necesitatea aprovizionării cu aceste 
produse a întregii populații, inclusiv 
a locuitorilor din localitățile de 
munte, activitatea de aprovizionare 
reprezentind o atribuție nemijlocită a 
organizațiilor socialiste. comerțul 
particular cu cereale fiind, după cum 
se știe, interzis prin lege.

Adoptarea măsurii de a se include 
în Program aprovizionarea locuitori
lor din localitățile necooperativizate 
cu o serie de produse care nu se pot 

lejul vizitei de lucru în județul nos
tru, ne-am stabilit măsuri care să a- 
sigure folosirea mai bună a fondului 
funciar, realizarea în anul 1982 a 
unor producții sporite de grîu, po
rumb, dezvoltarea producțiilor de 
plante tehnice, legume și cartofi, 
precum și asigurarea creșterii ponde
rii produselor animaliere în consumul 
populației. Toate aceste măsuri au 
fost concretizate în programe proprii 
la nivelul orașelor și comunelor, ur- 
mind ca ele să fie îmbunătățite și 
completate cu' orientările și concluzii
le desprinse din plenara Comitetului 
Central, cu prevederile programului 

obține în zonele 
respective — ca 
de exemplu griu, 
porumb, ulei, za
hăr — constituie 
o nouă si puter
nică expresie a 
profundului uma
nism ce caracte

rizează personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului. Iată de ce producătorii 
agricoli din aceste zone sînt chemat» 
să pună cit mai rapid în valoare 
rezervele considerabile existente în 
fiecare sat și comună, să sporească 
numărul de animale și păsări, pro
ducția de fructe, cartofi si. pe această 
bază, să valorifice la fondul de stat 
un volum cit mai mare de produse 
agroalimentare. îndeplinindu-și. în 
acest fel, cu înaltă îndatorire patrio
tică, obligațiile ce le revin în ca
drul întăririi și dezvoltării alianței 
muncitorești-țărănești.

în zonele de deal si munte se va 
desfășura o intensă activitate in 
rindul locuitorilor pentru ca aceștia 
să contribuie, prin contractări si achi
ziții, cu cel puțin 30—35 la sută din 
producția de lapte de vacă și oaie, 
precum și cu un număr mai mare de 
bovine, porci, ovine, păsări si ouă la 
aprovizionarea populației.

înfăptuirea exemplară a prevederi
lor programului pune in fața Minis
terului Agriculturii, a celorlalte or
gane centrale, a consiliilor populare 
sarcina să acorde cea mai mare 
atenție înlăturării cu hotărire a nea
junsurilor ce s-au manifestat, bunei 
organizări a producției agricole in 
toate localitățile. în scopul cultivării 
cu înalt randament a fiecărui metru 
de pămînt, creșterii animalelor și a 
producției acestora. îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor cuprinse în planul 
de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare in profil teritorial, 
asigurării în întregime a fondului de 
stat de produse agroalimentare. în 
același timp, organele și organizațiile 
comerciale de stat și cooperatiste au 
obligația să-și îndeplinească cu răs
pundere deosebită sarcinile ce le re
vin în buna aprovizionare a popu
lației, excluzînd orice intermediar si 
combătînd ferm orice tendință de 
speculă.

Așa cum s-a prevăzut, se vor lua 
măsuri pentru ca. în următorii doi 
ani. să se asigure brutării in toate 
comunele si localitățile. De aseme
nea. vor fi organizate centre de tă
iere sau mici abatoare pentru sacri
ficarea animalelor in condiții igie
nice, recuperîndu-se. totodată, in 
întregime subprodusele obținute, 
care se vor valorifica în conformi
tate strictă cu prevederile progra
mului.

în ce privește Programul cu pri
vire la aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe trimestrul IV 
1981 și semestrul I 1982. s-au luat 
măsuri pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări specifice sezonului, in
tr-o gamă sortimentală diversificată 
și de calitate.

La dimensionarea cantităților de 
produse alimentare prevăzute în 
acest program s-au avut în vedere 
cerințele unui consum rațional, mo
bilizarea intr-o măsură mai mare a 
disponibilităților de produse agroali
mentare din gospodăriile populației, 
repartizarea echitabilă si echilibrată 
pe teritoriu, gospodărirea judicioasă 
a resurselor destinate fondului pieței, 
precum și combaterea fermă a ma
nifestărilor de risipă, supraaprovizio- 
nare și neglijentă în păstrarea pro
duselor.

La griu. pentru pîine si făină, 
paste făinoase și porumb pentru 
mălai, programul prevede atît canti
tățile ce urmează să fie desfăcute 
în trimestrul IV 1981 și semestrul I 
1982, cit și modul cum se asigură 
desfacerea acestor produse, potrivit 
Decretului nr. 313. din octombrie 1981.

La carne si produse din carne s-a 
luat in calcul partea aferentă semes
trului I 1982 din prevederile de con
sum pe anul viitor, astfel ca să se 
realizeze consumul mediu anual pe 
un locuitor de peste 65 kg. De subli
niat că prevederile din program 
asigură creșteri față de semestrul I 
1981, cu 4,5—5 la sută.

Cantitățile de lapte de consum si 
produse din lapte ce urmează a fi 
desfăcute in semestrul I 1982 asigu
ră un consum mediu pe locuitor de 
200 litri lapte pe întregul an.

însemnate cantități se vor desface 
în semestrul I 1982 și la produsele 
din domeniul horticulturii, atît din 
livrările curente, cît și din silozuri, 
sporurile fiind mai mari, comparativ 
cu primul semestru al anului 1981, 
cu 59 la sută la legume. 27 la sută 
la cartofi și 13 la sută la fructe.

Corespunzător prevederilor din 
Programul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritorială. în pe
rioada 1982—1985. este stabilită des
facerea unor cantități mai mari la 
zahăr, produse zaharoase. grăsimi 
vegetale și animale, mărfuri textile- 
încălțăminte. metalo-chimice și com
bustibili.

Avînd în vedere importanta deo
sebită a măsurilor privind întărirea 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale în înfăptuirea politicii 
partidului nostru de ridicare a gra
dului de civilizație, a calității vieții 
întregului popor, vă rog să acordați 
votul dumneavoastră programelor ce 
au fost supuse spre dezbatere si 
adoptare Marii Adunări Naționale.

pe care îl vom adopta în această se
siune.

în context cu prevederile Progra
mului de aprovizionare a populației 
pe trimestrul IV/1981 și semestrul 
1/1982, a arătat vorbitoarea in conti
nuare. județul Sălaj dispune de un 
fond de marfă corespunzător, care a- 
sigură o aprovizionare ritmică a 
populației. Am acționat temeinic pen
tru asigurarea rezervelor de iarnă la 
legume, fructe și cartofi, însilozînd 
cantități sporite față de anii trecuți. 
în prezent ne preocupăm de gospo
dărirea chibzuită a întregului fond 
de marfă.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Declarîndu-mă întru totul de acord 
cu conținutul și prevederile acestor 
programe, vă rog să-mi permiteți să 
folosesc și acest prilej pentru a ex
prima, în numele meu, precum și al 
tuturor oamenilor muncii din Sălaj, 
adeziunea deplină la întreaga politică 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, la noua și strălucita 
dumneavoastră inițiativă de pace, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, izvorîtă din 
grija și responsabilitatea ce le mani
festați pentru progresul și fericirea 
întregii omeniri, pentru apărarea ce
lui mai de preț drept al oamenilor 
de pe întreaga planetă — dreptul la 
viață și la libertate.

în cuvîntul său, deputatul ION 
GALEA a menționat că programul 
cu privire la înfăptuirea autocon
ducerii și autoaprovizionării terito
riale, precum și programul de a- 
provizionare a populației pină la fi
nele semestrului I 1982 reflectă spi
ritul realist Și umanist al politicii 
partidului și statului nostru, grija 
pentru asigurarea unei bune apro
vizionări a populației pe tot par
cursul anului, precum și preocupa
rea pentru o alimentație rațională și 
echilibrată a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate.

Vorbitorul a arătat. în continua
re, că pe baza producției obținute în 
acest an, județul Arad și-a asigurat 
atît necesarul pentru consumul pro
priu, cit și însemnate cantități pen
tru fondul centralizat al statului. In 
cele 10 luni ale anului în curs, vo
lumul de mărfuri desfăcut populației 
din județ a fost mai mare cu 4,5 la 
sută fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut, iar la produsele agroali
mentare creșterile reprezintă peste 
6,2 la sută.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comi
tetului Central, trecerea la autocon- 
ducere și autoaprovizionare terito
rială impune din partea tuturor mă
suri hotărite pentru organizarea te
meinică a producției agricole. în 
acest context va trebui ca și la noi, 
la Pecica, să trecem și mai hotărit la 
cultivarea fiecărui metru de pămint 
cu produse ce sînt necesare locali
tății și fondului central al statului.

In încheiere, vă rog să-mi îngă
duiți ca, in numele oamenilor mun
cii din județul Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — să exprim deplinul acord cu 
noile acte normative. constienti 
fiind că ele var contribui la 
dezvoltarea în continuare a econo
miei noastre socialiste și, pe a- 
ceastă bază, la ridicarea necontenită 
a bunăstării celor ce muncesc.

Dezbaterea în cadrul actualei se
siuni a Marii Adunări Naționale a 
Programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației cu produse 
agricole, animale și vegetale pe pe
rioada 1982—1985 și a Programului 
privind aprovizionarea populației pe 
trimestrul IV 1981 și semestrul'I 1982 
— a spus in cuvîntul său deputata 
ANA MUREȘAN ~ constituie o 
nouă dovadă a grijii deosebite a
conducerii partidului și statului; 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
pentru creșterea producției bunuri
lor de consum și a fondului de
mărfuri destinat desfacerii către 
populație, ridicarea continuă a ni
velului de trai al întregului popor.

în acest an. prin comerțul socia
list volumul vînzărilor realizat pe 
10 luni este mai mare cu peste 7 
miliarde lei sau cu 4 la sută mai 
mult fată de aceeași perioadă din 
anul trecut. Livrările pentru apro
vizionarea populației au fost supe
rioare celor din 1980 cu 34 mii tone
preparate din came și preparate 
culinare, cu 15 mii tone zahăr și 
produse zaharoase, cu 34 mii tone 
cartofi, cu 770 mii tone fructe și 
struguri, cu 244 milioane ouă, spo
ruri fiind și la alte produse. La 
mărfurile industriale, desfacerile au 
crescut cu 44—10 la sută la confec
ții, tricotaje, încălțăminte, precum 
și la bunuri de folosință îndelunga
tă. articole de uz casnic și gospo
dăresc.

Vă rog să-mi îngăduiți 
mele oamenilor muncii

ca. în nu- 
din co

merțul socialist, să aduc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri și întreaga noastră recu
noștință pentru indicațiile prețioase 
și măsurile adoptate în vederea asi
gurării bunei aprovizionări a popu
lației. De asemenea, exprimăm sen
timente de aleasă stimă și recunoș
tință tovarășei Elena Ceaușescu. care 
în funcția de prim viceprim-minis- 
tru a.l guvernului poartă o caldă și 
atentă grijă pentru creșterea bună- 
stări i întregului popor.

Subliniez că< recent, cu prilejul 
definitivării proiectului de plan pe 
anul 1982, la indicația directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. livră
rile de mărfuri pentru aproviziona
rea populației au fost suplimentate 
cu peste 3 miliarde lei. Față de ce
rințele și exigențele crescinde ale 
populației, s-au luat măsuri cu mi
nisterele furnizoare pentru asigura
rea mărfurilor industriale în sorti
mente diversificate și de calitate îm
bunătățită.

Criticile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în expunerea la 
plenara Comitetului Central, pri
vind activitatea Ministerului Co
merțului Interior — a spus vorbi
toarea — sînt pe deplin în
dreptățite. Nu am acționat cu toată 
fermitatea pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne reveneau in organiza
rea corespunzătoare a desfacerii, îm
bunătățirea repartizării și gospodă
ririi fondului de mărfuri Ia orașe și 
sate, combaterea tendințelor de supra- 
aprovizionare și eliminarea orică- 

. ror forme de risipă. Pentru înlătura
rea acestor neajunsuri vom continua 
mai susținut practica folosită ca toți 
membrii consiliului de conducere al 
ministerului să acționeze direct în 
județe, să ajute concret consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderile 
comerciale in soluționarea probleme
lor legate de asigurarea bunei apro
vizionări a populației, organizarea 
corespunzătoare a desfacerii, reali
zarea unei circulații mai operative a 
mărfurilor de la furnizori la maga
zine.

Subliniind contribuția hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la cris
talizarea Programului privind auto
conducerea și autoaprovizionarea te
ritorială, program menit să dea încă 
o expresie concretă înaltei eficiente 
sociale a noului mecanism economi- 
co-financiar, principiilor democratis
mului nostru socialist, și, în același 
timp, să asigure creșterea răspunde
rii organelor locale de partid și de 
stat, a oamenilor muncii la aprovizio
narea populației cu produse agricole, 

animale și vegetale, deputatul 
IOS1F SZÂSZ a spus : Am înțe
les din program că la baza autocon
ducerii și autoaprovizionării trebuie 
să stea eforturile proprii ale fiecă
rui județ de a realiza producțiile pla
nificate atît în domeniul vegetal, cît 
si in cel animalier.

Dacă mă refer la anul 1982. not a- 
răta că in județul Harghita, într-un 
an agricol normal cooperativele agri
cole pot realiza cel puțin o producție 
medie de 22 000 kg cartofi la hectar, 
ceea ce ne permite să asigurăm ne
voile proprii și să livrăm altor județe 
și industriei peste 100 000 tone. De 
asemenea, si la rădăcinoase vom pu- 
tea să creăm disponibilități pentru 
alte județe.

în zootehnie, prin realizarea unei 
natalități de cel puțin 82 la sută la 
bovine si a unei greutăți medii de li
vrare de 380 kg in anul 1982. vom 
putea indeplini sarcinile la fondul 
centralizat de stat si nevoile județu
lui. iar la laote vom putea livra la 
fondul de stat peste 450 000 hectolitri.

în prezent, continuăm acțiunile 
pentru stimularea producției de le
gume în municipii și orașe, in intra
vilane, a legumelor și furajelor pe 
suprafețele nemecanizabile ce le 
acordăm spre cultivare .pentru dez
voltarea și mai mult a creșterii por
cilor si animalelor mici în eospodă- 
riile-anexă ale întreprinderilor, in
stituțiilor. școlilor, spitalelor. Vom 
dezvolta în continuare cooperarea 
cu unitățile de stat si coopera
tiste. cu producătorii individuali, 
oferindu-le purcei, pui de car
ne, găini ouătoare și altele, pentru 
creșterea la domiciliu.

Cu convingerea fermă că progra
mul privind autoconducerea și auto
aprovizionarea teritorială reflectă ce
rințele și condițiile actuale, că va a- 
sigura perfecționarea substanțială a 
activității in acest important dome
niu economico-social, mă declar in
tru totul de acord cu prevederile lui.

Informez Marea Adunare Naționa
lă că în județul Prahova se acțio
nează cu deosebită răspundere pen
tru transpunerea în viață a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea, punindu-se accent pe fo
losirea la maximum a potențialului 
agricol, realizarea unei producții 
sporite față de media cincinalului 
trecut, a menționat în cuvîntul său 
deputatul GHEORGHE HAI- 
VEI. Pentru realizarea acestui prin
cipal obiectiv, vă raportăm că oame
nii muncii din întreaga agricultură a 
județului, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au desfășurat o acti
vitate susținută pentru pregătirea 
producției anului viitor.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la măsurile întreprinse de 
oamenii muncii prahoveni pentru 
sporirea producției vegetale și a- 
nimale. în vederea acoperirii defici
telor la legume, carne .și lapte s-au 
stabilit măsuri de valorificare inte
grală a potențialului agricol local, 
care vor asigura si un surnlus de 
Droduse din unitățile agricole socia
liste. cit si la gospodăriile populației 
prin cultivarea legumelor în curți, 
grădini si solarii, precum si dezvol
tarea puternică a creșterii anima
lelor.

In încheiere, doresc să-mi exprim 
acordul deplin fată de prevederile 
planului de aprovizionare teritorială 
a populației. încredintînd conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii de pe ogoarele 
prahovene vor acționa cu toată răs
punderea pentru aplicarea în practi
că a obiectivelor și sarcinilor ce ne 
revin in acest domeniu.

Doresc, încă de la început, a spus 
în cuvîntul său deputata MARJA 
GHEORGHE, să-mi exprim de
plinul acord cu programele privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, animale si 
vegetale, pe perioada 1982—1985 și a- 
provizionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe trimestrul IV/1981 și 
semestrul 1/1982. supuse dezbaterii 
sesiunii. Elaborate din inițiati
va și la indicațiile secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aceste două acte 
normative sînt menite să garanteze 
o aprovizionare corespunzătoare a 
populației și o îmbunătățire sorti
mentală a mărfurilor destinate fondu
lui pieței, în concordanță cu creșterea 
substanțială, și in acest cincinal, a 
veniturilor tuturor categoriilor de oa

Expunerea la proiectul de lege privind obligația activiștilor de partid, de stat 
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socialiste, a specialiștilor din agricultură și din alte domenii de activitate 
de a locui in localitățile în care îsi desfășoară activitatea

prezentată 

pentru
proiectul de 
activiștilor de

Vă rog să-mi 
permiteți ca, din 
însărcinarea Con
siliului de Mi
niștri, să supun 
spre dezbatere și 
adoptare Marii 
Adunări Naționale 
Lege privind obligația 
partid, de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești, a cadrelor din con
ducerea unităților socialiste, a spe
cialiștilor din agricultură și din alte 
domenii de activitate de a locui in 
localitățile în care iși desfășoară 
activitatea.

Ideile de fond cuprinse in proiec
tul acestei legi nu sînt exprimate 
acum pentru prima dată. Ele se re
găsesc în numeroase cuvîntări și 
indicații ale secretarului general al 
partidului, președintele tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Dealt
fel. după cum știm cu toții, cu 
prilejul diferitelor consfătuiri și con
grese și cu ocazia vizitelor de lucru 
făcute de conducerea de partid si de 
stat în județe, nu o dată oamenii 
muncii, mai ales cei din mediul rural, 
au cerut cu insistentă ca activiștii, 
cadrele din conducerea unități
lor socialiste, specialiștii să lo
cuiască acolo unde muncesc, să fie 
în permanență alături de cetățenii 
împreună cu care își asigură exis
tenta si îsi desăvîrsesc personalitatea.

Realizarea marilor sarcini ce revin 
agriculturii nici nu poate fi concepu
tă fără participarea continuă și 
nemijlocită a inginerilor agronomi, a 
zootehnicienilor și medicilor veteri

meni al muncii. Comparați1» cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, popu
lația sectorului 4 al Capitalei a con
sumat mai mult în acest an cu 1 300 
tone carne, cu 214 tone ulei, cu 800 
tone zahăr, cu 450 hectolitri lapte, cu 
2 000 tone cartofi și 1 700 tone legume.

Comerțul socialist al Capitalei a 
realizat pe primele zece luni un vo
lum de desfacere de aproape 30 mi
liarde lei — cu un spor față de anul 
trecut de peste 2 miliarde lei — în- 
semnind o creștere de 10.9 la sută la 
mărfuri alimentare. 6.7 la sută la ali
mentația publică și 5,1 la sută la măr
furile nealimentare. Odată cu aplica
rea prezentului decret, care a regle
mentat buna aprovizionare a populați
ei cu produse alimentare, desfacerea 
decurge în condiții normale, crqîn- 
du-se, totodată, posibilitățile de asigu
rare a unui fond de marfă care să sa
tisfacă în întregime nevoile de con
sum a,le Capitalei în acest ultim tri
mestru al anului 1981 și in perspec
tiva anului viitor.

Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea dă posibilitatea 
ca toți oamenii muncii din Capitală să 
aibă asigurată o aprovizionare orga
nizată. eliminîndu-se cu desăvârșire 
intermediarii și speculanții.

Apreciind justețea criticilor adre
sate de secretarul general al parti
dului Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare pentru nereali- 
zarea integrală a planului de pro
ducție vegetală, cit si în zootehnie, 
deputatul EMJLÎAN MIHĂtLES- 
CU a spus : Pentru anul 1982 avem 
în față un program dar și precis, 
elaborat din inițiativa și sub îndru
marea nemijlocită a tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
program menit să asigure atît o 
aprovizionare corespunzătoare a 
populației, în concordanță cu cerin
țele unei alimentații raționale, cit 
și satisfacerea tuturor cerințelor eco
nomiei naționale. Dispunem de con
dițiile materiale necesare pentru în
făptuirea acestui program. Realiza
rea obiectivelor de mare răspundere 
care ne stau in față depinde de ni
velul activității noastre.

Tinind cont de lipsurile manifes
tate, Ministerul Agriculturii va des
fășura o activitate susținută, în . ca
drul căreia centrul de greutate îl vor 
constitui îndrumarea, sprijinirea e- 
fectivă și controlul unităților de pro
ducție. Vom urmări cu maximă exi
gență modul în care se aplică indi
cațiile cu privire la folosirea integra
lă a fondului funciar, a bazei tehni- 
co-materiale, cu privire la organiza
rea asolamentelor, producerea și fo
losirea semințelor din soiuri și hi
brizi de mare productivitate, zona
rea judicioasă a acestora, respecta
rea riguroasă a tehnologiilor stabilite 
și în mod special asigurarea densi
tăților optime de plante la unitatea 
de suprafață, intervenind operativ 
pentru prevenirea oricăror abateri, 
în zootehnie vom urmări realizarea 
și depășirea efectivelor de animale, 
sporirea natalității și reducerea mor
talității. creșterea greutății la sacri
ficare. sporirea producției de furaje 
și îndeosebi folosirea mai eficientă 
a pajiștilor.

Luînd cuvîntul, deputata MAR
GARETA KRAUSS a ®pus : Incă 
de la început tin să-mi exprim depli
nul acord față de Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole și cu Pro
gramul privind aprovizionarea popu
lației. supuse dezbaterii și aprobării 
marelui forum legislativ al țării.

în județul Brașov, a menționat vor
bitoarea. s-au întreprins o serie de 
măsuri politice și organizatorice pen
tru aplicarea principiilor autocondu
cerii și autoaprovizionării rationale, 
echitabile a populației cu produse 
agroalimentare, pornind de la cu
noașterea realităților, de la necesita
tea sporirii continue a producției a- 
gricole ca singura și principala sur
să de realizare a autoaprovizionării. 
în acest sens. în orașul Codlea. ca 
dealtfel în toate localitățile județului, 
deputății, ceilalți factori de răspun
dere, împreună cu specialiștii, cu oa
menii muncii din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste se preocupă cu 
mare atenție de a găsi noi posibi
lități pentru creșterea substanțială a 
producțiilor agricole, în condițiile în
tăririi ordinii și disciplinei, ale auto
gestiunii economico-financiare. în 
același timp, consiliul popular a sta
bilit modalități practice de participare 
a gospodăriilor populației la acope

de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS, 
președintele Comitetului 
Problemele Consiliilor Populare
nari, a celorlalți specialiști în uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste. in fermele de producție, pe 
ogoare, acolo unde se hotărăște soar
ta recoltei.

Asigurarea sănătății populației im
pune prezenta permanentă a medi
cilor, după cum grija pentru edu
carea copiilor, pentru formarea noii 
generații face necesară activitatea 
neîntreruptă a profesorilor si învăță
torilor cu tinerii de a căror pregă
tire răspund.

Pentru realizarea acestor obiective 
politico-economice de mare însemnă
tate. proiectul de lege prevede mă
suri menite să asigure condiții 
corespunzătoare de muncă și de 
viată persoanelor respective, si anu
me : obligația consiliilor populare și 
a unităților socialiste de a le pune 
la dispoziție locuințe cu chirie : spri
jinul statului in construirea de lo
cuințe proprietate personală : spriji
nirea încadrării in muncă a soțiilor 
si soților ; acordarea. în sate si co
mune. a unor suprafețe de teren 
pentru a fi cultivate și a crește 
animale și păsări etc.

în acest context este firesc ca 
proiectul de lege să prevadă obliga
ția schimbării domiciliului în actele 
de identitate, precum si eliberarea 
spatiilor locative deținute de per

rirea consumului lor propriu și la 
fondul de stat cu produse agricole.

Am mandatul să vă informez că în 
județul Brașov, pe aceste 10 luni, au 
fost vândute populației mărfuri ali
mentare și nealimentare în valoare 
de peste 6.8 miliarde lei. cu 250 mi
lioane lei mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Ca cetățean, ca deputată, ca mamă, 
a spus in încheiere vorbitoarea, sînt 
convinsă că aceste programe de vii
tor nu se pot înfăptui decît într-un 
climat de liniște, pace și colaborare. 
Iată de ce doresc să subliniez în acest 
mare sfat al tării că oamenii muncii 
din Codlea, toți locuitorii județului 
Brașov, români, germani, maghiari, 
într-o deplină unitate de voință, în
truniți în adunări populare, mitinguri, 
în marșuri ale păcii, și-au exprimat 
deplina adeziune față de noua și stră
lucita inițiativă de pace a președinte
lui tării.

înțelegând că programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială trebuie să ducă, așa cum 
sublinia secretarul genera] al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvântarea la recenta plenară co
mună a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, la creșterea răspun
derii organelor de partid și de stat 
în buna aprovizionare a populației — 
a spus în cuvîntul său deputatul 
ION BĂRBiERU, în județul Dîm
bovița se acționează cu toată răs
punderea pentru creșterea producției 
agricole, asigurarea unui consum ra
tional tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii de la orașe și sate.

în lumina obiectivelor planului de 
dezvoltare economico-socială a tării 
pe anul 1982, dezbătut în actuala se
siune a M.A.N., și a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
se vor întreprinde în continuare ia 
nivelul fiecărei localități măsuri e- 
nergice in vederea creșterii produc
ției .agricole, vegetale și animale, ast
fel incit să asigurăm necesarul de pro
duse agroalimentare destinat aprovi
zionării populației locale și livrarea 
cantităților stabilite pentru fondul 
centralizat al statului, respeciind 
programele unitare de autoaprovizio- 
nare. Măsurile privind autoconduce
rea si autoaprovizionarea creează 
condiții și mai bune pentru extinde
rea experienței bune de pînă acum 
și vă asigurăm că sintem hotăriti să 
folosim toate resursele de care dis
punem pentru sporirea producției a- 
groalimentare si satisfacerea tot mai 
deplină a cerințelor de consum ale 
populației.

Referindu-se la Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea aprovi
zionării populației cu produse agro
alimentare, act normativ apreciat ca 
o expresie a ințeleptei politici pro
movate de partid, de secretarul său 
general, deputatul VASILE BĂR- 
BULEȚ a spus : în elaborarea pro-
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gramului de autoconducere și auto- 
aprovizionare a județului Sibiu am 
pornit de la realitățile concrete e- 
xistente în fiecare localitate privind 
populația și ritmul de creștere a a- 
cesteia, nevoile reale și diferențiate 
de consum și în mod deosebit posi
bilitățile existente de dezvoltare a 
producției agroalimentare pe plan 
local. Vreau să informez Marea 
Adunare Națională că, potrivit a- 
cestui program, județul. Sibiu iși a- 
sigură cantitățile prevăzute pentru 
consum în anul 1932 și va livra sta
tului 2 300 tone carne de bovine, 
223 000 hectolitri de lapte. 19 000 tone 
cartofi. 11 100 tone fructe și alte 
produse animaliere și legumicole. Fi
rește, avînd in vedere condițiile na
turale ale județului nostru, avem 
nevoie pentru început de sprijinul 
altor județe în realizarea aprovizio
nării cu anumite produse pe care, 
deocamdată, nu le putem realiza în 
întregime pe plan local.

Stă în puterea noastră să asigurăm 
producțiile stabilite și buna aprovi
zionare a populației județului. Ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efori în vederea aplicării neabătute 
in viață a prețioaselor indicații for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară, a pre
vederilor înscrise în programul su
pus dezbaterii actualei sesiuni.

Voi vota cu toată încrederea acest 
act normativ, convins că dăm ex
presie cerințelor ridicării neconteni
te a nivelului de trai al poporului 
nostru.

soanele care își 
mută domiciliul în 
localitățile unde 
își desfășoară ac
tivitatea.

Proiectul de 
lege a fost supus

dezbaterii Camerei Legislative a Con
siliilor Populare în ședința din 24 no
iembrie a.c. și. întrunind adeziunea 
tuturor membrilor, a fost aprobat in 
unanimitate.

Doresc să subliniez cu toată con
vingerea faptul că prezenta perma
nentă a unui număr mare de cadra 
cu pregătire medie și superioară 
este de natură să accelereze procesul 
de ridicare a nivelului de cultură si 
civilizație al populație;; din locali
tățile rurale, să contribuie la întă
rirea familiei, ta educarea tineretului 
în strînsă concordantă cu interesele 
generale ale țării în etapa actuală 
și in viitor.

Apreciind bă proiectul de lege' 
supus dezbaterii Marii Adunări Na
ționale se înscrie pe linia măsurilor 
stabilite de conducerea partidului si 
statului nostru pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărârilor Congresului > 
al XII-lea, imi exprim convingerea 
că. odată adoptată, legea va trezi 
un larg ecou pozitiv in rîndurile 
opiniei publice din tara noastră și 
va întruni adeziunea deplină a 
tuturor activiștilor, cadrelor de con
ducere și specialiștilor la care ea sa 
referă și. de aceea, vă rog sâ-Uvotați, 
învestindu-1 cu putere de lege.
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LUCRĂRILE SESIUNII Rll ADUNĂRI NAȚI NALE
Raportul comisiilor permanente ale Narii Adunări Naționale la proiectul de lege privind 
obigația activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă și obștești, 
a cadrelor din conducerea unităților socialiste, a specialiștilor din agricultură și din alte 
domenii de activitate de a locui in localitățile in care iși desfășoară activitatea

Vă rog să-mi 
permiteți să pre
zint raportul co
ps un al Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale și protecția 
mediului. Comisiei pentru consiliile 
populare și administrației de stat și 
al Comisiei constitutionale si juridice 
asupra proiectului de Lege privind 
obligația activiștilor de partid, de stat 
și ai organizațiilor de masă și ob
ștești, a cadrelor din conducerea uni
tăților socialiste, a specialiștilor din 
agricultură și din alte domenii de 
activitate de a locui in localitățile in 
pare iși desfășoară activitatea.

Analizînd prevederile din această 
reglementare. comisiile au con
statat că ele se înscriu pe linia ori
entărilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la necesitatea 
integrării depline în . viața economică 
și socială a localităților în care lu
crează a activiștilor, a cadrelor de 
conducere și a specialiștilor care, prin 
natura atribuțiilor ce le revin, tre
buie să fie prezenți în permanență în 
aceste localități, să contribuie la des
fășurarea in bune condiții a activită
ții pe plan local.

prezentat

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Dintotdeauna, acei care și-au pro

pus să desfășoare o activitate norma
lă, eficientă au locuit împreună cu 
cetățenii în mijlocul cărora au mun
cit și trăit, a subliniat deputatul 
ION ClRCEI în cuvîntul lui refe
ritor la proiectul de Lege privind 
obligația activiștilor de partid, de 
stat și ai organizațiilor de masă și 
obștești, a cadrelor din conducerea 
unităților socialiste, a specialiștilor 
din agricultură și a medicilor de a 
locui în localitățile în care își des
fășoară activitatea.

Desigur, și pînă acum, pe baza 
indicațiilor conducerii partidului, au 
existat preocupări — inclusiv în ju
dețul nostru, Prahova — pe linia 
stabilirii cadrelor la locul lor de 
muncă. Astfel, in ultimii 6 ani s-au 
construit la comune peste 700 apar
tamente, iar în planul pe 1982 avem 
prevăzute alte 306 apartamente. Rea
litatea nu ne dă însă dreptul să 
afirmăm că am făcut totul in această 
direcție. Semnificativ în acest sens i 
este, de pildă, faptul că în agricul
tura județului nostru dispunem de 
588 specialiști cu studii superioare, 
dar numai 359 dintre aceștia locuiesc 
acolo unde își desfășoară activitatea 
profesională. De asemenea, dintre 
cei 1 360 medici. 309 fac încă naveta.

Este oare normal ca inginerii agro
nomi, medicii, alte cadre de specia
litate să desfășoare o activitate utilă 
pentru societate doar în cele cîteva 
ceasuri pe zi. intre ora sosirii și cea 
a plecării unor trenuri și autobuze? 
Ce se intimplă în restul timpului ? 
Cite situații nu se ivesc cind pre
zența activistului de partid, de stat, 
a inginerului agronom, a medicului 
uman sau veterinar. a asistentei 
sanitare este absolut necesară obștii. 
Cu atit mai mult se pune problema 
cind este vorba de activiștii de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești.

Proiectul legii pe care-1 examinăm 
azi răspunde necesității obiective a 
ridicării tuturor localităților patriei 
noastre pe noi trepte de civilizație 
și cultură socialistă. Este si motivul 
pentru care îl votez cu convingerea 
că. prin aceasta, contribuim la reali
zarea acestui înalt deziderat politic 
și social.

In cuvîntul său, deputata MARIA 
CIOCAN a spus : Proiectul de 
lege pe care-1 dezbatem urmărește 
un țel extrem de important ; potrivit 
lui, activiștii de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
cadrele cu munci de răspundere, spe
cialiștii din agricultură ,și din alte 
domenii de activitate trebuie să și 
locuiască acolo unde iși desfășoară 
activitatea pentru ca. in acest fel. 
munca lor să fie mai eficientă, con
tactul cu problemele reale cu care se 
confruntă unitățile agricole, țăranii 
cooperatori, toți cetățenii comunelor 
Să fie nemijlocit și permanent.

Și în Sectorul agricol Ilfov al mu
nicipiului București — poate mai 
mult decît in alte județe ale tării — 
resimțim efectul „navetei" la o bună 
parte a cadrelor cu munci de răspun
dere. a specialiștilor din diferite uni
tăți socialiste.

Oricit de bine și-ar organiza timpul 
aceste cadre care fac naveta, este clar 
că rămin legate de ora fixă a plecării 
mijloacelor de transport, că nu iși pot 
Îndeplini în condiții corespunzătoare 
activitățile ce le revin.

de tovarășul ȘTEFAN MOCUȚA
In deplină concordanță cu prevede

rile programului privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea, care are în 
vedere folosirea cu înalt randament 
a bazei materiale și a întregii for
țe de muncă disponibile pentru apro
vizionarea corespunzătoare a tuturor 
cetățenilor, măsurile prevăzute prin 
proiect sinț de natură să contribuie 
în mod hotărîtor la sporirea aportu
lui specialiștilor care lucrează în a- 
gricultură la obținerea unei producții 
superioare, la îmbunătățirea continuă 
a calității producției.

Comisiile constată că, în ansamblul 
său, proiectul de lege vine în spriji
nul materializării depline a indicații
lor secretarului general al partidului, 
de ridicare continuă a nivelului de 
dezvoltare a localităților rurale, ast
fel incit să asigure apropierea lor de 
nivelul celor urbane. El creează pe 
plan juridic cadrul necesar pentru ca, 
alături de activiști, cadrele din con
ducerea unităților socialiste, specia
liștii din agricultură și alte cadre, 
cum ar fi medicii, învățătorii, pro

Și pentru Comitetul municipal de 
partid București, pentru Consiliul 
popular al Capitalei, prevederile din 
proiectul de Lege privind obligația 
activiștilor de partid, de stat și ai or
ganizațiilor de masă și obștești, a ca
drelor de conducere din unitățile so
cialiste, a specialiștilor din agricultu
ră și din alte domenii de activitate de 
a locui în localitățile în care își desfă
șoară activitatea asigură cadrul juri
dic absolut necesar rezolvării acestei 
situații. Iată de ce. exprimîndu-mi 
deplinul acord cu el. țin totodată să 
subliniez faptul că este de datoria 
noastră de a acționa susținut pen
tru soluționarea tuturor celorlalte 
probleme, respectiv a locuințelor, a 
locurilor de muncă pentru membrii 
familiilor cadrelor care vor locui în 
comune, intr-un cuvînt a unor con
diții de trai civilizat.

Luînd cuvîntul, deputatul PETRU 
ENE a spus : Lucrez în domeniul 
agriculturii și tocmai de aceea doresc 
să iau cuvîntul in legătură cu pro
iectul de Lege privind obligația acti
viștilor de partid, de stat și ai orga
nizațiilor- de masă și obștești, a ca
drelor din conducerea unităților so
cialiste. a specialiștilor din agricultu
ră și din alte domenii de activitate 
de a locui în localitățile în care mun
cesc. Consiliul popular județean Ga
lați, acționînd pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— în mod deosebit la consfătuirea de 
lucru din domeniul agriculturii — a 
urmărit, si a reușit în mare măsură, 
să asigure cadre de specialiști agri
coli puternic ancorați in problemele 
economico-sociale ale unităților în 
care lucrează. în acest scop, s-au luat 
în primul rind măsuri pentru a li se 
asigura condiții corespunzătoare de 
locuit și. totodată, s-a acționat în di
recția îndrumării absolvenților licee
lor de specialitate, a celor mai buni 
tehnicieni și economiști din unități 
să urmeze invățămintul superior a- 
gricol în specialitățile deficitare din 
județ, fapt ce i-a legat mai mult de 
satul natal, de problemele acestuia.

Cu toate acestea, mai avem încă in 
județ un număr important de spe
cialiști agricoli, ca dealtfel și de alte 
cadre de specialitate, medici, econo
miști. profesori și învățători, care nu 
locuiesc în localitatea în care își des- 
fășoiiră activitatea; și de ce să nu 
recunoaștem deschis că acestea lip
sesc de la locul de muncă în momen
te hotărâtoare — respectiv la primele 
ore ale dimineții, cind se pornește lu
crul pentru ziua respectivă, și seara, 
cind se face bilanțul activității și 
programul pentru a doua zi.

Tocmai de aceea, prevederile pro
iectului de lege pe care il dezbatem 
acum inlătură asemenea neajunsuri și 
creează cadrul juridic corespunzător 
pentru integrarea deplină în viata 
economico-socială a localităților a tu
turor celor care își desfășoară acti
vitatea in comunele și satele patriei 
noastre. Iată de ce. în numele celor 
pe care îi reprezint, voi vota pentru 
adoptarea acestui 'proiect de lege.

Prevederile proiectului de Lege 
privind obligația activiștilor de 
partid, de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești, a cadrelor din con
ducerea unităților socialiste, a spe
cialiștilor din agricultură și din alte 
domenii de activitate de a locui in 
localitățile in care iși desfășoară ac
tivitatea, la care vreau să mă refer 

fesorii. economiș
tii, să fie în mă
sură să răspundă 

pe deplin înaltei misiuni pe care o 
au de a sluji cauza socialismului, de 
a contribui cu toată energia si cu tot 
devotamentul la ridicarea activității 
economicb-sociale a localităților in 
care lucrează.

Comisiile subliniază, totodată, im
portanța dispozițiilor care creează 
diverse înlesniri privind asigurarea 
de locuri de muncă pentru soț sau 
soție, construirea de locuințe, acor
darea de loturi personale în folosin
ță etc.

Exprimîndu-și convingerea că pro
iectul de lege răspunde scopului pen
tru care a fost elaborat și că aplica
rea lui va contribui la înfăptuirea 
politicii partidului de perfecționare a 
relațiilor sociale, la creșterea rolului 
activiștilor, cadrelor de conducere și 
al specialiștilor din agricultură si din 
alte domenii de activitate la realiza
rea integrală a sarcinilor ce le revin, 
comisiile avizează favorabil proiectul 
de lege și propun Marii Adunări Na
ționale adoptarea lui în forma în care 
a fost prezentat.

și cu care sînt întru totul de acord, 
a spus deputata VOICA AN
DREI, conduc direct la creșterea 
contribuției și răspunderii acestora 
în traducerea în viată a documente
lor adoptate de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, la realizarea 
obiectivelor din anul 1982 și din a- 
cest cincinal.

Prevederile acestui proiect de lege 
statornicesc un cadru juridic cores
punzător. menit să asigure condiții 
optime pentru creșterea aportului a- 
cestor categorii de oameni ai muncii 
la întărirea economico-organizatorică 
a unităților socialiste in care îsi des
fășoară activitatea, la integrarea lor 
deplină în viața economică, socială si 
spirituală a satelor, comunelor, a ce
lorlalte localități in care muncesc.

în localitățile rurale din județul 
Constanta îsi desfășoară activitatea 
aproape 7 700 ingineri, medici și alți 
specialiști, care. în cea mai mare par
te, locuiesc in satele si comunele res
pective, aducindu-și contribuția la 
soluționarea problemelor pe care le 
ridică dezvoltarea lor economico-so
cială. Cu toate acestea, mai există un 
număr important de cadre din unită
țile agricole, din învățămînt și sănă
tate, economiști care își desfășoară 
activitatea între „două trenuri" sau 
..două cur.se de autobuze". Or, este 
știut faptul că nici efectuarea munci
lor agricole, nici acordarea asistentei 
medicale și nici integrarea deplină, cu 
bune rezultate, in viata spirituală a 
localităților în care muncești. în gin- 
direa și simțirea locuitorilor lor nu 
se pot corela cu mersul trenurilor.

în cuvîntul său, deputatul 
GHEORGHE MĂDUJĂ a 
spus : Consider și eu că în actuala 
etapă de dezvoltare a patriei noastre 
socialiste este absolut necesar să sta
tuăm. printr-un act normativ aparte, 
necesitatea stabilirii în localitățile 
rurale a celor care asigură bunul 
mers al activității economico-sociale.

Fenomenul de navetism existent, 
practic. în toate județele tării, cu toa
te consecințele sale defavorabile asu
pra calității muncii și a vieții, a fost 
favorizat, printre altele.' si de ab
senta unor reglementări unitare, co
respunzătoare în această privință. Pe 
de altă narte. linsa unor astfel de 
reglementări nu a stimulat în sufi
cientă măsură nici preocupările uni
tăților socialiste din mediul rural, ale 
consiliilor populare, comunale de a 
crea condiții corespunzătoare de 
muncă și viată cadrelor de conduce
re, specialiștilor care își desfășoară 
activitatea în comunele și satele pa
triei noastre.

Tocmai de aceea apreciez în mod 
deosebit acele prevederi care sta
tuează obligația unităților socialiste, 
a consiliilor populare de a asigura a- 
cestor cadre. locuință corespunzătoa
re. de a le da în folosință terenuri pe 
care să le cultive și de a le spri
jini in încadrarea in muncă a soțiilor 
sau. după caz, a soților acestora, me
nite să determine o valorificare mai 
judicioasă a întregului potențial 
uman de care dispunem, o participa
re activă si conștientă a tuturor ca
drelor la transpunerea exemplară în 
viată a mărețelor sarcini stabilite 
prin mobilizatorul program adoptat 
de cel de-al XII-lea Congres al par
tidului. a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

APELUL
Marii Adunări Nationsle a Republicii Socialiste România 

către parlamentele, guvernele si popoarele tarilor europene, 
ale Statelor Unite ale Americii si Canadei

(Urmare din pag. I)
moi scăzut, urmind să se treacă la eliminarea 
tuturor tipurilor de arme nucleare și eliberarea 
continentului nostru de arma atomică.

Marea Adunare Națională consideră că obiec
tul negocierilor interesează în cea mai înaltă 
măsură toate popoarele și statele de pe conti
nentul nostru, punînd în cauză înseși securitatea, 
libertatea, independența și dreptul lor funda
mental la viață, înseși prezentul și viitorul lor. 
De aceea, apare ca o necesitate firească, obiec
tivă ca toate statele de pe continent să participe, 
intr-o formă sau alta, la tratativele privind 
oprirea amplasării și dezvoltării rachetelor nu
cleare cu rază medie in Europa, pentru a-și pu
tea expune pozițiile și asuma o răspundere mai 
mare în soluționarea acestor probleme, pentru a 
contribui la realizarea unor înțelegeri acceptabile 
pentru toate părțile.

In ce o privește, România dorește să participe 
nemijlocit la discutarea și soluționarea acestei 
probleme cardinale a continentului, de care de
pind munca pașnică și însăși viața poporului 
nostru, ca și a celorlalte popoare europene.

Pornind de la faptul că, în procesul dezarmării 
și întăririi securității, încrederii și păcii în Euro
pa, o importanță deosebită are crearea unor zone 
denuclearizate, ale colaborării și bunei vecinătăți, 
România este hotărîtă să facă totul pentru extin
derea bunelor relații de colaborare între toate 
statele din Balcani, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, lipsită de arma 
nucleară.

HOTĂRÎREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
referitoare la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială 
pentru asigurarea populației cu produse agricole animale și vegetale pe perioada 
1982-1985 și la Programul privind aprovizionarea populației cu produse agroalimentare
și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV/1981 și semestrul 1/1982

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, luînd in 
dezbatere Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea te
ritorială pentru asigurarea populației 
cu produse agricole animale și vege
tale pe perioada 1982—1985 și Pro
gramul privind aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe tri
mestrul IV/1981 și semestrul 1/1982, 
constată că dezvoltarea în ritm susți
nut a economiei a asigurat creșterea 
continuă a venitului național și,a a- 
vuției naționale și pe această bază a 
veniturilor reale ale populației de la 
orașe și sate, îmbunătățirea condiții
lor de muncă si de viată ale întregu
lui popor.

în cadrul dezbaterilor, exprimîn- 
du-se unanim deplina adeziune la 
prevederile cuprinse,, in programe, a 
fost subliniată cu profundă recunoș
tință inițiativa și contribuția hotări- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la elaborarea acestor programe, 
în concordanță cu orientările și obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului privind crește
rea bunăstării materiale și spirituale 
a tuturor locuitorilor țării, satisfa
cerea într-o măsură tot mai largă a 
cerințelor de consum ale populației.

Marea Adunare Națională constată 
că programele se înscriu în ansamblul 
de măsuri înfăptuite consecvent de 
conducerea partidului și statului nos
tru privind perfecționarea organizării 
și conducerii activității in toate do
meniile vieții economice și sociale, 
dezvoltarea democrației socialiste, 
participarea tot mai activă a maselor 
populare la activitatea de conducere 
a societății.

Programele asigură întărirea auto-

Tocmai în direcția dezarmării și păcii sînt 
orientate marile demonstrații și manifestări ale 
maselor populare ce se desfășoară in prezent 
în statele europene. Ele exprimă hotărîrea fer
mă a popoarelor europene de a spune un NU 
categoric continuării înarmării nucleare a con
tinentului, de a impiedica agravarea situației po
litice internaționale, de a înlătura primejdia 
izbucnirii unui război nimicitor.

in acest sens se desfășoară, de asemenea, 
uriașa mișcare pentru pace a poporului nostru, 
care exprimă înalta sa conștiință politică, hotă- 
rirea de a acționa, împreună cu celelalte po
poare europene, pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, pentru secu
ritate și pace.

Dînd glas voinței și hotărîrii întregului nostru 
popor, Marea Adunare Națională adresează tutu
ror popoarelor, guvernelor și parlamentelor Eu
ropei, Statelor Unite ale Americii și Canadei che
marea de a acționa neîntîrziat, în modul cel mai 
energic, pentru apărarea intereselor vitale de li
bertate, securitate și pace. înainte ca rachetele 
să intre în acțiune, înainte ca bombele atomice 
să fie aruncate asupra continentului, acum, pînă 
nu este prea tîrziu, cînd sîntem în viață și pu
tem acționa, să facem totul pentru a reduce și 
elimina arma nucleară de pe continentul nostru, 
pentru a împrăștia norii amenințători care s-au 
adunat deasupra Europei, pentru a apăra dreptul 
fundamental al popoarelor noastre, al popoare
lor de pretutindeni la viață, la libertate și pace !

Sîntem pe deplin convinși că, acționînd cu 
energie, în strînsă conlucrare și unitate, putem 
bara calea războiului ! Stă în puterea popoarelor

noastre de a opri evoluția periculoasă a vieții 
internaționale, de a determina reluarea și con
tinuarea politicii de destindere și colaborare, 
pentru a opri cursa înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare 
nucleară I

Marea Adunare Națională a Republicii Socia
liste România salută propunerile și inițiativele 
altor state europene menite să pună capăt agra
vării situației politice pe continent, să ducă la 
accelerarea procesului de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, și consideră că 
activitatea guvernelor, a parlamentelor are un 
rol foarte important în înfăptuirea acestui obiec- , 
tiv, în întărirea păcii, securității și colaborării pe 
continent. ț

în ce privește Republica Socialistă România, l 
Marea Adunare Națională declară că ea este ț 
gata să susțină și să ia parte la orice acțiune 
constructivă orientată în acest scop și împuter
nicește guvernul român să întreprindă tot ce este 
necesar pentru a-și spori contribuția la eforturile 
generale pentru dezarmare, destindere și pace ' i 
pe continent, la succesul tratativelor privind opri- ‘ :
rea amplasării și dezvoltării, precum și lichidarea 
armamentului cu rază medie de acțiune, la 
realizarea unei Europe pașnice și unite.

Să facem totul pentru respectarea dreptului 
popoarelor europene de o se dezvolta libere pe 
calea progresului, colaborării și păcii, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare ge
nerală, și in primul rînd pentru dezarmare nu
cleară, pentru întărirea securității și colaborării 
pe continent, pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră !

conducerii și autoaprovizionării teri
toriale, sporirea răspunderii consilii
lor populare, a cetățenilor, din fie
care județ și localitate, pentru folo
sirea cu eficiență sporită a întregii 
suprafețe agricole, a mijloacelor ma
teriale și financiare încredințate de 
societate, utilizarea rațională a for
ței de muncă pentru creșterea pro
ducției agricole animale și vegetale 
și buna gospodărire a fondului agro- 
alimentar în vederea bunei aprovizio
nări a populației de la orașe și sate, 
a asigurării materiilor .prime necesare 
industriei, precum și pentru satisfa
cerea altor nevoi ale economiei na
ționale.

Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației cu produse 
agricole animale și vegetale, prezen
tat Marii Adunări Naționale, prevede 
ca, fiecărui județ, fiecărei localități, 
să i se asigure, in raport cu numărul 
locuitorilor, baza materială necesară, 
care urmează să se dezvolte în urmă
torii ani potrivit prevederilor planu
lui cincinal.

Marea Adunare Națională apre
ciază că agricultura tării dis
pune de toate condițiile pentru a 
asigura aprovizionarea în bune con
diții a populației. îmbunătățirea 
structurii consumurilor alimenta
re la nivelurile prevăzute în pro
gram, în concordanță cu necesitatea 
menținerii și dezvoltării capacității 
de muncă și a îmbunătățirii stării de 
sănătate a întregului nostru popor.

Ținînd seama de însemnătatea și 
necesitatea înfăptuirii consecvente a 
prevederilor cuprinse in Programul 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea teritorială, de rolul și răs
punderea guvernului, consiliilor popu
lare. consiliilor oamenilor muncii, ale 
tuturor cetățenilor in creșterea pro

ducției agricole și asigurarea bunei 
aprovizionări cu produse agroalimen
tare a populației de pe întreg cuprin
sul țării, Marea Adunare Națională

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. — Aprobă Programul pri
vind autoconducerea și autoaprovizio
narea teritorială pentru asigurarea 
populației cu produse agricole ani
male și vegetale pe perioada 1982— 
1985 și Programul privind aprovizio
narea populației cu produse agroali
mentare și bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV/1981 și semes
trul 1/1982.

Art. 2. — însărcinează Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și consiliile populare să ia 
toate măsurile necesare pentru înfăp
tuirea integrală a prevederilor pro
gramelor, pentru dezvoltarea în fie
care județ a producției agricole a- 
nimale și vegetale, în concordantă «cu 
prevederile planului cincinal, să ur
mărească în permanentă si să asigu
re buna aprovizionare a populației.

Art. 3. — Obligă consiliile populare 
județene, municipale, orășenești și 
comunale să elaboreze programe de 
autoaprovizionare teritorială și de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare pentru fiecare localitate 
și să le supună dezbaterii în adună
rile generale ale cetățenilor, iar după 
aprobarea acestora să ia toate mă
surile pentru îndeplinirea lor in cele 
mai bune condiții.

Art. 4 — Obligă toate unitățile de 
stat și cooperatiste, pe toți producă
torii agricoli, organele agricole cen
trale și locale, pe toți specialiștii să 
aplice în mod consecvent tehnologiile 
și normele stabilite de cultivare a 
plantelor și creștere a animalelor, 

care să asigure folosirea în întregime 
a condițiilor naturale și a bazei teh- 
nico-materiale de care dispunem 
pentru a obține producții cît mai 
mari, a asigura strîngerea, transpor
tul și depozitarea în bune condiții și 
fără pierderi a recoltei și înlăturarea 
oricăror forme de risipă, degradare 
sau distrugere a produselor agricole.

Art. 5 — Comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Națio
nale vor controla și raporta periodic 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România asupra modului in 
care guvernul. Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, celelalte mi
nistere și organe centrale și consiliile 
populare își îndeplinesc atribuțiile ce 
le revin în înfăptuirea prevederilor 
Programului privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială pen
tru aprovizionarea populației cu pro
duse agricole animale și vegetale p'î 
perioada 1982—1985. / j

Art. 6 — Marea Adunare Națională 
cheamă toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — din agricultură, in
dustria alimentară, comerț și indus
tria producătoare de mijloace mate
riale destinate agriculturii, pe toți 
cetățenii țării să acționeze cu înaltă 
răspundere patriotică, cu spirit de 
abnegație pentru realizarea planului . 
de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare, pentru constituirea 
la nivelul prevederilor și buna gos
podărire a fondului agroalimentar al 
țării, pentru evitarea risipei ori de
gradării sub orice formă a produselor 
agricole și a bunurilor de consum ali
mentar, in vederea bunei aprovizio- «• 
nări a populației, a asigurării tuturor ' 
nevoilor economiei naționale, ridică- 
rii continue a bunăstării oamenilor 
muncii, a nivelului de trai al între-Jj 
gului popor.

Un modern ansamblu de locuințe din municipiul Rimnicu Vîlcea Foto : S. Cr,
îf*'-
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Tovarășului LARS WERNER
Președintele Partidului de Stingă — Comuniștii din Suedia

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări 
și urări de nod succese in munca dumneavoastră, in activitatea partidului 
consacrată apărării intereselor fundamentale ale oamenilor muncii suedezi, 
realizării unor profunde înnoiri in viata societății, in lupta sa pentru oprirea 
cursei înarmărilor, reluarea politicii de destindere, pentru pace și cooperare 
intre popoare.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate militantă 
statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul de Stingă — Comuniștii 
din Suedia se vor dezvolta și întări în continuare, in spiritul stimei și 
respectului reciproc, in interesul popoarelor român și suedez, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și independenței naționale, colaborării și cooperării în 
Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Simpozion
La București a avut loc cel de-al 

Vl-lea Simpozion de organizare ști
ințifică a industriei ușoare, la lucră
rile căruia au participat specialiști 
care activează în producție, cerceta
re, proiectare și învățămint. Mani
festarea a constituit un util schimb 
de experiență, cele peste 200 de pro
puneri făcute de participant! fiind 
menite să conducă la obținerea unor 
rezultate mai bune în realizarea pla
nului pe anul 1981 și la asigurarea 
tuturor condițiilor de Îndeplinire a 
prevederilor pe 1982.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, se spune, 
între altele: „Impresionați de ma
gistrala dumneavoastră expunere la 
recenta plenară, am tras învățămin
tele ce se cuvin din lipsurile mani
festate încă în diverse domenii de

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală '~
8.40 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : Alice în 

tara minunilor — episodul I. (Pro
ducție a studiourilor engleze)

9.40 Omul și sănătatea
10,00 viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. Mari lnterprețl 

români : tenorul Ion Dacian
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminica!
18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,25 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran • 
Concursul cinteculul politic pentru 
tineret, organizat de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Culturii șl Edu
cației Socialiste, Uniunea compozi
torilor și Radioteleviziunea roma
nă. Gala laureaților ediției a IV-a

20.30 Film artistic : Rulota. (Premjeră 
pe țară). Producție a studiourilor 
americane.

22,10 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

13,00 Plai de cintec, plai de dor
13.30 Griul — film documentor
13.54 Concert de prlnz
14.30 Teatru TV. „Dosarul Anderson

ville", de Saul Levitt. (Spectacol 
preluat de la Teatrul Mic)

16,00 Serată muzicală TV. Pacea lumii, 
umanismul — ideal al marilor 
compozitori (IV)

10,00 Telejurnal
19,25 Telerama

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

noiembrie, 1 și 2 decembrie. In țară : 
Vreme în general umedă. Cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare, mai ales sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare, in cea mai mare parte a 
tării. Vînt moderat, cu intensificări în

teatre
Teatrul Național (sala mică) : 
uța cu paiațe — 10; Comedie de 

t> lâ veche — 15; Cartea lui lovită — 
19. ; (sala mică a Palatului) : Romu
lus cei Mare — 15.80; 19; (sala Ate
lier) : Elegie — 10,30; 19,30; Gimnas
tica sentimentală — 15.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic pen
tru elevi. „Festival Beethoven". Diri
jor : Aurel Niculcscu. Solistă : Aptula 
Clonul — 11.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11; Evgheni Oneghin — 18.
• Teatrul de operetă : Lecția de dra
goste — 10.30; Silvia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) ; O zi de 
odihnă — 10; Voluptatea onoarei — 
15; Ferma — 19.30; (sala Grădina
Icoanei) : Poezia muzicii tinere — 10; 
15; Interviu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic ; Necunoscuta șl 
funcționarul — 11; Stop pe autostradă 
— 20.
■ Teatrul Mic : Maestrul și Marga
reta — 10: Efectul razelor gamma a- 
supra anemonelor — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Idloata — 10; 15, De ce dormi, iubito?
— 19.30: (sala Studio) : Sentimente șl 
naftalină — 10,30; 15; Ploaia și anche
tatorul — 19.
a Teatrul de comedie : Zăpăcitul — 
10,30; Concurs de frumusețe — 19,30; 
(la sala Palatului) : Pcțitoarea — 
16; 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Anunț la mica publicitate — 10; Opi
nia publică — 15; O noapte furtunoasă
— 10,30; (sala Giulești) : Cocoșelul 
neascultător — 10.
• Teatru! evreiesc de stat : Clntecul 
păunului de aur — 11; Andorra —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical ..Const. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Veselie Ia Tănase
— 11: 19.30; (sala Victoria) : Belmon
do al II-lea — 11; Idolul femeilor —
19.30.

© PROIECT DE VA
LORIFICARE A CĂLDU
RII SCOARȚEI TERESTRE. 
Un procent din căldura înmaga
zinată in straturile scoarței te
restre de la adincimea de pînă 
la 10 kilometri ar fi suficient 
pentru acoperirea necesităților 
energetice ale omenirii pe o pe
rioadă foarte lungă — au calcu
lat oamenii de stiintă sovietici. 
Specialiștii Institutului minier 
de la Leningrad au elaborat 
proiectul unui prim sistem ex
perimental-industrial, cu o 
putere estimată la 25 000 kW, 
pentru valorificarea acestei căl
duri. Proiectul prevede forarea 
citorva sonde pină la adincimea 
de trei kilometri, unde tempera
tura rocilor ajunge la 100 și 
peste 100 grade Celsius. La a- 
ceastă adîncime, prin mijloace 
hidrotehnice, ar urma să fie 

."reat un „cazan" subteran, o

științific
activitate și. însuflețiți de înflăcărată 
dumneavoastră chemare de a ne or
ganiza mai bine munca, de a lupta 
cu mai multă hotărire pentru edu
carea omului nou. constructor al so
cialismului, ne-am conturat căi și 
metode de ridicare a întregii noastre 
activități la un înalt nivel calitativ. 
Folosim acest prilej pentru a expri
ma încă o dată întreaga noastră sti
mă și prețuire, impreună cu cele 
mai calde mulțumiri pentru munca 
neobosită ce o desfășurați pentru 
binele poporului român, pentru ri
dicarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație. Vă 
mulțumim pentru activitatea pro
digioasă depusă în slujba păcii și a 
destinderii pe planeta noastră, pen
tru impresionanta dăruire cu care 
luptați pentru liniștea noastră, a co
piilor noștri și a copiilor copiilor 
noștri".

19,55 Clubul tineretului
20.40 Publicitate
20.45 Floarea din grădină
21.45 Universul lor. Copill-pictori din 

Vulturești
22.10 Telejurnal • Sport

LUNI, 30 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1

15.50 Emisiune în limba maghiară
18.40 Rezultatele tragerii de amortizare 

ADAS
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Cincinal ’81—’85. Resurse, priorități, 

direcții de acțiune. Cărbunele și 
independența energetică a țării

19.50 Pentru curtea și grădina dumnea
voastră

20,00 Roman-foileton : „Dragoste și ură44 
— episodul I. (Coproducție a stu
diourilor engleze și americane) — 
Ecranizare după romanul lui Agnes 
Nixon

21,00 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României44. Orchestra de 
muzică populară „Plaiurile Bis
triței44 din Bacău

21,15 Pentru dezarmare și pace — o 
nouă și strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste

21,35 Orizont tehnico-științific
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului
16,30 Reportaj TV : „La orizont Marea 

Neagră44
16.50 Muzică populară
17.10 Film artistic : „Rulota44 (reluare)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Selecțiuni din emisiunea „La sfîr- 

șit de săptămînă* *4

• Galeria Orizont : Gheorghe Spiri
don, pictură-tapiserie; (atelier 35) : 
Virgil Fîciu, pictură.
a Galeriile ,,Căminul artei44 (parter): 
loan Alexandru Boanchiș, pictură; 
(etaj) : Ilie Boca, pictură.
a Galeria Simeza : Tiberiu Nlcorescu, 
grafică.
a Galeria ,,Hanul cu tei44 (sala Ce
naclu) : Petru Vintilă, Gheorghe Go- 
gescu, design-prototipuri de șah.
• Galeria Galateea : Marius Butunoi, 
sculptură satirică.
a Galeria Eforie : Expoziția de afiș 
„Pentru o lume fără arme44.
a Galeria de artă a municipiului 
București : Costin Neamțu, pictură.

pînă acum. Este vorba de două 
tinuri rare de meteoriți denu
mite sergottit si nahlit. Se pre
supune că acestea ar fi frag
mente de sol martian azvîriite 
în spațiul cosmic cu prilejul 
izbirii de planetă a unor aste- 
roizi gigantici. Trăsătura dis
tinctivă a acestor „mesageri 
cosmici" constă în faptul că ei 
s-au solidificat relativ recent. 
Dacă aproape la toti meteoriții 
virsta de cristalizare este de 
4.5—4,6 miliarde de ani. șergot- 
titele s-au cristalizat cu... numai 
620 milioane de ani în urmă. 
Ele s-au rupt de corpul ceresc 
de origine cu 200 de mi
lioane de ani în urmă. Se con
sideră că cel mai probabil corn 
ceresc de pe care provin acești

21.00 Bijuterii muzicale — Beethoven
21.20 Ora tineretului
22,05 Telejurnal 

zona de munte, unde zăpada va fi 
spulberată. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 4 și plus 6 gra
de, iar cele maxime între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață slabă. în București: 
Vreme în general umedă, cu cerul' mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare, mai ales sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între minus 2 și 
plus 2 grade, iar cele maxime între 2 
și 4 grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu).

■ Ansamblul „Rapsodia română" : 
De la iunie adunate — 16; 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu“-Giurgiu : 
Varietăți — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Boroboață — 
io: 12.
• Circul București ; Music-hall la circ 
— 10: 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Gustul mierii — 19,30.

cinema
• Mondo umano : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• învingătorul : LIRA — 15,30; 18; 20, 
DOINA — 16; 18; 20.
• Dot și cangurul : DOINA — 9,15; 
11,30; 13; 14,30, VIITORUL — 15,30.
• Mica romanță — 15,30. O lume fără 
cer — 17,30; 19,30 : PACEA.
• Ana și „hoțul44 : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Ștefan Luchian : VIITORUL — 
17,30; 19,30.
• întoarcere la dragostea dinții ; 
COSMOS — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA 
— 17.45; 20.
• Frumoasa și bestia : MUNCA —
15.30.
• Un glonte rătăcit : FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15,45; 18; 20. GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Părinți de duminică : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
d Fontamara : SCALA — 9,15; 12,30; 
16; 19,15, MODERN — 9; 12; 16; 19.
• Felix și Otiha : CENTRAL — 9; 12; 
16; 19.
• Război și pace (seriile III—IV) : 
TIMPURI NOI — 9; 12.15; 15,30; 19.
• Înainte de zbor : BUZEȘTI — 15.30; 
17 30 * 19,30.
® Aii Baba și cei 40 de hoți — 9; 12; 
16, Intîmplare nocturnă — 10,30 : DA
CIA
• Călărețul electric — 10; 12,30; 15;
17.30. Alo. aterizează străbunica —
19,30 : STUDIO.

Dl ^PRETUTINDENI

zonă cu roci sfărîmate, unde s-ar 
introduce apă rece de la supra
față. Amestecul de apă și abur 
de 50—70 de grade ce s-ar for
ma aici ar reveni la suprafață 
printr-una din sonde. Sistemul 
conceput de specialiștii de la 
Leningrad ar putea furniza în 
medie 15 milioane kilocalorii pe 
oră. energie suficientă pentru

vista engleză ..New Scientist" 
scrie că ar fi posibil ca geologii 
să se afle în posesia unor frag
mente de roci marțiene fără 
să-și fi dat seama de aceasta

aprovizionarea 
dust rial.

unui oraș in-

• „MESAGERI" Al
PLANETEI MARTE. Re-

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit, simbătă, pe Wladislaw Gwiazda, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior din R. P. Polonă.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie sta
tornicite intre țările și popoarele 
noastpe și au fost analizate noi căi 
de dezvoltare a colaborării și de di
versificare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

★
Simbătă a fost semnat, la Bucu

rești, Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1982 din
tre România și Polonia, care pre
vede dezvoltarea in continuare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

în baza documentului. România va 
livra Poloniei, printre altele, mașini- 
unelte pentru prelucrarea metalelor, 
produse ale industriei electrotehnice 
și electronice, echipamente de foraj 
petrolier, mașini pentru construcții 
și drumuri, aparatură de măsură și 
control și elemente de automatizare, 
locomotive de mină și de cale ferată, 
mașini agricole, autoturisme „Dacia", 
cocs de petrol, cauciuc poliizoprenic, 
negru de fum. fibre polinitrilacrili-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

...Si fetele au încheiat întrecerile 
pentru clasamentul individual compus
• Cristina Grigoraș — locul 5 ; Rodica Dunca — 6 ; Lavinia 

Agache — 7 ® Azi, în ultima „gala", finalele pe aparate 
corespondenta din moscova

După ce vineri a fost cunoscută 
ordinea băieților la individual com- 
dus. aseară si fetele si-au stabilit 
această ierarhie.

Abia se stinseseră luminile în sală 
după concursul feminin la individual 
compus și am și fost invitați la con
ferința de presă a delegației ungare 
despre viitoarea ediție a Campiona
telor mondiale de gimnastică — Bu
dapesta, octombrie 1983. Cum mai 
este destulă vreme pînă atunci, să 
vorbim, acum, despre acest concurs 
de simbătă seara, desfășurat fără 
Maxi Gnauk, care, după cum știți, 
a ratat integral exercițiul la sol (no
ta 2,50). Rodica Dunca pornea de pe 
poiziția 4—6, Lavinia Agache, mereu 
în progres, era a 11-a, iar Cristina 
Grigoraș avea locul 13. Dar Cris
tina ar fi trebuit să se afle undeva 
mult mai sus, dacă n-ar fi fost pe
nalizată la sol, de două ori, inclusiv 
din pricina unei incurcături cu vite
za de redare a casetofonului oficial, 
încurcătură care n-a mai fost dezle
gată din păcate pină la ora începerii 
concursului de ieri seară.

Sportivele noastre au luptat aseară 
cu multă dăruire să-și amelioreze 
locurile ce le ocupau in clasament 
datorită evoluției mai slabe de 
la impuse. Rodica Dunca n-a 
reușit să concureze constant ; ea 
a fost mai puțin sigură la sărituri 
(9.65) și paralele (9,30), dar. prin 
note bupe la ultimele două aparate 
— bimă (9,70) și sol (9,85) — s-a cla
sat pe locul al 6-lea. Lavinia Agache 
a deschis seria la paralele cu 9,60 
(notă sub valoarea exercițiului), a 
urcat la bimă cu aplomb (9.75). dar 
la sol (9.45) a comis, parcă din joacă, 
o eroare, ceea ce a costat-o mult, 
însă tinăra gimnastă provenită de la 
Clubul snortiv școlar Onești (ca și 
Grigoraș sau Turner) are o fire „tare" 
pentru competiție ; s-a avintat la 
sărituri, obținind 9.90. notă cu care 
a progresat pină pe locul al 7-lea. Cit 
privește pe Grigoraș. această foarte 
dotată gimnastă a noastră, aproape

• Fiul meu : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.
e Serpico — 9; 12, Soțul ideal — 15,30; 
17,30; 19,30 : POPULAR.
• Călăuza : CULTURAL — 9; 12,30; 
16; 19.
• Ziua de naștere a unui tînăr var- 
șovian : PROGRESUL — 16; 18; 20.
A Lupii mărilor : PATRIA — 9; 11,30; 
14,30; 17; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30. FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
« Piedone în Egipt : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Atac împotriva lui Rommel : CA
PITOL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Iubirea are multe fețe : FEROVIAR
— 9; 12,15; 16; 19, AURORA — 9; 12; 
16; 19.
• Kramer contra Kramer : ARTA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
• Yankeii : MIORIȚA — 8,45; 11,15;
14,30; 17; 19,30, GIULEȘTI — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45.
a Toată lumea este a mea : FEREN
TARI — 10,30; 15,30; 19, FLACARA — 
15,30; 18.30.
o Ghețuri pe înălțimi : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Asociatul : TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

expoziți i 

ce. aluminiu și semifabricate din a- 
luminiu. medicamente, anvelope 
auto, conserve de legume, fructe și 
legume proaspete, vin, mobilă și alte 
bunuri de consum.

La rîndul său. Republica Popu
lară Polonă va exporta in România, 
in principal, mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, utilaje meta
lurgice. mașini și utilaje miniere, 
motoare și echipamente navale, mo
toare diesel, tehnică electronică de 
calcul, mașini pentru construcții și 
drumuri, utilaje pentru industria ce
lulozei și hîrtiei. aparate de măsură 
și control, cărbuni cocsificabili și e- 
nergetici, cocs metalurgic, sulf, cupru 
și semifabricate de cupru, polipro- 
pilenă, medicamente, țesături de 
bumbac și alte bunuri de consum 
industriale.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării eeonomioe internaționale, 
iar din partea polonă de Wladislaw 
Gwiazda, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

(Agerpres)
★

în Editura politică a apărut revista 
„Probleme ale păcii si socialismului" 

nr. 7/1981 

inexplicabil de emotivă la concursul 
De echipe, ea a concurat ieri, as 
spune, foarte bine, in pofida poziției 
finale, urcind de ne locul 13 nină pe 
locul 5. . Facem observația că 
notele ei — 9,70 la paralele. 9,70 la 
birnă, 9.75 la sol și 9,90 la sărituri — 
au fost de două sau chiar de trei ori 
cu cel puțin o zecime sub valoarea 
înaltă a exercițiilor demonstrate de 
Grigoraș. Dacă nu s-ar fi produs e- 
voluții inegale și ratări in concursul 
pe echipe, și chiar in cel de ieri, ar 
fi fost pe deplin posibil ca talentul 
fetelor noastre să fie răsplătit cu 
medalii... Xn treacăt sâ observăm că 
rivalele noastre la medaliile de ar
gint și bronz pe echipe — sportivele 
din R.P. Chineză (cu excepția lui 
Ma Yanhong) și, respectiv, din R.D. 
Germană — s-au clasat in urma celor 
trei românce la individual compus !

Iată ordinea primelor 10 clasate la 
individual compus : 1. Olga Bicerova 
(U.R.S.S.) — 78.400 puncte ; 2. Maria 
Filatova (U.R.S.S.) — 78,075 p. ; 3. 
Elena Davidova (U.R.S.S.) — 77,975 
p. ; 4. Ma Yanhong (R.P. Chineză) 
— 77.625 p. ; 5. Cristina Grigoraș 
(România) — 77,125 p. : 6. Rodica 
Dunca (România) — 77.025 p. : 7. La
vinia Agache (România) — 77.025 p.; 
8. Juliane Mac Namara (S.U.A.) — 
76,900 p. ; 9. Steffi Kraker (R.D. Ger
mană) — 76,825 p. ; 10. Eva Mareci- 
kova (Cehoslovacia) — 76,825 p.

Astăzi vor - avea loc finalele pe 
aparate ; la fiecare aparat vor con
cura cite 8 gimnaste, printre _ cele 
calificate fiind si cele trei românce : 
la sărituri — Dunca si Agache ; la 
paralele — Grigoraș și Agache ; la 
birnă — Dunca (prima rezervă 
Agache) : la sol — Dunca.

Valeriu MIRONESCU

în cîteva rînduri
• In penultima zi a competiției In

ternaționale masculine de handbal 
„Trofeul Carpați". selecționata Româ
niei a intilnit formația Spaniei, pe 
care a invins-o cu scorul de 24—22 
(13—10). Golgeterul echipei române 
a fost Vasile Stingă, care a înscris 7 
puncte.

Alte rezultate: România (B) — 
Franța 23—19 (12—11); Polonia —
U.R.S.S. 20—18 (10—10).

Turneul se încheie astăzi, cînd sînt 
programate următoarele partide (de 
la ora 15) ; România (B) — Po
lonia ; România (A) — U.R.S.S. ; 
Spania — Franța.

® La Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală au luat sfirșit întrecerile 
turneului final al campionatelor na
ționale și ale „Daciadei" la box. Iată 
numele campionilor, in ordinea cate
goriilor: semimuscă — Dumitru Șchio- 
pu (Steaua); cocoș — Dumitru Cipere 
(C.S.M. Drobeta-Tumu Severin) ; 
pană — Titi Cercel (Dinamo) ; semi- 
ușoară — Florian Tircommcu (Dina
mo) ; ușoară — Florin Stan (Dina
mo) ; semimijlocie — Mihai Micloș 
(Crișul Oradea) ; mijlocie-mică — 
Nicu Chioveanu (Litoral Mangalia) ; 
mijlocie — Valentin Silaghi (Dina
mo) ; semigrea — Georgică Donici 
(B. C. Galati) ; grea — Teodor Pir- 
jol (Dinamo).
• în Danemarca au incenut sim

bătă întrecerile campionatului mon
dial feminin de handbal (grupa 
B). în nrimul său meci, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
28—10 (14—6) reprezentativa Snaniei.
• Astăzi sînt programate meciurile 

celei de-a 12-a etape a campionatu
lui diviziei A Ia rugbi. Programul 
intilnirilor : Știința Baia Mare — Di
namo București ; R. C. Grivița roșie 
— Farul (stadion Parcul Copilului 
ora 11) ; Steaua — C.S.M. Suceava 
(stadion Steaua ora 10.30) : Rulmen
tul Birlad — Politehnica Iași ; Uni
versitatea Timișoara — P.T.T. Arad; 
C.S.M. Sibiu — R. C. Sportul stu
dențesc ; Știința Petroșani — Vulcan.

meteoriți este Dlaneta Marte, 
ai cărei vulcani erau activi re
lativ recent — cu 200 milioane 
de ani în urmă.

• FOC FĂRĂ...
FUM Constructori japo
nezi au reușit să infirme 
binecunoscutul proverb „Nu 
există foc fără fum", constru
ind un cuptor în stare să dis
trugă deșeurile de mase plas
tice fără să scoată fum. Noua 
instalație distruge intr-o oră 
circa o tonă de resturi, produ- 
cînd in același timp tot atita 
căldură cit s-ar produce prin , 
arderea unei cantități de 900 de 
litri de petrol. Astfel, ea poate 
fi utiiizatâ la producerea de e- 
lectricitate pe scară industrială, 
întrucit „materia primă" este 
asigurată din belșug : numai in 
Japonia se acumulează anual 
peste trei milioane de tone de 
deșeuri de mase plastice.

Marea sărbătoare națională

a Iugoslaviei socialiste
Tovarășului SERGHEI KRAIGHER

Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului DUȘAN DRAGOSAVAȚ
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Stimați tovarăși,
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia imi oferă plăcutul prilej ca, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, 
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. 
Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, popoarelor Iugoslaviei vecine cele mai 
calde felicitări și un salut prietenesc.

Comuniștii români, întregul nostru popor dau o înaltă 
apreciere infăptuirilor remarcabile pe care popoarele Iu
goslaviei le-au obținut in edificarea societății socialiste, 
in dezvoltarea economică și socială a țârii.

BELGRAD
îmi amintesc cu satisfacție de recentele convorbiri de 

la București și îmi exprim convingerea că, acționind îm
preună, in spiritul hotăririlor convenite cu acest prilej, 
relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre 
România și Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se vor dezvolta 
tot mai puternic, în toate domeniile. în conformitate cu 
aspirațiile fundamentale ale poporului român și popoare
lor Iugoslaviei, în interesul general al cauzei socialismului 
și păcii in lume, ăl politicii de destindere, de independență 
si cooperare internațională.

Vă urez din toată inima, dumneavoastră și popoarelor 
Iugoslaviei vecine și prietene, noi succese in construcția 
socialistă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă tovarășului Veselin Giuranovici. 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, cu ocazia sărbăto
rii naționale, prin care ii adresează, 
in numele guvernului și al său per
sonal. cele mai calde felicitări, urări 
de fericire și succese tot mai mari 
în construcția socialistă din Iugo
slavia. In telegramă se exprimă,

Popoarele Iugoslaviei prietene 
sărbătoresc astăzi un eveniment is
toric, care marchează renașterea tă
rii din propria-i cenușă, asemenea 
păsării din legendă, și trecerea ei 
la făurirea unui destin istoric ra
dical nou: La 29 noiembrie 1943, 
cind aproape întreaga Europă se 
afla încă .sub ocupația hitleristi, re
prezentanții eroicelor popoare ale 
Iugoslaviei, angajate într-o luptă 
pe viață și pe moarte pentru izgo
nirea cotropitorilor naziști, s-au în
trunit. sub imboldul hotărîtor al 
partidului comunist, în frunte cu 
Iosip Broz Tito. în localitatea eli
berată Iaițe și au hotărit transfor
marea țării intr-un stat al oame
nilor muncii. Dind un puternic im
puls luptei de eliberare, acest me
morabil eveniment a fost urmat, 
pas cu pas, pe măsura eliberării a 
noi și noi regiuni, de înlăturarea 
stăpînirii burghezo-moșierești și 
instalarea puterii revoluționare. In 
1945, tot la 29 noiembrie, dind ex
presie voinței maselor, încununând 
în mod strălucit lupta lor plină de 
dîrzenie și de imense sacrificii pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru un viitor mai bun. Adunarea 
Constituantă, întrunită la Belgrad, 
a abolit monarhia și a proclamat 
Iugoslavia ca Republică Populară 
Federativă.

Devenite stăpine pe destinele lor. 
biruind numeroase dificultăți pe 
plan intern și internațional, po
poarele iugoslave au înfăptuit, sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor, 
profunde transformări revoluționa
re. au făurit socialismul și au 
clădit o puternică bază materială 
care asigură dezvoltarea continuă a 
forțelor de producție, înflorirea 
multilaterală a țării, ridicarea nive
lului de trai, material și spiritual, 
al tuturor celor ce muncesc.

Popoarele iugoslave nutresc sen
timente de justificată mindrie pen
tru drumul parcurs și, în strinsă 
unitate, depun stăruitoare eforturi 
pentru înfăptuirea obiectivelor vi- 
zind ridicarea țării pe noi trepte de 
progres. Impulsionarea ritmului de 
creștere a economiei, paralel cu 
asigurarea unei structuri economice 
armonioase, progresul mai accen

Itinerare ale unei trainice prietenii
Pretutindeni, de la o margine la 

alta a Iugoslaviei — de pe colinele 
Serbiei pină la poalele veșnic înză- 
peziților Alpi ai Sloveniei, de pe în
tinderile Dalmației pină la cîmpiile 
Voivodinei — am cunoscut semnifi
cative aspecte ale muncii desfășurate 
de oameni harnici și pasionați din 
țara vecină și prietenă, pentru asigu
rarea progresului economico-social 
continuu pe meleagurile patriei lor. 
Impresionează in mod deosebit mun
ca temeinică, perseverentă din fa
brici și uzine, unități agricole și in
stitute de cercetare, climatul tonic de 
încredere neabătută în trăinicia fun
damentelor politico-sociale ale tării, 
în politica ei internă și externă, 
strinsă unitate a oamenilor muncii in 
jurul Uniunii Corriuniștilor.

Pe meleagurile Sloveniei, unde 
trăiește și muncește o populație de 
peste două milioane de locuitori, vi
zitatorul întilnește un peisaj natural 
de o rară frumusețe, ce îmbină, in 
miez de vară. într-o splendidă armo
nie. întinse holde mănoase, păduri și 
livezi cu impunătoare edificii indus
triale. ridicate în anii socialismului. 
Tovarășul Jose Florijancici, membru 
al guvernului Republicii, ne-a înfăți
șat dezvoltarea puternică a industriei 
in Slovenia, pe baza valorificării bo
gățiilor locale. Datorită așezării sale 
geografice, această republică dispune 
de un bogat fond forestier, cu pă
duri seculare dintre cele mai valo
roase. Aceste păduri sînt străbătute 
de 6 000 km de drumuri turistice și 
de exploatare, la care se adaugă circa 
6 000 kilometri de drumuri ce fac le
gătura intre localități și celelalte re
publici iugoslave. Și, cum este firesc, 
o pondere însemnată în economia re
publicii o deține prelucrarea lemnu
lui, îndeosebi industria de mobilă și 
cea de prefabricate, ale căror pro
duse sînt mult solicitate pe piața in
ternă și dețin o pondere însemnată 
la export. Totodată, in anii socialis
mului s-au născut și dezvoltat o sea
mă de ramuri noi ale industriei, cum 
sînt electronica, electrotehnica, con
strucțiile de mașini, o serie de sec
toare ale industriei ușoare si alimen
tare.

Vizităm orașul Liubliana, capitala 
Sloveniei. Este primul Oraș-erou din 

totodată, încrederea că guvernele ce
lor două țări vor acționa și in viitor 
pentru amplificarea și aprofundarea 
relațiilor dintre România și Iugosla
via. in interesul popoarelor român și 
iugoslave, vecine si prietene, al cau
zei păcii și socialismului.

Cu același prilej, tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Dragoslav 
Markovici. președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, iar tovarășul Ște

tuat al republicilor rămase in urmă 
și consolidarea poziției țării în ca
drul schimburilor internaționale, ca 
și modernizarea în continuare a re
lațiilor sociale prin adaptarea lor 
la cerințele autoconducerii, concen
trează azi activitatea tuturor oa
menilor muncii, a întregii țări care, 
pornind de la mărețul bilanț al în
făptuirilor în anii de după elibe
rare, înregistrează noi succese in 
transpunerea în viață a ideilor 
nobile ale socialismului.

Poporul român se bucură din 
inimă de progresele de seamă obți
nute de popoarele Iugoslaviei so
cialiste, vecine și prietene în pro
pășirea țării și participă din tot 
sufletul la marea lor sărbătoare de astăzi.

Ca in fiecare an. aniversarea 
Zilei naționale a Iugoslaviei prile
juiește în România evocarea bune
lor noastre relații de prietenie și 
colaborare, care, fructificind la un 
nivel superior tradițiile seculare de 
solidaritate in lupta comună a po
poarelor din cele două țări împo
triva asupririi străine, pentru eli
berare națională și socială, pentru 
dezvoltare liberă ■ și independentă, 
au înflorit puternic în anii con
strucției socialiste. Caracterizate 
prin deplină egalitate, prin stimă și 
respect reciproc, ele reprezintă un 
adevărat model de raporturi intre 
state socialiste. In întărirea con
tinuă a prieteniei dintre popoarele 
noastre, in dezvoltarea ansamblului 
conlucrării lor multilaterale își 
găsesc materializare strinsele le
gături de solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, hotă- 
ririle adoptate în cadrul multiple
lor întîlniri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito. ca și in cadrul con
vorbirilor la nivel înalt care au avut 
loc in perioada după dispariția în
cercatului conducător al popoarelor 
iugoslave. Opinia publică din cele 
două țări se află încă sub impresia 
rezultatelor rodnice ale recentelor 
convorbiri de la București dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Ser- 
ghei Kraigher, președintele Prezi

țară. Situat la o altitudine de 
228 metri, împresurat de maiestuoase 
coline, Liubliana. vestită cetate me
dievală, a cunoscut din plin vicisitu
dinile aprige ale istoriei, dar de fie
care dată, renăscută din ruine, a de
venit mai frumoasă și mai prosperă.

Din bogatul program de vizite în
tocmit de gazde alegem, pentru în
ceput, unele unități economice și 
obiective soeial-culturale. Iată-ne la 
una din întreprinderile prestigioasei 
mărci industriale ..Iskra" — la fabri
ca „Electromecanica" din Krani, 
unde lucrează peste 10 000 de munci
tori. Dominantă este prezența femei-

Insemnări de călătorie

lor — aproape 60 la sută din perso
nalul unității — majoritatea abia 
ieșite de pe băncile școlilor de cali
ficare și ale facultăților. Iar munca 
lor plină de migală și îndeminare 
este deosebit de apreciată în această 
unitate, specializată intr-o producție 
miniaturală — îndeosebi centrale și 
aparate telefonice, diverse aparate 
electrice, calculatoare și piese pentru 
radiouri și televizoare. Peste tot. in 
cele mai dificile și pretențioase sec
toare. în ateliere, la cercetare, pro
iectare, femeile nu numai că înde
plinesc. la inalti indici calitativi, pro
gramul de producție, dar aduc o con
tribuție însemnată la continua ei 
înnoire. Deoarece aici, ca pretutin
deni, dealtfel. în unitățile vizitate, 
pentru a se ține pasul cu tehnica 
mondială se introduc continuu tehno
logii noi. moderne. O contribuție de 
seamă aduc. în acest sens, cei peste 
700 de ingineri, majoritatea lor fiind 
tot femei.

Faima femeilor de la „Electrome
canica" s-a răspindit în întreaga 
tară, prin calitatea produselor pe 
căite le realizează și pe care le în- 
tilnești in toate întreprinderile, în 
toate gospodăriile. Iar faptul că 50 
la sută din producție se exportă de
monstrează că hărnicia și îndemina- 
rea femeilor de aici e binecunoscută 
și apreciată in multe țări din lume. 
Pe un loc de frunte se situează pre

fan Andrei, ministru! afacerilor ex
terne, o telegramă de felicitare to
varășului Iosin Vrhovet. secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

Telegrame de felicitare au trimis, 
de asemenea, organizații de masă și 
obștești, alte instituții centrale din 
tara noastră organizațiilor și insti
tuțiilor similare din R.S.F. Iugosla
via.

(Agerpres)

diului R.S.F.I., in cadrul cărora, 
pomindu-se de la nivelul ridicat al 
conlucrării româno-iugoslave. s-a 
adoptat nn vast program de acțiune 
în vederea extinderii și aprofundă
rii in continuare a acesteia.

O tot mai mare amploare capătă 
relațiile economice, se extind coo
perarea și specializarea in produc
ție în cele mai importante ramuri 
ale industriei, inclusiv prin crearea 
de societăți mixte și alte organisme 
comune, menite să potențeze efor
turile popoarelor noastre pentru 
asigurarea continuă a progresului 
celor două țări. Totodată, se acțio
nează intens in vederea îndeplinirii 
obiectivului privind dublarea, res
pectiv. ridicarea la patru miliarde 
de dolari, a volumului schimbului 
de bunuri materiale în acest cinci
nal, față de perioada precedentă de 
cinci ani. De asemenea, se extinde 
conlucrarea in domeniile științei, 
culturii, învățămintului șl în alte 
sfere, care concură la mai buna 
cunoaștere reciprocă și la întărirea 
prieteniei dintre popoarele noastre.

Pe plan internațional. România și 
Iugoslavia colaborează îndeaproape 
în eforturile pentru continuarea po
liticii de destindere și pace, oprirea 
cursei tot mai vertiginoase a înar
mărilor și înfăptuirea vitalului im
perativ al dezarmării, in primul 
rînd nucleare, abolirea politicii de 
forță și de amenințare cu forța, 
pentru întărirea continuă a mișcării 
de nealiniere și creșterea, in gene
ral, a rolului statelor mici si mijlo
cii, pentru democratizarea relațiilor 
dintre state și asigurarea dezvoltă
rii libere și independente a tuturor 
popoarelor.

Poporul român adresează cele 
mai calde felicitări popoarelor Iugo
slaviei prietene cu prilejul Zilei lor 
naționale, împreună cu urarea de a 
dobindi noi și cit mai mari succese 
în construcția, socialistă, in dezvol
tarea lor liberă și independentă, și 
își exprimă convingerea că relațiile 
de strinsă prietenie și amplă con
lucrare româno-iugoslave se vor 
intensifica necontenit. în folosul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii.

ocuparea colectivului pentru crește
rea eficientei economice. Rezultatele 
bune obținute in acest domeniu, in 
asigurarea competitivității produse
lor au determinat factorii respectivi 
să dubleze capacitatea fabricii, căreia 
i se vor adăuga alte două spațioase 
hale de producție.

Zilele petrecute pe pămintul Iu
goslaviei, intilnirlle cu cetățeni de 
toate profesiile, tineri și vîrstnici, 
bărbați Și femei, ne-au oferit posi
bilitatea să ne convingem încă o dată 
de profunzimea sentimentelor de 
prietenie pe care le nutresc po
poarele iugoslave fată de România, 
de dorința stăruitor exprimată de a 
se amplifica necontenit colaborarea 
dintre țările noastre.

— Cooperăm strîns cu oamenii de 
știință și tehnicienii din România, 
îndeosebi cu cei din specialitatea 
noastră, de la l.S.P.E. București — 
ne spune inginerul Dimitar Mandju- 
rov. directorul Institutului de cerce
tări și proiectări electrotehnice de pe 
lingă marea întreprindere zagrebiană 
„Rade Koncear". Firește, mai există 
Ioc suficient peulru dezvoltarea aces
tor raporturi, fertile pentru ambele 
părți, mai ales acum, cind și pe noi, 
și pe cercetătorii din România, nc 
preocupă găsirea de noi mijloace tot 
mai eficiente de gospodărire rațio
nală a energiei. Ne propunem să fa
cem și în viitor tot ce ne stă în pu
tință spre a sprijini realizarea aces
tui obiectiv, deoarece de înfăptuirea 
sa vom beneficia din plin și noi. iu
goslavii, și voi, românii...

O contribuție Ia întărirea prieteniei 
dintre România și Iugoslavia aduc 
orașele înfrățite. La Novisad. bună
oară, ne-au fost evocate cu deosebită 
plăcere numeroasele manifestări ce 
marchează, periodic, relațiile de 
prietenie dintre capitala Voivodinei 
și Arad. Cuvinte la fel de calde am 
avut prilejul să ascultăm și la pri
măria orașului Zagreb despre înfră
țirea cu orașul Cluj-Napoca.

în Iugoslavia, ca și în România, 
dealtfel, se nutrește convingerea că 
întărirea prieteniei și colaborării 
noastre este deosebit de prețioasă 
pentru ambele țări, pentru progresul 
lor continuu pe călea socialismului.

Florea CEAUȘESCU



Pentru pace, pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru triumful rațiunii!

Demonstrații, luări de poziție, alte acțiuni în diverse țări ale 
lumii
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KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA :

„Interesele tuturor europe
nilor cer eliminarea oricăror 
arme nucleare de pe între

gul continent"
MOSCOVA — Intr-un comentariu 

consacrat negocierilor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva în problema 
armelor nucleare cu rază medie de 
acțiune, ziarul sovietic „KOMSO
MOLSKAIA PRAVDA" notează. în
tre altele, rolul important pe care 
l-au avut acțiunile pentru pace or
ganizate de opinia publică din dife
rite țări în inițierea acestor tratative.

„Uniunea Sovietică, continuă zia
rul, nu dorește să obțină nici un fel 
de avantaje. Ea dorește ca rezulta
tul negocierilor sovieto-americane 
să-l constituie reducerea nivelului 
de confruntare și deschiderea căi
lor pentru noi pași in direcția dimi
nuării încordării militare în Eu
ropa".

„Noile inițiative de pace sovietice 
avansate de Leonid Brejnev în con
vorbirile cu cancelarul federal al 
R.F.G.. Helmut Schmidt, atestă inte
resul fundamental al U.R.S.S. față 
de adîncirea procesului de destin
dere și consolidarea acestuia, prin 
adoptarea unor măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare. Elemen
tul nou, esențial, al propunerilor 
sovietice îl reprezintă declarația 
U.R.S.S. că este gata să-și reducă 
în mod unilateral o parte a armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din partea europeană a U.R.S.S.. ca 
avans, pentru înaintarea spre acel 
nivel mai redus al armamentelor 
asupra căruia U.R.S.S. și S.U.A. tre
buie să cadă de acord in urma nego
cierilor. Mai mult decît atît. U.R.S.S., 
așa cum a declarat Leonid Brejnev 
în timpul vizitei sale la Bonn, se 
pronunță pentru reducerea radicală 
a armelor nucleare cu rază medie 
de acțiune pină la renunțarea de
plină de către ambele părți — 
Estul și Vestul — la toate tipurile de 
arme nucleare cu rază medie de 
acțiune îndreptate spre obiectivele 
din Europa.

U.R.S.S. înțelege -opțiunea zero*-  
— scrie în încheiere ziarul — ca o 
eliminare din întreaga Europă a 
oricăror arme nucleare. In acest 
mod, «opțiunea zero» ar răspunde 
intereselor tuturor europenilor".

s OAMENII DE ȘTIINȚĂ
I. ITALIENI:

„Prevenirea războiului nu
clear este problema funda

mentală a zilelor noastre"
ROMA — Un apel împotriva rache

telor și bombelor nucleare din Eu
ropa, semnat de 801) de savanti ita
lieni, a fost prezentat președintelui 
țării, Alessandro Pertini. „In acest 
moment, cind cursa înarmărilor este 
relansată, cu implicarea directă a 
Italiei, ne simțim obligați, ca fizi
cieni. să ne aducem contribuția pen
tru clarificarea opiniei publice" — 
se arată în document. „Chiar dacă 
numai o infimă parte a armelor exis
tente ar fi utilizate, un război nu
clear in Europa s-ar solda cu totala 
distrugere a continentului". „Pro
blema fundamentală a prezentului — 
arată oamenii de stiintă italieni — 
este prevenirea cu orice preț a 
războiului nuclear". Ei relevă, de 
asemenea, absurditatea concepțiilor 
privind „echilibrul terorii" si a pla
nurilor de construire și amplasare a 
noi rachete m Europa, in condițiile 
in care arsenalele existente „sînt 
mult mai mult decît suficiente pen
tru distrugerea adversarului".

Apelul avertizează in special îm
potriva pericolului pe care-1 repre
zintă rachetele de croazieră ameri
cane. „care, datorită costului lor 
ceva mai redus, vor putea fi rapid 
produse în număr mare și care, da
torită caracteristicilor lor, vor face, 
practic, imposibilă orice formă de 
control".

Din delegația care a prezentat pre
ședintelui Pertini acest document au 

' făcut parte președintele. Societății 
de fizică din Italia, fizicieni aparți- 
nind Comitetului national pentru 
energie nucleară. Consiliului national 
pentru cercetarea științifică. Institu
tului național de fizică nucleară. In
stitutului superior pentru sănătate, 
precum și profesori de la principalele 
universități italiene.

„Ne pronunțăm pentru pace și

dezarmare !“ — - aceste cuvinte
erau înscrise pe o uriașă pan
cartă purtată de un grup de tineri, 
în timpul unei manifestații împo
triva înarmărilor și a pericolului de 
război, pentru pace si înțelegere in
ternațională. desfășurată Ia Roma, 
în Piața Bologna.

Participanții și-au exprimat opozi
ția fermă față de înarmările nu
cleare. față de producerea bombei 
cu neutroni și de amplasarea noi
lor rachete americane în Europa. Ei 
au cerut guvernului italian să re
nunțe la planul de instalare a unor 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune în Sicilia.

„Italia nu va fi ostatica nucleară a 
N.A.T.O. !“ — au scandat manifes- 
tantii.

DOCHERII DIN HAMBURG: 
„Avem nevoie de pace, de 
măsuri in domeniul dezar

mării"
BONN — Și în R.F. Germania 

continuă' seria acțiunilor și manifes
tărilor pentru pace. împotriva înar
mărilor. „Sîntem pentru pace !“ —
este titlul rezoluției pe care au. 
adoptat-o, la Dusseldorf, participan
ții la conferința minerilor și otela- 
rilor din zonele estice ale marelui 
bazin carbonifer Ruhr. Ei au expri
mat un protest hotărît împotriva 
noilor proiecte de înarmare nu
cleară ale N.A.T.O. și a producerii 
bombei cu neutroni, arătînd că 
acestea vor determina o nouă escala
dă a cursei înarmărilor.

„Comerțul poate înflori numai în 
condiții de pace. Pentru garantarea 
dreptului nostru la muncă, bună
stare și la un viitor pașnic avem 
nevoie de pace, de măsuri în dome
niul dezarmării" — se arată într-o 
declarație publicată de lucrătorii din 
portul Hamburg. în document sînt 
salutate noile propuneri ale U.R.S.S. 
privind reducerea rachetelor nucle
are în Europa, prezentate de Leonid 
Brejnev cu prilejul vizitei oficiale în 
R.F. Germania.

Intr-un interviu acordat ziarului 
italian „Paese Sera", secretarul fe
deral al organizației de tineret a 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., R. Harting, a subliniat că în 
R.F. Germania, ca si în celelalte state 
din Europa occidentală, s-a dezvoltat 
o amplă mișcare pentru pace si des
tindere internațională. La această 
mișcare, a arătat el. participă per
soane cu orientări politice diferite, 
dar care sînt unite prin înțelegerea 
pericolului pe care îl reprezintă pen
tru omenire un război nuclear. Am
plasarea in vestul Europei de noi ra
chete americane cu rază medie de ac
țiune ar spori si mai mult pericolul 
unui război nuclear. Demonstrațiile 
în favoarea menținerii păcii au o in
fluentă importantă asupra pozițiilor 
guvernelor din diverse tărj. guverne 
care nu pot să ignore părerea mase
lor largi ale societății.

SOFIA — într-o declarație făcută 
presei inainte de a părăsi Sofia, unde 
a efectuat o vizită oficială, președin
tele Republicii Cipru. Spyros Kypria- 
nou. a relevat că „este imperios nece
sar să se acționeze pentru preveni
rea izbucnirii unui nou război mon
dial. care, in actualele condiții, ar în
semna distrugerea umanității. Toate 
divergentele internaționale trebuie 
rezolvate prin mijloace pașnice" — a 
relevat președintele Kyprianou. ară- 
tind. de asemenea, că sprijină orice 
idee care ar contribui la slăbirea în
cordării în lume si relevînd. în con
text. importanta reuniunii de ia 
Madrid pentru securitate și coopera
re in Europa.

HELSINKI — într-o declarație pu
blicată la Helsinki, Consiliul Mon
dial al Păcii cheamă toate forțele iu
bitoare de pace să-și intensifice ac
țiunile. pentru a se obține, in cadrul 
negocierilor sovieto-americane care 
vor începe la 30 noiembrie, la Ge
neva, rezultate pozitive, de, natură să 
deschidă calea reducerii si elimină
rii armelor nucleare.

DAILY WORLD :
„Există o bază bună pentru 
realizarea unui acord în 
problema rachetelor în Eu

ropa"
WASHINGTON — Ziarul american 

..DAILY WORLD" apreciază că. in 
prezent, s-a creat o bază bună pen
tru realizarea unui acord asupra ii-

mitării armelor nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa. „Uniu
nea Sovietică — arată ziarul — a de
clarat că este gata să reducă, de bună 
voie și în mod unilateral, o parte a 
rachetelor sale cu rază medie de ac
țiune, dacă Washingtonul va fi de 
acord cu un moratoriu asupra am
plasării în Europa a unor noi mij
loace nucleare cu rază medie de ac
țiune. Acum este rîndul Adminis
trației S.U.A. să-și spună cuvintul".

CONFERINȚĂ LA HAGA : 
„Femeile Europei în lupta 

pentru pace"
HAGA — La Haga s-au deschis 

lucrările conferinței „Femeile Euro
pei în lupta pentru pace", organiza
tă de Liga internațională a femeilor 
pentru pace și libertate. După cum 
s-a precizat în capitala olandeză, 
scopul reuniunii il constituie efectua
rea unui schimb larg de păreri in 
legătură cu marile pericole ce pla
nează asupra Europei din cauza acu
mulării unor uriașe stocuri de arme 
nucleare și convenționale si identifi
carea căilor de reducere și eliminare 
a acestor pericole, inclusiv prin ac
țiunile unite pentru dezarmare 'și 
pace ale femeilor europene.

Conferința are loc pe fundalul am
plificării. în Europa occidentală si în 
alte țări ale lumii, a manifestațiilor 
de masă împotriva înarmărilor și în 
favoarea păcii. în cadrul cărora un 
loc important il ocupă acțiunile pen
tru dezarmare și pace. împotriva răz
boiului. inițiate si desfășurate de or
ganizațiile femeilor.

AMSTERDAM — Forumul Consi
liului ecumenic al bisericilor a con
damnat fără rezerve, la încheierea 
lucrărilor sale desfășurate la Amster
dam. „orice strategie implicînd sau 
preconizînd un război nuclear" și a 
recomandat trecerea neîntirziată la 
dezarmare nucleară, fără negocieri 
prealabile.

„Un război nuclear nu poate rămîne 
limitat, si noi nu credem că descura
jarea nucleară constituie o bază sta
bilă sau acceptabilă pentru pace" — 
declară participanții la forum, între 
care s-au numărat personalități știin
țifice, politice și religioase. în cadrul 
lucrărilor au fost dezbătute „rapoar
tele lugubre" asupra cursei înarmări
lor, a pericolului nuclear, prezentate 
de cîteva zeci de experți indepen
denți.

în cadrul lucrărilor, Consiliul olan
dez al bisericilor a adresat un apel 
guvernelor U.R.S.S., S.U.A.. Angliei 
și Franței să înghețe la nivelul actual 
armamentele lor nucleare și să men
țină acest nivel pe întreaga perioadă 
de desfășurare a negocierilor sovieto- 
americane privind reducerea armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa, care încep, la 30 noiem
brie, la Geneva.

WASHINGTON — în California a 
început o campanie pentru strîngerea 
de semnături asupra unui proiect le
gislativ vizind interzicerea punerii la 
punct, experimentării și producerii 
tuturor tipurilor de arme nucleare și 
mijloace de transportare a lor la 
tintă. După cum au precizat organi
zațiile obștești din acest stat, care au 
inițiat campania, ea a fost dictată de 
amplificarea pericolului izbucnirii 
unui război nuclear.

Dacă pină la 22 aprilie 1982 proiec
tul de lege va întruni 346 199 de sem
nături ale locuitorilor Californiei, el 
va fi supus unui referendum și vă 
putea dobîndi putere de lege in peri
metrul acestui stat.

X CADRELE DIDACTICE 
DIN JAPONIA :

„Se impune amplificarea 
acțiunilor împotriva politicii 

> de înarmare"
TOKIO — în orașul Yokohama 

s-au deschis lucrările Conferinței na- 
’ționale a cadrelor din domeniul în- 
vățămîntului din Japonia, consacrată 
problemelor luptei pentru pace și 
dezarmare. Vorbitorii care au luat cu
vintul în prima zi a dezbaterilor au 
subliniat răspunderea cadrelor didac
tice din Japonia — țară care a avut 
prima de suferit' de pe urma bom
bardamentelor atomice — pentru asi
gurarea unei educații antirăzboinice 
a populației, în special a tinerei ge
nerații. Ei s-au pronunțat pentru 
amplificarea acțiunilor împotriva po
liticii de înarmări, pentru dezarmare 
si pace. (Agerpres)

Buna vecinătate
— contribuție importantă 

la întărirea păcii 
și securității internaționale

Reprezentantul român 
a prezentat proiectul 

de rezoluție Ia punctul inițiat 
de România privind întărirea 

bunei vecinătăți
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— în Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate au început 
dezbaterile asupra punctului privind 
dezvoltarea și intărirea bunei veci
nătăți între state, problemă care 
figurează pe ordinea de zi a Adu
nării Generale, ca urmare a iniția
tivei României.

Prezentind pe larg activitatea con
secventă și neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a tării 
noastre de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie. înțelegere reciprocă și 
largă cooperare cu toate țările ve
cine, ca orientare fundamentală a 
politicii externe a României socia
liste, Ion Diaconu, însărcinatul cu 
afaceri a.i. pe lingă Națiunile Uni
te, a evidențiat importanța cardinală 
pe care o au menținerea și extinde
rea raporturilor- de bună vecinătate 
pentru întărirea securității și păcii și 
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase în diferite zone ale lumii. In 
context, s-a subliniat cerința respec
tării stricte a principiilor noi de re
lații dintre state, precum și a unor 
norme specifice bunei vecinătăți, în
tre care obligația acestora de a re
zolva toate problemele din raportu
rile lor prin mijloace pașnice ; de a 
nu încuraja și sprijini acțiunea dife
ritelor grupări care se ridică impo- 
,triva guvernelor legale; de a nu fo- 
,losi și a nu permite folosirea teri
toriului propriu intr-un mod care să 
aducă prejudicii vecinilor ; de a ac
ționa efectiv pentru dezvoltarea co
operării între vecini sub toate for
mele și in toate domeniile, pe bază 
de egalitate și avantaj reciproc, de 
a elimina obstacolele din calea co
operării.

în același timp. reprezentantul 
român a insistat asupra examinării 
și găsirii, în cadrul O.N.U., a căilor 
și mijloacelor care să ducă la întă
rirea și dezvoltarea bunei vecinătăți, 
prezentind pe larg propuneri și su
gestii din practica relațiilor Româ
niei cu țările vecine și cu alte state.

Reprezentantul român, a prezentat, 
totodată, în numele ;a 24 delegații, 
coautoare, proiectul de rezoluție pri
vind dezvoltarea si intărirea bunei 
vecinătăți între state.

Consfătuire privind 
activitatea revistei „Probleme 

ale păcii și socialismului"
In zile]e de 24—27 noiembrie 1981 

a avut loc. la Praga. o consfătuire 
pentru discutarea activității revistei 
„Probleme ale păcii și socialismului". 
La consfătuire a participat si o 
delegație a P.C.R., condusă de Pop 
Valeriu. șef de sector la‘ C.C. al 
P.C.R. La reuniune a fost prezentat 
spre examinare raportul Colegiului și 
Consiliului de redacție privind acti
vitatea revistei in perioada aprilie 
1977 — octombrie 1981.

în cadrul dezbaterilor, delegațiile 
prezente au formulat. într-o atmos
feră deschisă, constructivă, aprecieri 
și recomandări privind activitatea 
viitoare a revistei. Participanții au 
exprimat cerința ca redacția revistei 
să-și îmbunătățească activitatea pe 
baza colaborării egale în drepturi si 
respectării autonomiei și politicii fie
cărui partid, urmărind reflectarea 
succeselor socialismului în lume, ale 
mișcării muncitorești și de eliberare 
națională, a experienței acumulate 
de partidele comuniste din diferite 
țări ale lumii, propagarea ideilor 
păcii și socialismului în lupta împo
triva imperialismului. întărirea soli
darității internaționale a comuniștilor 
și a tuturor forțelor progresiste.

Președintelui celei de-a 36-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, ISMAT KITTANI,

Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, KURT. WALDHEIM
Cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate cu po

porul palestinian", in numele Partidului Comunist Român, 
al României socialiste, al întregului popor român, doresc 
să reafirm sentimentele de solidaritate și sprijin față de 
cauza poporului palestinian, a infăptuirii drepturilor și 
aspirațiilor sale legitime la existență liberă, de sine stă
tătoare, intr-un stat național propriu.

în actualele condiții internaționale complexe și contra
dictorii, accentuate de intensificarea tendințelor de con
solidare și reîmpărțire a sferelor de influență. România 
se pronunță ferm pentru reducerea incordării și tensiunii 
dintre state, pentru reluarea și continuarea politicii de 
pace, destindere și colaborare, de respect al independen
ței naționale a tuturor popoarelor. Considerăm că, în pre
zent, sb impune orientarea eforturilor tuturor statelor și 
popoarelor pentru accelerarea rezolvării stărilor conflic- 
tuale și a focarelor de război dintre state, a problemelor 
litigioase numai și numai pe calea tratativelor, pentru 
respectarea fermă a dreptului sacru al fiecărui popor la 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare.

în acest spirit, România acționează cu consecvență pen
tru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei păci 
globale, juste și durabile, pe baza retragerii totale a 
Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, inclusiv din 
Ierusalimul arab, a reglementării problemei poporului pa
lestinian — prin recunoașterea drepturilor sale legitime, 
inclusiv a dreptului la autodeterminare și edificarea unui 
stat propriu, independent — a asigurării independenței și 
suveranității tuturor statelor din zonă.

Romania socialistă consideră că in prezent se impune 
intensificarea activității politice și diplomatice, inclusiv 
din partea Organizației Națiunilor Unite, pentru impulsio
narea procesului de pace în Orientul Mijlociu și să fie 
folosite actualele condiții prielnice construirii unui cadru 
nou de negocieri prin convocarea unei conferințe interna

ționale in cadrul O.N.U., cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a O.E.P., precum și a U.R.S.S. și S.U.A., 
a altor state care pot să aducă o contribuție pozitivă la 
soluționarea conflictului din zonă.

Folosesc acest prilej pentru a evidenția convingerea fer
mă a României că problema centrală a realizării unei păci 
globale în Orientul Mijlociu o constituie soluționarea pro
blemei palestiniene, asigurarea condițiilor ca poporul pa
lestinian să-și vadă cit mai curind împlinite aspirațiile fi
rești de a trăi în liniște și pace, intr-un stat propriu in
dependent.

De o importanță deosebită, cu efecte pozitive pentru 
ansamblul eforturilor vizind realizarea unei reglementări 
globale, durabile și drepte, ar fi refacerea și consolidarea 
unității și solidarității de acțiune a tuturor țărilor arabe, 
asigurarea unei participări largi a O.E.P. la eforturile 
întreprinse pe plan internațional in vederea reglementării 
problemei poporului palestinian.

Ca și pină acum, România își va aduce contribuția la 
rezolvarea justă și trainică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, la realizarea unei păci globale în zonă, la în
făptuirea drepturilor legitime ale poporului palestinian, in 
interesul păcii, colaborării și securității în această re
giune și în întreaga lume.

în încheiere, doresc să exprim convingerea că Organi
zația Națiunilor Unite poate și trebuie să joace un rol și 
mai activ in eforturile de soluționare a conflictului din 
Orientul Mijlociu, în reglementarea pe cale politică a tu
turor stărilor de tensiune și conflict, prin adoptarea unei 
rezoluții care să prevadă convocarea unei conferințe in
ternaționale privind realizarea unei reglementări globale, 
a unei păci juste și durabile in această regiune atit de 
frămintată a lumii, în conformitate cu speranțele și aș
teptările popoarelor de a trăi într-un climat de liniște 
și pace, de securitate și cooperare Internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România ‘ !

CU FERMITATE SI CONSECVENTA, ALATURI DE CAUZA DREAPTA 
A POPORULUI PALESTINIAN

Astăzi, 29 noiembrie, forțele demo
cratice și progresiste de pretutin
deni marchează „ZIUA INTERNA
ȚIONALĂ DE SOLIDARITATE CU 
POPORUL PALESTINIAN". Insti
tuită printr-o rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U. din decembrie 
1977. ca o expresie a preocupării 
manifestate pe diferite meridiane 
ale globului față de situația poporu
lui palestinian, această zi are rolul 
de a atrage atenția comunității in
ternaționale asupra necesității de a 
acționa cu eforturi sporite în vede
rea realizării unei reglementări glo
bale. juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, în cadrul căreia să-și gă
sească soluționarea și problema 
centrală a respectivului conflict. 
Rezolvarea problemei poporului pa
lestinian constituie, așa după cum 
arată însăși viața, realitățile, piatra 
unghiulară a unei păci trainice in 
zonă, care să pună capăt confruntă
rilor armate, să dea posibilitate po
poarelor afectate de consecințele lor 
nefaste să-și concentreze energiile 
muncii pașnice, constructive.

Pentru poporul român, ale cărui 
sentimente de caldă prietenie și 
simpatie față de popoarele arabe 
«Int bine cunoscute, ziua de azi ofe
ră Încă un prilej de a-și reafirma 
solidaritatea activă cu lupta poporu
lui palestinian pentru înfăptuirea 
aspirațiilor sale legitime de a trăi 
intr-un stat propriu, independent. 
Această poziție principială și con
secventă își găsește o grăitoare ex
presie în MESAJUL ADRESAT. 
DE PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU PREȘEDINTELUI AC
TUALEI SESIUNI A ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U., SECRETA
RULUI GENERAL AL O.N.U. — 
mesaj publicat mai sus.

Marcarea „Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian" 
are loc în condițiile cînd cauza 
dreaptă a acestui încercat popor se 
afirmă tot mai mult pe plan mon
dial. cînd noi și noi state recunosc 
Organizația pentru Eliberarea Pa

Ședința unei comisii C.A.E.R.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 

Moscova s-au desfășurat lucrările 
ședinței a 61-a a Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru comerțul exterior. 
Delegația română a fost condusă de 
Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. Comisia a făcut bilanțul 
tratativelor privind încheierea acor
durilor comerciale pe perioada 
1981—1985 intre țările membre ale 
C.A.E.R., precum și R.S.F.I., și a 
examinat o serie de aspecte privind

crearea condițiilor pentru îndeplini
rea acestor acorduri, ca și a conven
țiilor de specializare și cooperare în 
producție. Comisia a aprobat planul 
său de lucru pe anii 1982—1983, care 
cuprinde măsuri orientate spre per
fecționarea colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. in domeniul comer
țului reciproc și a adoptat recoman
dări și hotărîri intr-o serie de alte 
probleme de colaborare, menite să 
contribuie la extinderea schimburilor 
reciproce de mărfuri.

Zeci de mii de persoane au demonstrat la Hamburg pentru renunțarea la rachetele nucleare in Europa și la produ
cerea armei cu neutroni. Relevindu-se riscurile pe care le-ar implica pentru continentul nostru escaladarea cursei 
înarmărilor nucleare, pe una din pancartele purtate de manifestanți scrie : „Ieri Hiroshima, mîine Euroshima ?

-AGENȚIILE DE PRESA
£e scurt

LA BONN, ambasadorul Româ
niei in R.F. Germania, Ion Rămbu, 
a donat Bibliotecii Bunde stogului 
un set de cărți cuprinzind volume
le „Din gindirea social-politică a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu'1, editate in limba germa
nă. precum și lucrări cor.saorate po
liticii interne și externe a țării 
noastre, cărți din domeniile istoriei, 
culturii, științei, artei, turismului. 
La festivitate au participat Richard 
Stuecklen, președintele Bundestagu- 
lui, IV. Althammer, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
cu România, alți membri ai forului 
legislativ.

VIZITA. O delegație condusă de 
Elena Ene. secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi- 

. calelor din România, a .efectuat o 
vizită in Elveția, la invitația Uniu
nii sindicatelor din această tară. 
Delegația a purtat convorbiri cu 
Richard Muller, președintele Uniu
nii Sindicatelor Elvețiene, cu alți 
membri ai conducerji U.S.E.. s-a 
întiinit cu cadre de conducere Și 
membri „ai organizațiilor sindicale 
de la concernele industriale „Brown 
Boveri" și ..Hasler A.G.", de 
întreprinderi vizitate.

la alte

ALEGERI GENERALE 1N 
ZEELANDA. Simbătă, in 
Zeelandă au avut loc alegeri gene
rale. Potrivit rezultatelor prelimi-

NOUA 
Noua

I

I
I

nare, din cele 92 de rhandate
Camerei Reprezentanților 46 
revenit Partidului 
vernămint, iar 44 
rist, de opoziție.

ale 
au 

gu-Național, de 
Partidului Labu-

DEZVOLTARE 
AFRICII. în ca-

PROGRAM DE 
INDUSTRIALĂ A 
pitala Etiopiei s-au încheiat lucră
rile celei de-a 6-a Conferințe a mi
niștrilor industriei din 35 de țări 
africane, care a examinat aspecte 
legate de modalitățile de edificare 
cit mai rapidă a unei industrii pro
prii in țările africane. A fost adop
tat programul pe zece ani de dez
voltare industrială a Africii.

ACORD. Președintele Ciadului, 
Goukouni Oueddei, și Daniel Arap 
Moi. șeful statului kenyan. pre
ședintele in exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, au semnat 
simbătă, la Nairobi, un acord pri
vind modalitățile de funcționare a 
forței panafricane pentru menține
rea păcii in Ciad. Acordul prevede 
că forța panafricană va asigura apă
rarea și securitatea in Ciad și se 
va abține de la orice amestec in 
treburile interne ale acestei țări.

POPULAȚIA EGIPTULUI. Po
trivit datelor publicate de presa din 
Cairo, populația Egiptului este ta 
ora actuală de 44 milioane locuitori, 
cu 1.62 milioane mai multi ca în 
noiembrie anul trecut.

I
I

I

I
I

I

lestinei. stabilesc relații cu ea. O.E.P. 
a obținut, de asemenea, statutul de 
observator la O.N.U., iar problema 
palestiniană se află constant pe or
dinea de zi a acestui for, a altor im
portante reuniuni cu caracter inter
național.

Animată de sentimente de solidari
tate militantă cu popoarele care 
luptă pentru a dispune liber de pro
priile lor destine, țara noastră a 
sprijinit întotdeauna drepturile im
prescriptibile ale poporului palesti
nian, i-a acordat sprijin multila
teral — politic, diplomatic, material 
— și a adus o consecventă contri
buție la afirmarea cauzei sale juste 
pe plan internațional. Așa cum- se 
știe, România a fost printre primele 
țări care au recunoscut Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. O.E.P. 
are de mai mulți ani o reprezen
tanță la București.

Solidaritatea poporului român cu 
poporul palestinian este viu ilustra
tă și de poziția principială adoptată 
de România față de conflictul din 
Orientul Mijlociu. In cuvintările și 
interviurile secretarului general al 
partidului nostru, in documentele 
oficiale ale Partidului Comunist Ro
mân. ale Româpiei socialiste s-a 
subliniat cu fermitate că rezolvarea 
problemei palestiniene constituie o 
componentă esențială, fundamenta
lă a edificării unei păci durabile în 
Orientul Mijlociu. Reafirmind cu 
toată claritatea această poziție, la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R.. to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Considerăm că trebuie să 
se intensifice eforturile în vederea 
realizării unei păci globale și trai
nice in Orientul Mijlociu, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, pe soluționa
rea problemei poporului palestinian, 
inclusiv constituirea unui stat pales
tinian independent. In același timp, 
este necesar să se asigure integrita
tea și suveranitatea tuturor statelor 
din zonă. Există o serie de propu
neri care merg în direcția unei, so

luționări politice a conflictului din 
Orientul Mijlociu. România s-a pro
nunțat și se pronunță cu toată ho- 
tărîrea pentru organizarea unei con
ferințe internaționale, cu participa
rea țărilor interesate, inclusiv 3 Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei — ca reprezentant unic și le
gitim al poporului palestinian".

Datorită poziției sale constructive 
în această problemă complexă a vie
ții internaționale, țara noastră și-a 
cîștigat stima și prețuirea poporului 
palestinian, ale celorlalte popoare 
arabe. în cadrul numeroaselor întil- 
niri pe care le-a avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., YAS
SER ARAFAT, a ținut să exprime 
recunoștința pentru sprijinul dezin
teresat și contribuția activă adusă la 
afirmarea drepturilor poporului pa
lestinian. „Cele mai calde mulțumiri 
președintelui Ceaușescu, cel mai 
apropiat prieten al națiunii arabe 
și. în mod special, cel mai apropiat 
prieten al poporului palestinian. Nu 
vom uita niciodată poziția pe care a 
avut-o Excelența Sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu. poporul său, în 
toate situațiile grele prin care a tre
cut poporul nostru", a arătat liderul 
palestinian.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian". România socialistă își reafir
mă sentimentele de caldă prietenie 
față de poporul palestinian, expri- 
mindu-și hotărîrea de a-i acorda în 
continuare întregul sprijin in lupta 
justă pentru drepturile sale națio
nale inalienabile. Așa cum a arătat 
și arată în permanență președintele 
Nicolae Ceaușescu. țara noastră este 
decisă să facă și. pe viitor tot ce 
depinde de ea pentru a contribui la 
instaurarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Mijlociu, la împli
nirea aspirațiilor de pace și progres 
ale popoarelor arabe, ale tuturor po- » 
poarelor lumii.
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Dilema 1 A-

In general, inventatorii nu sînt niște firi placide 
veștejite de indiferentism ; un inventator care își tratează propria invenție 
ca pe un bastard, care acceptă ca ea să rămină neaplicată, in cartonul 
mapelor și dosarelor, acela este el însuși un suflet de carton.

Dl. S. Cohen, inventatorul bombei cu neutroni, nu este in nici un 
caz un asemenea specimen. (Poate unii cititori iși mai amintesc profe
siunile sale de credință — că toți oamenii sînt niște monștri și că arma 
cu neutroni, lichidind doar oamenii și conservind bunurile materiale, ar fi 
un instrument de ecarisaj biologic, un antipoluant sau dezinfectant, care, 
după dispariția dinozaurilor și a plesiosaurilor, ar curăța planeta de neo- 
monstruozitățile bipede).

Intrepid și cu spirit comercial, S.C. vrea să-și vindă bomba, s-o 
vadă folosită ; ca atare iși laudă marfa peste tot, oriunde 
poate ; publică articole, declarații, este ahtiat de publicitate. Fizi
cianul neutronic și-a publicat ultimul interviu in revista „Playboy" 
o celebră publicație obsceno-sexi-pornografică.

Ultimele noutăți pe care S. Cohen le difuzează printre puduri 
detalii anatomice sint că pină în anul 2000 va fi „precis" război 
că vor fi folosite toate genurile de arme posibile și disponibile.

De ce abia in anul 2000? Foarte simplu: deocamdată arma 
neutroni nu a intrat în dotare operațională; ori în două decenii s-ar 
putea produce intr-un număr suficient - iar pentru creatorul ei s-ar 
putea aduna teancuri substanțiale de bancnote verzi.

Deși există o omisiune in raționamentul întreprinzătorului inventator: 
respectiv, el uită că în materie de înarmări acționează azi o lege 
sui-generis a gravitației. Datorită căreia tot ceea ce se aruncă 
astăzi spre alții - gloanțe, schije, pulberi, atomi sau neutroni - cade 
și pe propriul cap. Ceea ce creează riscul ca teancurile de bancnote verzi 
la core visează umanistul neutronic să rămină fără stăpîn, într-o locuință 
pustie, fără țipenie, în bătaia vintului...

Pentru cei ce au dubii asupra prorocirilor sale, care umbresc 
puțin veselia decoltată a revistei, pentru acel ce demonstrează contra 
războiului, dl. S.C. are un argument copleșitor : 
războiul este in firea omului, face parte din natura

Așa-i omul — in viziunea lui Cohen Neutronicus: detestă viața, 
nu-i place să stea la casa lui, cu familia, să citească sau să se uite 
la televizor, arde de dorința, mai tare decît el, de a se arunca in 
tranșee cu noroi, de a fi mutilat și de a-i cădea bombe în cap.

Se creează, să recunoaștem, o dilemă destul de complicată : pe 
de o parte, ar însemna că cine vrea să cruțe oamenii perpetuează 
războiul - iar, pe de altă parte, că singura modalitate eficientă de lichi
dare a războiului ar fi lichidarea agenților săi purtători, adică a oameni
lor (lucru pentru care se oferă, grațios și dezinteresat, S.C. cu progenitu
ra lui radioactivă).

Așa este prezentată 
creeze o societate fără 
societate fără societate, 
lui S.C. și a altor confrați ai săi racheto-neutronici.

Nu sint de preferat — în anumite cazuri - inventatorii cu suflet de 
carton și cu invențiile uitate în cartonul dosarelor ?
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bomba cu neutroni, ca singura in stare să 
războaie — e drept și fără oameni, adică o 
Ceea ce ar fi un aspect secundar în viziunea
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