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In spiritul democrației noastre 
socialiste, exprimînd unitatea 

indestructibilă a întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului 

său general, ieri au avut loc

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
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AL OAMENILOR MUNCII
PLENARA CONSILIULUI NATIONAL

AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE? 7 5

Cumtarea tovarășului HUae Ceaușescu Cuvmtarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,Consiliul Național al Oamenilor Muncii — înalt forum al democrației muncitorești românești — a dezbătut și adoptat în unanimitate planul de dezvoltare eco- nomico-socială pe 1983, bugetul de stat și programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea. Adoptarea lor constituie o dovadă a faptului că prevederile stabilite corespund obiectivelor trasate de Congresul al XII-lea al partidului, prevederilor planului cincinal și asigură, în 1983, dezvoltarea în continuare a economiei naționale, crearea condițiilor necesare realizării unei noi calități a muncii și vieții în toate sectoarele, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a în- tr ului popor. Dealtfel, prevederile placului au fost dezbătute, în cursul lunilor octombrie și noiembrie, în adunările generale ale oamenilor muncii și, deci, reflectă observațiile și propunerile oamenilor muncii, se bucură de adeziunea tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor.în plan se subliniază, pe drept cuvînt, că în 1983 trebuie să facem totul pentru a lichida neajunsurile în domeniul energetic, pentru dezvoltarea mai puternică a bazei energetice și de materii prime, spre a crea astfel premisele necesare desfășurării în bune condiții a întregii activități. Dealtfel, așa cum am menționat și la sesiunea Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale, problemele energeticii, greutățile pe care le avem acum nu sînt legate de lipsa de capacități.- '-Capacitățile existente — în putere instalată de circa 16 mii megawați — ar asigura, cu o rezervă de peste 6 mii de megawați, necesitățile noastre. Este adevărat, a intervenit situația creată în asigurarea cu energie hidroelectrică, ca urmare a lipsei de precipitații, a nivelului foarte scăzut al apei pe Dunăre. Dar, chiar în aceste împrejurări, dacă toate centralele pe cărbune erau reparate la timp, în conformitate cu prevederile planului, și funcționau corespunzător, n-am fi avut nici un fel de problemă cu asigurarea energiei.De ce subliniez acest lucru, tovarăși ? Pentru că este necesar să se treacă cu toată hotărîrea la punerea rapidă în funcțiune, în următoarele cîteva zile, în conformitate' cu măsurile speciale care s-au luat, a tuturor centralelor, și să se ia toate măsurile pentru buna funcționare a lor, în așa fel încît să putem asigura energia necesară dezvoltării întregii activități.Desigur, sînt necesare măsuri, în continuare, pentru reducerea consumului de energie în toate domeniile. S-au adoptat, dealtfel, o serie de- măsuri și. este necesar ca toate județele, toate unitățile să acționeze în acest spirit și să se încadreze strict în cantitatea de energie repartizată. în mod deosebit trebuie să acționăm pentru reducerea consumurilor 

energetice în procesele tehnologice — începînd cu Ministerul Energiei Electrice și toate celelalte ministere. Aici avem o rezervă foarte'' mare. Nu este vorba' numai de această situație grea, dar, în general, problema reducerii consumului de energie, a îmbunătățirii tehnologiilor, a randamentelor, a diminuării pierderilor în transportul energiei și altele trebuie să fie o preocupare permanentă. Să facem astfel incit, anul viitor, aceasta să constituie o sarcină fundamentală pentru toate sectoarele de activitate, pentru toate unitățile. Am stabilit și s-au creat în toate unitățile comisii energetice, care trebuie să urmărească acest domeniu. Cred că este necesar să realizăm in 'fiecare județ asemenea comisii energetice. în fiecare minister, să se creeze o comisie energetică — nu cu funcționari în plus, ci din personalul actual — care să se ocupe de problemele energetice, dej toate măsurile pe care le-am discutat, iar comisia națională de energetică să lucreze în mod corespunzător, să-și îndeplinească îndatoririle pe care le are. Insist asupra acestei probleme pentru că ea constituie acum — și va constitui și în viitor — o problemă esențială. Pun această problemă în fața Consiliului Național — aici fiind cadrele de conducere din toate sectoarele, începînd cu ministerele, sînt aici consiliile de conducere, întreprinderile, centralele, județele. Toți(Continuare în pag. a III-a)

Stimați tovarăși și prieteni,Plenara Consiliului- Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a dezbătut și adoptat,în unanimitate planurile pentru industrie și agricultură pe 1983, bugetul de stat, programul auto- conducerii și autoaprovizionării. Aceste documente asigură înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a prevederilor planului cincinal pe 1983.Așa după cum reiese din aceste planuri și din proiectul, de buget, se are în vedere de a acționa cu toată hotărîrea în direcția înfăptuirii obiectivelor trasate de Congresul al XII-lea privind dezvoltarea mai accentuată a bazei e- nergetice, de materii prime, a agriculturii, pentru sporirea mai puternică a e- ficienței economice și, pe această bază, creșterea venitului național, a mijloacelor necesare dezvoltării societății noastre socialiste,. ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului.Desfășurăm activitatea noastră in condiții economice grere. Cu toate acestea, am reușit să obținem rezultate importante în primii doi ani ai cincinalului, iar pe 1983 să prevedem un ritm mai intens de dezvoltare decît în primii doi ani. Condițiile economico-sociale internaționale, planul, prevederile lui ne permit să apreciem că avem toate posibilitățile să asigurăm' nu numai realizarea, dar și depășirea planului pe 1983. Tre

buie însă să lucrăm ceva mai bine. Am vorbit mai pe larg despre aceasta la ședința Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, precum și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care a avut loc în dimineața acestei zile. Nu doresc să mă opresc acum pe larg la aceste probleme. Aici sînt însă prezenți reprezentanții tuturor organizațiilor de masă și obștești, ai tuturor organizațiilor sociale, ai oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate, ai tuturor categoriilor sociale, în fond, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste constituie expresia societății noastre socialiste, oglindește unitatea tuturor forțelor și a tuturor categoriilor sociale, a întregului nostru popor, sub conducerea politică a partidului comunist, care, prin întreaga sa activitate, asigură înaintarea fermă a României spre noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Am avut în acești ani și avem încă de făcut față unor greutăți. M-am referit și ieri la problemele energiei. De fapt, aceste greutăți sînt rezultatul unor neajunsuri, al neîndeplinirii prevederilor din planul pe 1982. în parte, ele sînt determinate și de situația creată in domeniul hidroenergiei, ca urmare a lipsei de apă și a faptului că Dunărea nu asigură nici 50 la sută din potențialul energetic. Vreau să se înțeleagă însă bine că, de fapt, dacă noi asiguram intrarea 

în funcțiune și repararea Ia timp a centralelor electrice pe cărbune, aveam o rezervă importantă de energie. Avem o putere instalată de 16 mii de megawați. Necesarul nostru se poate asigura, la nivelul anului acesta, cu 9 500, maximum 10 mii de megawați. Deci, avem o rezervă puternică. însă, datorită lipsurilor în sectorul energetic în primul rind, unele din aceste centrale au întîrziat cu intrarea în funcțiune, de aceea a și trebuit să luăm aceste măsuri de reducere a consumurilor. La toate acestea se mai adaugă și faptul că hidrocentralele nu dau energia de care avem nevoie. Dacă hidiocentralele ne-ar fi dat un plus de 600—700 de megawați, nu am fi a- vut nici o problemă cu energia, chiar în condițiile defecțiunilor din sectorul e- nergetic legate de nepunerea în funcțiune a unor capacități.Am discutat astăzi la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii mal larg această problemă, dar doresc să menționez și aici necesitatea de a lua toate măsurile pentru ca, în cel mai scurt timp, în cîteva zile, toate centralele să intre în funcțiune și să putem asigura energia necesară dezvoltării întregii activități economico-sociale. Pentru anul viitor sînt prevederi serioase și am convingerea că se va acționa în așa fel, încît să nu se mai repete situația din acest an.(Continuare în pag. a III-a)VIZITA DE Lll’lil A TOVABĂȘIM NICOLAE CEAUȘESCU
la întreprinderea avicolă de stat-Buftea

In cursul dimineții de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat o vizită de lucru la 
întreprinderea avicolă de stat- 
Buftea, sectorul agricol Ilfov. , 

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovară
șii Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Stoica.La intrarea în această unitate avicolă fruntașă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, în numele tuturor lucrătorilor din agricultură, cu cele, mai alese sentimente de dragoste și stimă, de tovarășii Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Gheorghe Istrate, prim- secretar al Comitetului de partid al sectorului agricol Ilfov, de numeroși specialiști și lucrători ai întreprinderii.Noul dialog de lucru se înscrie în preocuparea constantă și grija neslăbită pe. care o manifestă conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de activitatea din agricultură, căreia îi revin sarcini tot mai însemnate în aplicarea in viață a principiului au- toconducerii și autoaprovizionării, în ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. Ca rezultat al(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu tovarășul Berge Furre, 

președintele Partidului Socialist de Stînga din Norvegia

TovarășulNicolae Ceaușescu, secretar generaț, al Partidului Comunist Român, s-a întilnit miercuri cu tovarășul Berge Furre, președintele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită de prietenie in țara noastră.
La primire au luat parte tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Berge Furre și-a exprimat deosebita satisfacție de a se reîntilni și de a avea convorbiri cu

tovarășul Nicolae Ceaușescu și i-a adresat, in numele conducerii Partidului Socialist de Stînga din Norvegia și din partea sa, un călduros salut și urări de succes in întreaga activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului român.(Continuare în pag. a III-a)
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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, miercuri, 8 decembrie, a avut loc Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii din inaustiie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.Intrarea tovarășului Nicolae Ceaușescu în sala Radiodifuziunii, unde s-a desfășurat plenara, a fost salutată cu puternice aplauze și urale. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiu au luat loc membrii Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.în sală se aflau membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.Au luat parte, ca invitați, cadre de conducere din ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.

Lucrările plenarei au fost conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.La propunerea Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, plenara a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi :1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983.2. Proiectul Bugetului de stat pe anul 1983.3. Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și nuto- aprovizionare, in vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983.4. Unele măsuri organizatorice.în cadrul ședinței au luat cuvîn- tul tovarășii Virgil Marcoșanu, președintele Consiliului județean Mehedinți al oamenilor muncii, Gheor- ghe Vlad, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Petrolului, Elena Verona Burtea, președintele consiliului oamenilor muncii de la Centrala industriei confecțiilor București, Gheorghe Turbureanu. maistru 

principal, secretar de partid pe secție la Combinatul siderurgic Reșița, Ioan Florea, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, Mihail Comănoiu, președintele consiliului oamenilor muncii de la mina Filipeștii de Pădure, Mihalache Niculescu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București, Bokor Francisc, maistru :1a întreprinderea de aparataj electric auto din Sf. Gheorghe, Ion Lăzărescu, președintele . Consiliului de conducere al Ministerului Minelor, Maria Nacu, maistru la Combinatul de fibre și fire sintetice Săvi- nești, Dumitru Diaconescu, membru al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Tractorul" Brașov, Erou al Muncii Socialiste,. Octavian Feneșan, vicepreședinte al Consiliului județean Alba al oamenilor muncii.Vorbitorii și-au exprimat deplina adeziune față de proiectele supuse dezbaterii — documente elaborate sub directa și nemijlocita îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 

și au subliniat că prevederile lor sini in deplină concordanță cu obiectivele Congresului al XII-lea al P.C.R., asigurind dezvoltarea in ritm susținut a economiei naționale, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, ridicarea țării pe noi trepte de progres și civilizație.Participanții la .discuții au evidențiat realizările obținute in îndeplinirea sarcinilor pe acest an și au analizat, totodată, in. mod critic și autocritic, lipsurile manifestate in domeniul organizării și desfășurării producției, făcind propuneri concrete pentru lichidarea in cel mai scurt timp a (neajunsurilor existente, pentru îmbunătățirea Întregii activități economice.In numele milioanelor de oameni ai muncii dip industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe. vorbitorii s-au angajat să-și concentreze eforturile pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului pe 1983, pentru dezvoltarea mai puternică a bazei de materii prime și energetice, pentru creșterea volumului și calității pro

ducției, reducerea mai accentuată a consumurilor, pentru finalizarea la termen a .investițiilor, diminuarea importurilor și sporirea exporturilor, pentru obținerea unei eficiențe economice pit mai mari.In același timp, ei au dat expresie hotărîrii colectivelor pe care le reprezintă de a acționa pentru aplicarea fermă a noului mecanism eco- nomico-financiar, pentru utilizarea la un nivel superior a mijloacelor materiale și financiare încredințate, pentru întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii m muncă.în continuare, tovarășii Ion Avram, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Neculai Agachi. președintele Consiliului de conducere al Ministerului Industriei Metalurgice, Gheorghe Vlad, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Petrolului, și Trandafir Cocârlă, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Energiei Electrice, au răspuns ia întrebările puse in cadrul dezbaterilor cu privire la deficiențele în producerea și livrarea unor utilaje, echipamente și materiale desti

nate industriei energetice și extractive, evidențiind măsurile luate in scopul remedierii lipsurilor înregistrate.Trecîndu-se la ultimul punct al ordinii de zi, plenara a hotărit :— eliberarea tovarășului Constantin Dăscălescu din funcțiile de prim- vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și de președinte al Biroului Executiv al consiliului și alegerea în aceste funcții a tovarășului Emil Bobu ;— eliberarea tovarășului Cornel Onescu din funcția de vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, urmind ca această funcție să fie îndeplinită de tovarășul Nicolae Constantin, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor ;— eliberarea tovarășilor Marin Enache, șl Ioan Totu din funcția de secretari al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și alegerea in această funcție a tovarășilor Marin Nedelcu, consilier al președintelui Republicii, și Barbu Petrescu, direc

tor general adjunct al Institutului central de cercetări economice.Plenara a aprobat în unanimitate proiectele Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România și Bugetului de stat pe anul 1983. precum și Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoapro- vizionare, în vedere;! asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983.Participanții au adoptat în unanimitate Hotărîrea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Cuvîntarea tovarășului .Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cp deosebit interes, cu vie satisfacția și unanimă aprobare, fiind subliniată in mai multe rinduri cu puternice și însuflețite aplauze. 1HO TĂRÎREA
Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi,

circulația mărfurilor și finanțeDesfășurată într-o perioadă de puternic avint revoluționar, cind intregul popor în- timpină cu noi și noi realizări in toate domeniile de activitate Conferința Națională a partidului și cea de-a 35-a aniversare a proclamării Republicii, ședința plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii a examinat, in lumina importantelor orientări și indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, modul in care s-au realizat prevederile pe 11 luni ale planului pe anul in curs, proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe 1983, precum și proiectul Bugetului de stat pe anul 1983 și Programul de asigurare a autocon- ducerii șl autoaprovizionării teritoriale pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983. .Plenara apreciază că prevederile documentelor supuse dezbaterii corespund pe deplin obiectivelor trasate de Congresul al XII-lea al P.C.R., sarcinilor planului cincinal, asigurind dezvoltarea în continuare a economiei naționale, creează condiții de realizare a unei noi calități a muncii, a vieții in toate domeniile de activitate și, prin aceasta, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Participanții Ia dezbateri au dat o înaltă apreciere eforturilor desfășurate de oamenii muncii in cel de-al doilea an al cincinalului actual și apreciază in mod unanim că aceste succese confirmă realismul politicii partidului și statului nostru privind dezvoltarea economică a patriei, chiar și în împrejurările internaționale grele, care fac ca în multe state ale lumii, inclusiv din rindul celor dezvoltate industrial, agravarea crizei economice mondiale să ducă la scăderea activității productive. Consiliul Național subliniază că mersul inainte al economiei românești n-ar fi fost posibil dacă nu s-ar fl depus eforturi stăruitoare pentru înfăptuirea programelor stabilite după Congresul al IX-lea al partidului, de edificare a unei industrii puternice, moderne, in stare să soluționeze cele mai dificile probleme, inclusiv in domeniul industriilor de virf.Plenara apreciază că indicatorii economici și financiari cuprinși in proiectele elaborate in conformitate cu cerințele realizării unei noi calități a muncii și a vieții sînt orientați în direcția creșterii mai accentuate a eficienței in toate domeniile, asigurării unor venituri Sporite, accentuării regimului de economii și întăririi ordinii și disciplinei in utilizarea resurselor materiale și financiare ale țării, consolidării echilibrului bugetar, financiar-monetar și valutar, aplicării ferme a noului mecanism economîco-financiar.însușindu-și pe deplin orientările și indicațiile secretarului general al partidului și în consens cu opinia tuturor participanților la dezbateri, plenara evidențiază că forma cea mai bună de pregătire a trecerii la îndeplinirea planului pe anul următor o constituie realizarea integrală a sarcinilor pe anul in curs. Pornind de la aceasta, Consiliul Național cere consiliilor de conducere ale ministerelor, consiliilor oamenilor muncii din centrale, întreprinderi și celelalte unități socialiste să ia măsuri energice pentru realizarea la termen și in cele mai 

bune condiții de eficiență și calitate a prevederilor celui de-al doilea an al cincinalului — producția fizică, producția marfă vindută și încasată — necesitate vitală pentru desfășurarea normală, în mod ritmic a tuturor activităților economice din anul 1983. în. acest scop, Consiliul Național se adresează tuturor colectivelor de oameni ai muncii, chemindu-i să facă totul pentru recuperarea restanțelor, punind un accent deosebit pe realizarea și livrarea cu prioritate a producției destinate exportului, să acționeze hotărit pentru trecerea la pregătirea condițiilor necesare, astfel ca. încă din prima zi de lucru a anului 1983, toate colectivele de muncă să-și concentreze forțele în direcția realizării exemplare a tuturor indicatorilor economici ai celui de-al treilea an al actualului cincinal.
In aceste momente de largă 

mobilizare a fprțelor întregii 
noastre națiuni pentru îndeplini
rea în cele mai bune condiții a 
obiectivelor economico-sociale 
stabilite de partid pentru anul 
1982 și pentru asigurarea măsu
rilor necesare în vederea înfăp
tuirii planului pe 1983, Plenara 
Consiliului Național a! Oameni
lor Muncii adresează muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor, tu
turor cadrelor din sectoarele de 
execuție și de conducere din in
dustria țării chemarea de a asi
gura realizarea integrală a pro
ducției fizice și nete, de a utiliza 
cu maximum de randament ma
teriile prime și utilajele din do
tare, astfel îneît produsele tutu
ror întreprinderilor să fie de cea 
mai bună calitate, să reflecte 
măiestria și capacitatea crea
toare a muncitorului român, con
dițiile superioare de care dis
pune industria noastră !Subliniind că factorul hotărltor al asigurării îndeplinirii planului pe 1983, al dezvoltării generale a patriei noastre și creșterii bunăstării celor ce muncesc il constituie rezolvarea problemei energetice și a bazei de materii prime din producția internă, Consiliul Național cheamă toate; obiectivele de muncă, pe fiecare-om al muncii să intensifice eforturile in vederea gospodăririi potențialelor energetice aflate in folosință, precum și pentru dezvoltarea de noi surse de energie, astfel incit in anul 1983 să fie lichidate in întregime neajun- ’ șurile din acest domeniu. Plenară bere comisiei energetice naționale, comisiilor energetice din ministere. Județe și din unități, care vor fi create, să .acționeze în mod hotărit pentru asigurarea punerii în funcțiune a tuturor centralelor, a bunei lor exploatări și a sporirii randamentelor, concomitent cu reducerea substanțială a pier

derilor în transportul energiei și de economisire a acesteia în toate sectoarele.Plenara subliniază că trebuie, in același timp, să se acționeze cu și mai multă vigoare in direcția sporirii bazei, de materii prime și materiale punind un accent deosebit pe realizarea- unor producții superioare de cărbune. Plenara cere, de asemenea, tuturor ministerelor, centralelor, unităților să acționeze cu toată hotărîrea pentru intensificarea acțiunii de recuperare și valorificare a materialelor, pieselor și sub- ansamblelor refolosibile, asigurind prin aceasta o diminuare substanțială a importului. Problema aprovizionării tehnico-ma- teriale trebuie soluționată punind accent pe resursele proprii, pe economisirea acestora.
Oameni ai muncii din indus

tria minieră, petrolieră, din ra
murile producătoare de materii 
prime și materiale, de energie și 
combustibili ! Faceți totul pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce vă re
vin din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1983 I Faceți totul 
ca economia noastră națională 
să-și poată asigura necesarul de 
materii prime pentru realizarea 
planului de aprovizionare tehni- 
co-materială și resursele nece
sare asigurării independenței 
energetice a țării !Obiectivul fundamental al etapei actuale il constituie realizarea unei noi calități in activitatea economică, in primul 'rind in valorificarea superioară a uriașelor fonduri fixe pe care le-am acumulat in ultimele două decenii. Consiliul Național al Oamenilor Muncii cere consiliilor de conducere ale ministerelor, centralelor șl unităților să ia toate măsurile in vederea trecerii la aplicarea Legii privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondurilor de dezvoltare a întreprinderilor, astfel incit să se asigure o 'cointeresare și o participare tot mai intensă a fiecărui muncitor și specialist in tripla calitate de proprietari, producători și beneficiari la dezvoltarea avuției naționale, la buna organizare și conducere a producției.Plenara cere consiliilor oamenilor muncii să ia măsuri hotărite pentru sporirea tot mai accentuată -a productivității muncii prin utilizarea la maximum a capacităților existente in toate sectoarele, modernizarea permanentă a tehnologiilor de fabricație, prin întreținerea și exploatarea acestora in condiții de deplină siguranță. In toate domeniile de activitate se impune 0 mai bună repartizare și utilizare a forței de muncă, o îmbunătățire a asistenței tehnice pe schimburi. Sarcina tuturor colectivelor de muncă este de a considera prevederile de plan pe anul 1983 în domeniul creșterii accelerate a productivității muncii ca minime. 'O condiție esențială a creșterii productivității muncii o constituie ridicarea cOnti

nuă a pregătirii profesionale a tuturor cadrelor — muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri. Consiliul Național al Oamenilor Muncii cheamă conducerile colective ale întreprinderilor,. centralelor și ministerelor să ia toate măsurile pentru asigurarea bunei organizări și funcționări a cursurilor de ridicare a calificării profesionale, precum și pentru pregătirea cadrelor de muncitori cu înaltă calificare.Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii cere ea preocuparea de seamă a conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor să fie orientată cu precădere în direcția întăririi ordinii și disciplinei, a răspunderii și exigentei față de îndeplinirea sarcinilor încredințate, stabilindu-se măsuri concrete de îmbunătățire și perfecționare a muncii de planificare, de aprovi- zionare tehnico.-materială și cooperare, a activității de îndrumare și control.Plenara subliniază importanta deosebită a Îndeplinirii programului de investiții pentru anul 1983, aie cărui obiective- șint menite să asigure in primul rind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, înfăptuirea acestui program impune luarea unor măsuri hotărite pentru realizarea la timp și de cea mai bună calitate â lut’ftror obiectivelor și capacităților proiectate, aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și constructive, extinderea folosirii proiectelor tip, reducerea consumurilor materiale și energetice, întărirea ordinii și disciplinei, buna gospodărire a șantierelor.
Oameni ai muncii din con

strucții și montaj, organizați-vă 
temeinic munca, dovediți disci
plină și răspundere față de ter
menele stabilite pentru punerea 
în funcțiune a fiecărui obiectiv, 
realizați numai lucrări de înaltă 
calitate, care să permită buna 
utilizare a noilor capacități, 
atingerea în cel mai scurt termen 
a parametrilor prevăzuți in pro
iect IDezbaterile Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii au evidențiat necesitatea desfășurării corespunzătoare a activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru soluționarea mai rapidă a problemelor complexe puse de economia noastră socialistă, și în primul rind de intensificare a activității de cercetare geologică pentru asigurarea bazei e- nergetice și de materii prime. Conducerile ministerelor, centralelor și întreprinderilor au datoria să ia toate măsurile pentru ca uriașa forță a cercetării și proiectării românești să fie angajată mai activ la soluționarea problemelor complexe puse de dezvoltarea economiei noastre naționale.

Consilii ale oamenilor muncii 
din domeniul cercetării și pro
iectării I Acționați cu toată răs
punderea pentru a pune pe de

plin în vdloare întreaga putere 
de creație și experiența de care 
dispun cercetătorii, pentru a 
ridica nivelul tehnic și calitativ 
al produselor, asimilarea de ma
șini, utilaje, instalații și tehno
logii noi, precum și moderniza
rea celor aflate în fabricație, 
aplicarea operativă în producție 
a celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii IO atenție deosebită s-a acordat în cadrul lucrărilor Consiliului Național al Oamenilor Muncii îmbunătățirii rapide a activității de comerț exterior prin realizarea la timp și in cele mai bune condiții a planurilor de producție, creșterea gradului de integrare și asimilare in țara noastră a unor produs.e, reducerea in continuare a importurilor.

Urmînd cu consecvență indi
cațiile date de secretarul gene
ral ai partidului, participanții la 
plenară adresează tuturor consi
liilor oamenilor muncii din între
prinderile care contribuie îa rea
lizarea producției de export 
chemarea de a spori competiti
vitatea produselor românești 
prin creșterea continuă a calită
ții și performanțelor lor tehnice, 
pentru onorarea la termen a tu
turor comenzilor, în vederea va
lorificării la un nivel cit mai înaît 
o potențialului material și a in
teligenței poporului nostru IRealizarea- unei activități economice de înaltă eficiență pune in fața tuturor consiliilor oamenilor muncii cerința de a acționa cu mai multă hotărire in vederea așezării întregii activități pe principiile noului mecanism economieo-financiar.Plenara cheamă consiliile de conducere ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor să ia toate măsurile pentru ea' fiecare unitate să funcționeze și să producă numai pe baza, principiilor autocondu- cerii și autogcșțiunii, ale rentabilității și eficienței maxime, pentru lichidarea activităților nerentabile. Plenara își însușește pe deplin indicația dată în această direcție de secretarul general ai partidului și cere tuturor colectivelor, fiecărui om al muncii să acționeze astfel ineît să pună pe primul plan realizarea producției, in condiții de eficiență maximă, să instaurăm in toate locurile de muncă practica de a nu consuma mal mult decit producem. ■Consiliul Național al Oamenilor Muncii cere conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, tuturor unităților să acționeze ferm pentru aplicarea unui regim sever de economii în fiecare sector — și în cadrul acestora a cheltuielilor administrativ-gospodărești — pentru 

apărarea avutului obștesc șl evitarea oricăror forme de risipă.în toate întreprinderile trebuie introdusă obligativitatea raportării lunare asupra depllnirii sarcinilor financiare, creîndtyse astfel condiții optime pentru gospodărirea rațională, cu maximum de eficiență a tuturor fondurilor bănești.Organele Ministerului Finanțelor, Banca Națională sint chemate să-și îmbunătățească activitatea, să acționeze cu mai mult spirit de răspundere, întărind controlul in toate sectoarele asupra felului în care sînt gospodărite mijloacele financiare ale statului, condiție esențială pentru realizarea programelor de autoconducere și autoapro- vlzionare a unităților.Consiliul Național al Oamenilor Muncit cere ministerelor, consiliilor populare, unităților de cooperație să ia măsuri concrete pentru dezvofțarea prestărilor de servicii în conformitate cu prevederile de plan, astfel incit să răspundă mai bine cererilor oamenilor muncii, să sporească contribuția' serviciilor la realizarea venitului național.Plenara cere Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii să exercite un control mal riguros și să asigure o mai bună organizare a funcționării consiliilor de conducere ale ministerelor șl celorlalte organe centrale pentru a-șl îndeplini întocmai rolul și atribuțiile ce le revin.însușindu-și pe deplin indicațiile secretarului generai al partidului, Consiliul Național al Oamenilor Muncii se angajează să asigure buna funcționare a consiliilor oamenilor muncii, a creșterii rolului adunărilor generale in conducerea și controlul activității din toate sectoarele, inclusiv a aparatului de stat, demonstrind prin aceasta forța democrației noastre muncitorești-,: capacitatea poporului de soluționare în bune condiții a tuturor problemelor economico-sociale de care depind bunăstarea și înflorirea întregului popor, garantarea independenței și suveranității României socialiste. ,Plenara Consiliului Național ăl Oamenilor Muncii iși exprimă deplina convinge,", că toți oamenii muncii — fără deosebire, â. naționalitate —1 din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe vor face totul pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce Ie revin, aduci ndu-și o contribuție mereu sporită Ia înfăptuirea hotărirllor celui de-al XII-lea Congres al partidului, ale apropiatei Conferințe Naționale a P.C.R., eveniment de importanță istorică in viața partidului și țării, care va deschide noi perspective creșterii gradului de civilizație materială șl spirituală a întregii noastre națiuni.Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii Iși insușește și aprobă proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1983, proiectul Bugetului de stat pe anul 1983, Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare, in vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare șl bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983 și recomandă Consiliului de Miniștri prezentarea acestora spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale,
Plenara Comitetului Central 
al Organizației Democrației 

și Unității SocialisteMiercuri n. avut Ioc Plenara Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste.Pe ordinea de zi s-au aflat înscrise următoarele probleme :1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983,2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anui 1983.3. Proiectul Bugetului de stat pe anul 1983.
4. Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare in vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983.Numeroșii participanți la dezbateri oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități — au evidențiat faptul că documentele aflate pe ordinea de zi a 

plenarei, elaborate din inițiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reflectă cu putere grija permanentă a conducerii partidului și statului nostru pentru înflorirea continuă a patriei și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, subliniind că prevederile acestora sint in deplină concordanță cu nevoile și posibilitățile țării, cu obiectivele actualului plan cincinal, cu hotăririle adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.Manifestindu-și totala adeziune față de sarcinile însuflețitoare cuprinse in Planul irațional unic de dezvoltare a României in anul 1983, de prevederile celorlalte documente supuse dezbaterii, vorbitorii au relevat pe larg sarcinile specifice care revin organizațiilor democrației și unității socialiste în mobilizarea puternică a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, ale Întregului nostru popor pentru Înfăptuirea la un nivel calitativ tot 

mai înalt a sarcinilor economico-sociale, a obiectivelor privind dezvoltarea și înflorirea continuă a tuturor localităților țării. Vorbitorii au arătat, in același timp, deficiențele care și-au făcut loc in munca lor, a organizațiilor pe care le reprezintă, angajindu-se să acționeze cu fermitate pentru perfecționarea continuă a activității O.D.U.S., pentru integrarea mai activă a membrilor săi în întreaga viață economică și politică a țării.Plenara Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste a adresat tuturor membrilor O.D.U.S. — muncitori, țărani, tehnicieni și ingineri, oameni de știință șl cercetători — chemarea patriotică de a acționa cu întreaga capacitate creatoare și putere de dăruire pentru îndeplinirea exemplară a planului pe anul viitor, pe întregul cincinal.în încheiere, au fost adoptate în unanimitate documentele înscrise pe ordinea da zi a plenarei.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULNICOLAE CEAUȘESCU
la întreprinderea avicolă de stat-Buftea

(Urmare din pag. I)trebuie să înțelegem că este necesar să luăm toate măsurile pentru a lichida stările negative de lucruri din acest sector.în al doilea rînd, este problema dezvoltării mai puternice a bazei de materii prime și pornind de la energie, a realizării producției de cărbune. Este cu totul nemulțumitor. felul cum s-a desfășurat, in acest an, realizarea producției de cărbune. Deși există o creștere față de anul trecut, nu se ■ realizează prevederile planului cu citeva milioane de tone de cărbune, ceea ce influențează, de asemenea, negativ asigurarea energiei electrice și termice. Este necesar-ca ministerul, consiliile de conducere ale tuturor întreprinderilor miniere, toți oam'enii muncii să ia măsurile necesare pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului de cărbune. Să facem totul pentru a obține o producție suplimentară de cărbune. Avem posibilitatea să realizăm acest lucru. Dotarea pe care am realizat-o în întreprinderile miniere dă posibilitatea să obținem o producție suplimentară de cărbune — și aceasta este problema pe care Consiliul Național trebuie 4-o pună cu toată hotărirea în fața oamenilor muncii din sectorul minier.Este, de asemenea, necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea programelor, a pre- t berilor planului privind materiile prime din toate sectoarele. Avem posibilitatea să creștem mai mult producția de materii prime și să reducem mai puternic importul.Totodată, trebuie să trecem mai hotărît la reducerea consumurilor. Am discutat aceasta pe larg, cu toate ministerele — consiliile de conducere ale ministerelor cunosc aceste probleme. Este necesar ca, și pe plan local, comitetele județene, comisiile economice, consiliile oamenilor muncii din fiecare întreprindere să acționeze cu toată hotărirea în direcția reducerii mult mai radicale a consumurilor materiale. în unele domenii am ajuns la o reducere — cum s-a arătat aici, la mobilă — pînă la 38 la sută. în toate domeniile trebuie să se vadă produs cu produs și să se stabilească măsuri de reducere a consumurilor. La mobilă, tovarășii veniseră cu o reducere de citeva procente. Am discutat împreună cu ministerul și am ajuns la o reducere de 38 la sută. Am discutat această problemă și cu alte ministere. In industria ușoară s-au obținut, în textile, lucruri bune. Nu aș putea spune că în alte sectoare ale industriei ușoare s-a făcut același lucru, dar acum se lucrează în toate ministerele în acest sens.Atrag foarte serios atenția și consider că trebuie ca în hotărirea Consiliului Național al Oamenilor Muncii să se sublinieze cu toată puterea necesitatea ca toate consiliile de conducere, toate colectivele
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)Punem un accent deosebit pe materii prime, pe reducerea consumurilor, pe recuperarea și refolosirea lor. Pe această cale putem să sporim substanțial acoperirea necesarului economiei naționale și să reducem, anul viitor, cu cel puțin încă 20 la sută importul de materii prime și materiale.Este necesar, deci, ca toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, toți oamenii muncii, întregul popor să acționeze cu toată fermitatea, pentru realizarea prevederilor planurilor pe care le-am adoptat cu puțin timp înainte în unanimitate.O atenție deosebită va trebui să acordăm programului de autoconducere și autoaprovizionare. Aici sînt prevăzute mijloacele necesare pentru înfăptuirea prevederilor Congresului al XII-lea privind ridicarea nivelului de trai al poporului. Prin plan producția de carne și de pește, spre exemplu, asigură un consum de peste 70 de kg pe locuitor. Avem tot ce este necesar pentru acest lucru — și trebuie să facem totul pentru ca să realizăm greutatea, stabilită la tăiere, și să putem obține chiar o producție suplimentară.Trebuie, în general, să înțelegem că este timpul ca producția în a- gricultura noastră — care, e adevărat, a obținut o creștere însemnată în anii socialismului, dar și consumul a sporit tot foarte mult — să crească într-un ritm mai mare decît consumul, pentru a asigura necesarul de consum rațional și normal al tuturor oamenilor muncii, al poporului nostru, dar să ne asigure și produse pentru export. Agricultura noastră dispune de asemenea posibilități și trebuie ca, încă din 1983, să obținem o producție mai mare și să asigurăm și un export de produse agricole spre a putea dispune de valuta necesară 

de oameni ai muncii să acționeze cu înalt spirit de răspundere în această direcție.Este, de asemenea, necesar să luăm măsuri foarte serioase privind recuperarea și refolosirea materialelor, precum și recondiționarea și refolosirea pieselor și sub- ansamblelor. Avem posibilitatea să realizăm, pe această cale, o reducere, de asemenea substanțială, a importurilor, de cel puțin 15—20 la sută, încă anul viitor. în toate sectoarele avem mari posibilități pentru recuperarea și refolosirea materialelor.Trebuie să ne gîndim la refolosirea unor materiale, fără să le mai introducem din nou în procesul de fabricație. De exemplu : la tablă, nu e necesar să luăm tabla de la turisme și s-o dăm la retopit ; trebuie să dezmembrăm tabla, s-o recondiționăm și s-o folosim chiar la mașinile noi sau în reparații, în alte sectoare de activitate. Nu mai trebuie să cheltuim nici energie, nici combustibil ca să o mai retopim și s-o reintroducem în procesul de producție. Așa trebuie să procedăm și cu un șir de profile. Trebuie, de asemenea, să trecem și la recondiționarea hainelor — cum se făcea și-n trecut, să recondiționăm mai mult mobila, încălțămintea și altele, și altele. Trebuie să punem capăt concepției care și-a făcut loc și la noi că orice lucru folosit un anumit timp trebuie să-l aruncăm, să nu ne mai ocupăm de recondiționarea lui. Tot ce se poate refolosi, să refolosim! Trebuie să recuperăm orice ! în a- ceastă privință, în fiecare unitate, în fiecare județ trebuie să avem colective speciale, sub conducerea consiliului oamenilor muncii, a organelor județene, care să acționeze- cu toată fermitatea în această direcție.O atenție deosebită trebuie să a- cordăm problemei productivității muncii, eficienței economice. Dealtfel, bugetul de stat atrage atenția asupra acestor probleme. Trebuie să considerăm prevederile privind producția și veniturile ca minime — și să acționăm pentru o creștere mai puternică a producției. Avem posibilitatea ca, încă anul viitor, să obținem o producție mai mare decît prevederile din planul pe 1983. Trebuie să obținem. o creștere mai puternică a beneficiilor, a veniturilor în general, a venitului național — aceasta fiind singura cale pentru a asigura mijloacele dezvoltării economiei naționale și ridicării bunăstării materiale a poporului.Este necesar, să trecem de îndată la înfăptuirea prevederilor Legii privind participarea cu părți sociale ; încă în această lună trebuie să se treacă la discutarea și începerea înscrierii și depunerilor de părți sociale, așa cum prevede legea. Aceasta are o importanță deosebită pentru întărirea spiritului de răspundere, pentru accentuarea prevederilor principiilor socialiste, ale legilor țării noastre, de 

pentru importurile privind dezvoltarea economiei naționale. Subliniez acest lucru, pentru că doresc ca această problemă să fie bine înțeleasă de toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. Toți, indiferent de sectoarele în care își desfășoară activitatea, trebuie să pună’ mai presus problemele dezvoltării economice și sociale, problemele întăririi forței economice a patriei noastre, ale ridicării bunăstării generale a poporului. Fiecare om al muncii, fără deosebire de naționalitate, fiecare cetățean, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, trebuie să facă totul pentru a-și îndeplini. îndatoririle de cetățean al Republicii Socialiste România și să înțeleagă că trebuie să contribuie cu toată forța și priceperea sa la ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Trebuie să demonstrăm unitatea poporului nostru în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în munca practică pe care o desfășurăm pentru realizarea Programului partidului de făurire a societății^ socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Realizarea acestui Program asigură manifestarea plenară a fiecărui cetățean, a poporului nostru, în toate domeniile de activitate. Trebuie să înțelegem că unitatea noastră în muncă, în lupta pentru socialism, pentru întărirea independenței și suveranității patriei constituie sarcina primordială a Frontului nostru, a fiecărui cetățean al României. (A- plauze prelungite).în statutul și în documentele Frontului Democrației și Unității Socialiste toate acestea își găsesc o expresie clară — șt toate organizațiile, toți participanții la activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste trebuie să-și facă un titlu de onoare de a pune 

a sublinia și mai mult rolul de proprietar, de producător și beneficiar al oamenilor muncii.Problemele care se pun cer să se acționeze cu toată hotărirea pentru întărirea ordinii, disciplinei, răspunderii, pentru introducerea unui puternic spirit revoluționar, muncitoresc, în toate sectoarele de activitate.Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea în bune condiții a investițiilor, pentru punerea la timp în producție a capacităților stabilite pe acest an. Trebuie să asigurăm, de asemenea, tot ce este necesar pentru realizarea în cele mai bune condiții a investițiilor pe 1983. Să facem totul pentru ca, în timpul scurt care a mai rămas din acest an, să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea planului, pentru realizarea în întregime a producției de export și pentru reducerea în continuare a importului, prin creșterea gradului de integrare și de asimilare în țară a unor produse, prin măsurile de care am vorbit anterior privind reducerea consumurilor, recuperarea și refolosirea materialelor.Să trecem la pregătirea temeinică a planului pe 1983. Trebuie să facem in așa fel îneît din prima zi a anului 1983 să asigurăm realizarea în bune condiții a planului de producție fizică și la toți indicatorii. Sub nici un motiv nu trebuie să se mai repete situația din acest an, cînd nu de la început s-a acordat atenția necesară realizării planului zi de zi, săptă- mînă de săptămină, lună de lună, și am rămas în urmă în multe sectoare de activitate.Este necesar să acordăm toată atenția înfăptuirii neabătute a programului de autoconducere și autoaprovizionare în spiritul a ceea ce am subliniat ieri mai pe larg în cadrul sesiunii Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Să asigurăm producția și să nu se consume mai mult decît se produce, să asigurăm fondul de stat. Trebuie să înțelegem bine că asigurarea bunei aprovizionări depinde de realizarea producției agricole, a bunurilor de consum, în toate sectoarele ; să înțelegem . că aceasta depinde de felul cum toate colectivele de oameni ai muncii, toate consiliile de conducere din industrie, din agricultură, din toate sectoarele vor asigura înfăptuirea neabătută a prevederilor planului, a programului de autoconducere și autoaprovizionare.Trebuie să acționăm cu toată hotărirea în direcția creșterii continue a rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii, al consiliilor oamenilor muncii, ca organe de conducere ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, ca organe de condueere ale tuturor Sectoarelor de activitate, ale participării clasei munțitpare, a tuturor 

mai presus interesele poporului, ale patriei, ale întăririi forței sale economice, de a servi în orice împrejurări poporul, cauza bunăstării, independenței și fericirii.sale. (Aplauze puternice).Este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru a spori contribuția României socialiste la politica de pace,- de colaborare internațională. îndeplinind sarcinile dezvoltării patriei noastre, noi nu uităm nici un moment că trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru a asigura pacea și liniștea poporului nostru, dezvoltarea sa independentă.. Dar sîntem con- știenți că aceasta presupune întărirea relațiilor și a colaborării internaționale cu toate statele lumii, cu statele socialiste — și în primul rînd cu vecinii noștri — cu țările în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate popoarele, cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Aceasta presupune să acționăm cu și mai multă fermitate pentru afirmarea în viață și în relațiile internaționale a principiilor egalității, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării cu desăvîrșire la politica de forță și de amenințare cu forța în viața internațională.Este necesar să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea celor existente, pentru o Europă fără nici un fel de arme nucleare, o Europă unită în lupt i pentru progres, pentru dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, așa^ cum dorește ea. (Aplauze puternice). .în acest spirit, este necesar să plecăm de la această plenară a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste cu hotărirea fermă de a uni eforturile tuturor organizațiilor și categoriilor sociale, ale tuturor sec

oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, la conducerea și dezvoltarea societății noastre socialiste.Consider că trebuie ca și Consiliu) Național al Oamenilor Muncii, biroul său executiv, să acționeze cu mai multă fermitate pentru asigurarea bunei funcționări a consiliilor oamenilor muncii, pentru creșterea răspunderilor adunărilor generale. Să asigurăm desfășurarea în așa fel a întregii activități, incit aceste organe ale democrației muncitorești să devină o forță puternică. care să exercite controlul asupra conducerii din toate sectoarele, inclusiv asupra conducerii ministerelor, a aparatului de. stat. Să întărim astfel controlul muncitoresc în toate domeniile de activitate. Mărind exigența, răspunderea, disciplina și ordinea vom asigura desfășurarea în tot mai bune condiții a întregii noastre activități, vom face ca democrația noastră muncitorească, socialistă, să-și demonstreze cu putere forța și capacitatea de a asigura soluționarea în bune condiții a tuturor problemelor, să permită afirmarea forței creatoare a oamenilor muncii, a fiecărui cetățean al patriei noastre — participant și făuritor conștient al orînduirii socialiste, al viitorului liber, al asigurării independenței și suveranității țării. (Aplauze prelungite).Am convingerea că unanimitatea în care au fost adoptate documentele de Consiliul Național al Oamenilor Muncii se va oglindi și în activitatea practică a membrilor consiliului oamenilor muncii, a tuturor consiliilor de conducere din toate sectoarele de activitate, că fiecare membru al Consiliului Național va acționa, în sectorul său de activitate, ca reprezentant al Consiliului Național, făcînd totul pentru a contribui la realizarea în bune condiții a planului, a tuturor hotărîrilor adoptate.Să facem în așa fel îneît Consiliul Național al Oamenilor Muncii — .ca forum suprem național al clasei muncitoare — să-și demonstreze capacitatea de a uni toate eforturile și de a afirma cu tot mai multă putere forța clasei noastre muncitoare, clasa conducătoare în societate, de a asigura unirea tuturor oamenilor muncii sub conducerea partidului nostru, comunist. (Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere doresc să urez tuturor oamenilor muncii, să urez membrilor Consiliului Național succese în întreaga activitate, multă sănătate și fericire !Declar închise lucrările plenarei consiliului. (Aplauze puternice, îndelungate. Toți cei prezenți la plenară se ridică în picioare și ovaționează îndelung, într-o atmosferă de marc însuflețire, pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

toarelor de activitate din patria noastră, în înfăptuirea documentelor, a planurilor, a programului de autoaprovizionare. Trebuie să punem un accent deosebit pe creșterea eficienței și rentabilității întregii activități economico-sociale.Am convingerea că toate organizațiile și toate organismele participante la Frontul Democrației și Unității Socialiste — inclusiv Organizația Democrației și Unității Socialiste — vor acționa cu toate forțele și vor demonstra prin activitatea ipractică de zi cu zi că își îndeplinesc răspunderea pe care o au în cadrul frontului unității întregului nostru popor, că pun și vor pune întotdeauna mai presus cauza poporului, cauza socialismului, a independenței, a păcii, a suveranității României 1 (Aplauze puternice, îndelungate).Cu această convingere, urez tuturor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, să obțină rezultate cit mai bune în realizarea planului pe acest an, succese tot mai mari ! Și, fiind la ultima plenară a noastră din acest an, aș dori — deși este încă devreme — să adresez tuturor urarea tradițională „La mulți ani", să anticipez și să urez un an fericit 1 Să pășim în 1983 cu hotărirea fermă de a obține rezultate mărețe în dezvoltarea patriei noastre ! Vă doresc tuturor multă sănătate ! (Aplauze puternice, îndelungate, într-o atmosferă însuflețită, de puternică unitate, toți cei prezenți in sală ovaționează minute in șir pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre — pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se intonează imnul F.D.U.S. „E scris pe tricolor unire").

(Urmare din pag. X)acestei preocupări, in ultimii ani, în toate județele țării au fost investite fonduri importante pentru construirea de ferme și unități avicole, în stare să asigure o aprovizionare tot mai bună cu carne și ouă a populației. în timpul vizitei, secretarul general al partidului a analizat Ia fața locului, cu factori de răspundere din minister, centrala de profil și unități producătoare, stadiul realizării programului de producție la păsări și animale mici, noile soluții tehnologice de creștere a păsărilor, măsurile întreprinse pentru modernizarea utilajelor și halelor din acest deosebit de important sector al agriculturii.întreprinderea avicolă de stat- Buftea a acumulat, în ultimii ani, o bună experiență in creșterea păsărilor pentru ouă, precum și in industrializarea acestora. Directorul unității, ing. Nicolae Barbu, inforfneă^ă că, acum, întreprinderea dispune, d-e șapte ferme de producție în care se cresc peste 1,5 milioane păsări ouă- toare și un sector de industrializare, în fiecare zi, aici se obțin 500 000, ouă, care se livrează piețelor Capitalei. Folosirea cu maximă eficiență a suprafețelor construite, a oelor mai adecvate tehnologii de creștere a permis muncitorilor și tehnicienilor acestei unități să îndeplinească, încă de la începutul lunii noiembrie, planul de producție la toți indicatorii, creîndu-se condiții ca, pînă la sfirși- tul anului, să se obțină o producție suplimentară de circa 30 milioane ouă, iar în sectorul industrializării valoarea producției realizate peste prevederile planului anual se va ridica la aproximativ 30 milioane lei.în cadrul vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă modul în care au acționat și acționează conducerea ministerului și centralei de resort și organele agricole județene pentru înfăptuirea programelor aprobate de conducerea partidului și statului pentru o mai rațională amplasare pe teritoriul țării a unităților de creștere a găinilor, puilor de carne, rațelor, gîștelor, curcilor și a iepurilor de casă, precum și a producției de ouă și carne, în scopul satisfacerii corespunzătoare a cerințelor de consum ale populației și a industriei cu materii prime. Se informează că producția de ouă pe tară destinată fon

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a mtîWt 
cu tovarășul Berge Furre, 

președintele Partidului Socialist de Sîînga din Norvegia(Urmare din pag. I)Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rindul său, conducerii Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, tuturor militan- ților partidului salutul său călduros și cele măi bune urări în activitatea pe care o desfășoară pentru binele și fericirea poporului norvegian.în timpul convorbirii a avut loc un schimb de păreri in probleme privind preocupările actuale și de perspectivă ale celor două partide. în acest context, s-au evocat cu satisfacție relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist de Stingă din Norvegia. A fost afirmată, totodată, dorința ambelor părți de a dezvolta și aprofunda aceste raporturi in viitor, de a intensifica contactele și schimburile de păreri in probleme de interes comun, pe baza stimei și respectului reciproc. S-a apreciat că promovarea continuă a relațiilor dintre cele două partide este de natură să contribuie la adîn- cirea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Norvegia, la extinderea conlucrării dintre ele, atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, în folosul și spre binele popoarelor român și norvegian, al cauzei păcii și cooperării între națiuni. în acest cadru, s-a subliniat însemnătatea vizitei efectuate de șeful statului român în Norvegia, în noiembrie 1980, care s-a înscris ca un moment important în dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor romăno-norvegiene. 

dului de stat totalizează, în acest an, peste 2,5 miliarde bucăți, respectîn- du-se nivelurile stabilite prin planul de autoaprovizionare teritorială. în anul viitor urmează să se obțină peste 3 miliarde ouă, iar in 1985 — 4,7 miliarde bucăți. în ce privește carnea de pasăre, cantitățile obținute in acest an se ridică la circa 300 000 tone, urmind ca in 1983 unitățile avicole să producă cu 20 la sută mai mult, ceea ce, de asemenea, se înscrie in cifrele de plan. Sporuri importante sint prevăzute și la carnea de iepuri de casă.Apreciind rezultatele obținute în crearea bazei materiale pentru sporirea producției de carne de pasăre și ouă in toate județele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie luate măsuri pentru diversificarea producției de carne de pasăre prin sporirea numărului de rațe, gîște, curci. în același scop, s-a indicat conducerii ministerului și centralei, organelor județene agricole să sprijine gospodăriile populației ca, la rindul lor, să crească efective tot mai mari de păsări din toate speciile. Secretarul general al partidului a recomandat specialiștilor să acorde o atenție mai mare construirii unor unități de producție de capacități mici, rational repartizate în teritoriu, atit pentru a se îndeplini programele de aprovizionare cu carne și puă. cit și pentru reducerea și simplificarea transporturilor cu astfel de produse. De asemenea, a cerut să se analizeze temeinic, intr-un termen cit mai scurt, și Să se stabilească zonele cu condițiile cele mai favorabile pentru creșterea în număr mai mare și a celorlalte specii de păsări, cu deosebire a ratelor. gîștelor și curcilor, astfel incit fiecare județ să dispună de un nucleu de dezvoltare accentuată a acestor specii.în continuarea vizitei, secretarului general al partidului i se prezintă de către Stan Țirlea, directorul generai al Centralei pentru producția avicolă, noi soluții tehnologice, perfecționate, de creștere a păsărilor, precum și noi modele de utilaje și instalații folosite in acest sector. Sînt prezentate baterii piramidale pe trei și patru niveluri, care, în comparație cu tipurile vechi, au o capacitate mai mare și asigură condiții mai bune de hrană, 8 adăpare și creștere a păsărilor, dis- punînd de posibilități de evacuare

A avut loc, de asemenea, un schimb de vederi in legătură cu aspectele actuale ale vieții internaționale. S-a exprimat îngrijorarea celor două partide față de deteriorarea, in ultima vreme, a relațiilor internaționale, care pune în pericol pacea, independența și securitatea popoarelor. S-a apreciat că în aceste condiții se, impune mai mult ca oricînd de a se face totul pentru oprirea încordării existente în lume, eliminarea forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale, rezolvarea stărilor conflictuale, ale tuturor diferendelor dintre state prin mijloace pașnice, pe calea negocierilor, pe baza normelor și principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional.în timpul convorbirii s-a acordat o atenție deosebită problemelor colaborării și securității în Europa, subliniindu-se necesitatea ca actuala reuniune de la Madrid să se încheie cu rezultate cit mai bune, să contribuie la realizarea unei Europe unite, fără rachete și arme nucleare, să ducă la convocarea unei conferințe pentru încredere și dezarmare în Europa. A fost subliniată importanța deosebită a creării unor zone lipsite de arme nucleare în Europa și în alte părți ale lumii.S-a relevat că problema fundamentală a lumii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete, eficiente de dezarmare generală și în primul rind de dezarmare nucleară, astfel îneît considerabilele resurse materiale, financiare și umane utilizate 

mai rapidă a dejecțiilor. Specialiștii prezintă, de asemenea, in machete, noi tipuri de hale, dimensionate la capacitățile cele mai eficiente și care se construiesc cu un consum redus de materiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat modelele de baterii și hale prezentate, recomandînd ca la producția de baterii să se ia măsuri pentru reducerea cu 30—40 la sutei a consumurilor de materiale. în timpul vizitării a două ferme de producție ale întreprinderii, secretarul general al partidului a indicat ca, pentru a se asigura păsărilor cele mai bune condiții de sănătate, odată cu respectarea strictă a tuturor regulilor de igienă, adăparea lor să se facă individual, pe cușcă, și să se aducă îmbunătățiri esențiale sistemului actual de ventilație existent în hale.Secretarului general al partidului’ 1 se prezintă apoi activitatea de cercetare și producție de vaccinuri pentru păsări și animale mici și propunerile de dezvoltare a acestor produse în strînsă concordanță cu programele de dezvoltare a fiecărei' specii.S-a recomandat ca în viitor să se realizeze o mai strinsă corelare întrel producția avicolă și cea de biopre- parate.La încheierea vizitei, tovarășul} Nicolae Ceaușescu a apreciat incă o dată rezultatele obținute in această unitate avicolă fruntașă a tării, preocuparea crescătorilor de păsări de aici pentru a contribui din plin la buna aprovizionare a populației cu} carne și ouă și a cerut să se actio-} neze. in continuare, cu dăruire, in spirit de disciplină comunistă, pentru a se înfăptui integral programele aprobate pentru acest sector al agri-' culturii noastre.Cadrele de conducere din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. din centrala de profil, specialiștii prezenți la acest dialog de lucru l-au încredințat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor acționa cu energie și răspundere pentru transpunerea în viată a recomandărilor și sarcinilor trasate cu prilejul . vizitei, pentru îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii, a angajamentelor luate in cinstea Conferinței Naționale a partidului, sporind astfel contribuția sectorului avicol la buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare.

în domeniul înarmărilor să fie elibe* rate și puse în slujba progresului economico-social, îndeosebi al țărilor in curs de dezvoltare. în acest context, a fost subliniată importanța mișcărilor pentru pace din Europa, ca și din întreaga lume, care se pronunță împotriva amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune pe continentul european, pentru retragerea și distrugerea celor existente. Totodată, s-a evidențiat necesitatea conlucrării strînse între forțele politice care militează pentru dezarmare, pentru asigurarea dreptului vital al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace.Schimbul de vederi a scos, de asemenea, in evidență însemnătatea întăririi colaborării dintre partidele comuniste, socialiste, social-democra- te, dintre toate forțele democratice și progresiste în lupta împotriva politicii imperialiste și neocolonialiste, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale bazate ne echitate și care să asigure dezvoltarea multilaterală a tuturor țărilor și în special a țărilor rămase în urmă.S-a reafirmat hotărirea Partidului Comunist Român și Partidului Socialist de Stingă din Norvegia de a conlucra și in viitor pentru a-și aduce contribuția activă la triumful idealurilor de pace, democrație și progres social ale tuturor națiunilor lumii.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.



PAGINA 4 SCINTEIA - joi, 9 decembrie 1982HOTĂRÎREA
Sesiunii Consiliului Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale a României

PLENARA CONSILIULUI NATION
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Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, dezbătind documentele cuprinse pe ordinea de zi, in prima sa sesiune, constată că acestea corespund orientărilor și hotâririlor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român și se înscriu in directivele acestuia cu privire la dezvoltarea economico- socială a patriei.Sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a analizat probleme importante privind activitatea pe anul 1983 — planul de dezvoltare economico-socială, planul agriculturii, bugetul de stat, programul de auto- conducere și autoaproviziouare. Prevederile înscrise în aceste documente au Ia bază orientările fundameutale stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretarul general ni Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu privire la lărgirea bazei proprii de materii prime și energetice, dezvoltarea intensivă a agriculturii, îmbunătățirea structurii producției industriala, promovarea unei politici ferme de reducere a consumurilor materiale și de valorificare superioară a materiilor prime și energiei.Creșterea economică prevăzută pentru anul 1983 este astfel orientată incit să asigure sporirea iu continuare a venitului național și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al întregii populații.în vederea Îndeplinirii integrale a obiectivelor și sarcinilor ce rezultă din documentele supuse dezbaterii, Sesiunea Consiliului Suprem hotărăște îI. în legătură cu PLANUL NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA PE ANUL 1983 :1. Ministerele și celelalte organe centrale, consiliile populare, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi vor acționa pentru ;— îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție. de creștere a valorii producției ncto și o producției marfă vindute și încasate în structurile sortimentale și calitative prevăzute in plan ;— dezvoltarea prioritară a bazei energetico și de materii prime, buna organizare a activității iu domeniul minier, în fiecare unitate, in fiecare abataj pentru asigurarea producției de cărbune și livrarea el la timp și de calitate corespunzătoare ;— luarea de măsuri hotărite in direcția reducerii mai accentuate a consumurilor materiale, sarcinile de plan cu privire la nivelul consumurilor fiind considerate minime ;— folosirea In maximum a potențialului producții’ al întreprinderilor industriale, prin creșterea gradului de utilizare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și suprafețelor construite, ridicarea calificării cadrelor și întărirea disciplinei in muncă.2. Fondurile de investiții vor fi concentrate pentru grăbirea punerii in funcțiune a obiectivelor in curs de execuție, mai ales a celor care contribuie la sporirea bazei energetice și de materii prime, dezvoltarea agriculturii, valorificarea resurselor rccuporabile și refolosibile.3. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologic, ministerele economice, centralele și întreprinderile să asigure :— valorificarea surselor uoi de energic, combustibili și carburanți sintetici, precum și a tuturor categoriilor de resurse energetice secundare rezultate din procesele de producție și consum ;— elaborarea de noi tehnologii și perfecționarea celor existente, care să asigure creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, reducerea substanțială a consumurilor energetice, realizarea de produse de marc productivitate, de calitate superioară.4. In vederea asigurării bazei materiale a planului, în măsură sporită din resurse proprii, se va acționa pentru :— folosirea înlr-o mai mare măsură a resurselor de materii prime și materiale din producția internă și materiale recuperate, astfel incit in anul 1983 gradul de acoperire a necesarului de materii prime și materiale din țară să crească cu încă 15—29 la sută i— creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție, mai buna organizare a producției și a muncii in întreprinderi, secții și ateliere, extinderea mecanizării și1 automatizării producției ;

— reducerea sub toate formele a consumului de energie, încadrarea riguroasă in normele și normativele de consum și de stoc, utilizarea in producție a unor materiale înlocuitoare, reducerea pierderilor materiale în operațiile de manipulare, depozitare și în transportul produselor.5. Ministerele economice, împreună eu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, celelalte organe centrale, vor acorda o atenție prioritară îndeplinirii integrale a sarcinilor de export. în acest scop, vor acționa pentru :— realizarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea cu prioritate în fabricația a producției contractate, in structura sortimentală și de calitate stabilite ;— gospodărirea cu exigență maximă a fondurilor valutare prin limitarea la strictul necesar a importurilor șt utilizarea în măsură tot mai mare a resurselor interne j•— realizarea integrală a acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională, creștere» rentabilității societăților mixte.II. în scopul realizării obiectivelor prevăzute In plan și in programele speciale DIN DOMENIUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE, Consiliu! Național al Agriculturii, împreună cu ceilalți factori de răspundere, trebuie să ia toate măsurile pentru :— înfăptuirea neabătută a prevederilor planului privind agricultura în toate sectoarele, realizarea și depășirea de către toate unitățile agricole a prevederilor de plan, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii in muncă ;— ridicarea continuă a potențialului productiv al întregului fond funciar, conservarea și buna gospodărire a acestuia, înfăptuirea integrală și la nivel calitativ superior a prevederilor programului special pentru irigații și îmbunătățiri funciare ;— generalizarea mecanizării lucrărilor agricole, efectuarea acestora in perioadele uptime in scopul creșterii producției agricole :— dezvoltarea zootehniei prin sporirea efectivelor de animale și creșterea producțiilor medii animaliere, prin furajarea rațională a acestora, îmbunătățirea reproducției și ameliorării raselor,- îndeosebi Ia bovine și ovine, creșterea natalității și diminuarea mortalității animalelor.III. In legătură cu BUGETUL DE STAT l’E ANUL 1983 :1. Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri pentru funcționarea cu eficiență sporită a mecanismului economico-financiar, îndeplinirea integrală a indicatorilor economici și financiari prevăzuți in bugetul de stat și in bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților.în acest scop se va acționa pentru :— creșterea răspunderii consiliilor de conducere, a adunărilor generale — ca organe supreme ale autoconducerii muncitorești, a proprietarilor și beneficiarilor pentru folosirea cu eficiență maximă a fiecărui ban investit, a fiecărui leu cheltuit pentru dezvoltarea economico- socială ;— sporirea beneficiilor în așa fel incit în anul viitor să nu mai existe nici o unitate și produs fără rentabilitate și beneficii, prin reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale și creșterea mai puternică a productivității muncii ;— întărirea preocupărilor pentru ca in execuția bugetului de stat veniturile să fie considerate minime, iar cheltuielile în toate domeniile, inclusiv in domeniul investițiilor, să fie considerate maxime ;— aplicarea cu fermitate a hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului pentru creșterea veniturilor, a eficienței economice, realizarea mijloacelor necesare "înfăptuirii programului tie dezvoltare economico-socială, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului ;— înfăptuirea sarcinilor privind producția fizică și netă, producția marfă vindută, șl încasată, creșterea mai accentuată a prestărilor de servicii, reducerea cheltuielilor de producție materiale și totale prin diminuarea consumurilor materiale j— exercitarea unui control financiar exigent și permanent, eu deosebire preventiv, în țoale sectoarele de activitate economico-socială în vederea gospodăririi judicioase a mijloacelor materiale și bănești ; respectarea disciplinei doȘedința Camerei legislative a consiliilor populareziua de 8 decembrie a avut loc cu produse agroalimentare și bunuri in industria mică și prestările de In legătură cu Programulîn ziua de 8 decembrie a avut loc la București ședința Camerei legislative a consiliilor populare, convocată în temeiul prevederilor Decretului prezidențial nr. 326/1982, care a analizat și dezbătut importante acte normative. menite să asigure înfăptuirea pe mai departe. în ritm susținut, a Programului partidului de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, de înflorire a tuturor județelor tării, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.La lucrări au participat tovarășii Ludovic Fazekas. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Iulian Ploștinaru, președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare. reprezentanți ai conducerilor unor ministere, conducători de instituții centrale de stat, ai unor organizații de masă și obștești.Deschizind lucrările, tovarășul Manea Mănescu a transmis salutul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușeseu participanților Ja ședința Camerei legislative a consiliilor populare.In conformitate cu regulamentul de funcționare a Camerei legislative, a fost ales, pentru o perioadă de un an. noul birou, alcătuit din tovarășii : Paraschiv Benescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Galați. în funcția de președinte al Camerei; Haralambie Alexa, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Botoșani, loan Ciorbă, prim-vicepre- sedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Cluj, Ecatcrina Anghelescu. vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Giurgiu, in funcțiile de vicepreședinți; Ghcorghe Nicolae, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș. Ecaterina Brisc. vicepreședinte ăl Comitetului executiv al Consiliului ponylar județean Harghita. Georgeta Găină, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Iași, ca secretari al Camerei legislative.Participant!! la lucrările ședinței au adoptat in unanimitate următoarea ordine de zi :1. Proiectul Planului national unic ele dezvoltare ecouomico-șoeială a Republicii Socialiste România, în profil teritorial, pe anul 1983.2. Proiectul rianului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentaro, in profil teritorial, pe anul 1983.3. Proiectul bugetelor locale pe anul 1983.4. Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare in vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației 

__ produse agroalimcntare și _______industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983.5. Proiectul de lege cu privire Ia obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și alo cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice.Proiectele de legi supușe dezbaterilor au fost prezentate de tovarășă Aneta Spornic, ministru secretar de stat la Comitetul de Stat al Planificării, tovarășii Emilian Mihăilescu. adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare. Gheorghe Picoș, adjunct, al ministrului finanțelor, Dumitru Petrescu, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și Ion Gheorghe, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.Pe marginea proiectelor prezentate au luat cuvintul tovarășii : Traian Girba — județul Suceava, Ferdinand- Emilian Toth — județul Caraș-Seve- rin, Adriana Moraru — municipiul București, Mircea Dutulescu — județul Dolj. Ștefan Ilieș — județul Brăila, Eleonora Nilca — județul , Sibiu, Ion Bogdan Băluță — județul Bacău, Mircea Angeleșcu — județul Giurgiu. Măria Gîlmeanu — județul Dîmbovița, Constantin Amariei — județul Tulceâ, Emerlc Pațaki' — județul Harghita, Adrian Rogojanu — jude- ■țuî Satu Mare, George Vaida — județul Maramureș, Ion Vlad — județul Vaslui, Petronela Mlhăîleanu — județul Vilcea și Lucian Feodorpv — județul Botoșani.Vorbitorii au subliniat că, avînd la bază obiectivele stabilite prin prevederile planului cincinal pe perioada' 1981—1983, sarcinile fixate prin programele suplimentare, precum și rezultatele obținute în realizarea prevederilor pe anul in curs, noile documente se înscriu in hotâririle Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, reflectind orientarea fermă către, dezvoltarea continuă și cu eficientă sporită a forțelor de producție pe ansamblul țării și in profil teritorial, intr-un cadru dinamic și echilibrat. Ei au arătat că, in lumina orientărilor formulate de secretarul general al partidului, șe Impune ca, încă din primele zile ale noului an. oamenii muncii din unitățile industriale și agricole să acționeze cu toată responsabilitatea pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor Planului național unic pe 1933 dp dezvoltare economico-socială a țării in profil teritorial, pentru realizarea noii calități a muncii și vieții în t.oate sectoarele d.e activitate. • în acest context a fost relevată, de asemenea, sarcina directă a consiliilor populare de a urmări îndeaproape realizarea planului producțlei-mariă

plan, contractuale și financiare, întărirea ordinii și disciplinei in cheltuirea banului public.2, Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare care au in subordine instituții social-culturale și do administrație vor lua măsuri pentru utilizarea cu spirit gospodăresc a bazei materiale existente, introducerea unui regim sever de economii asupra cheltuielilor administrativ-gospodărești, creșterea veniturilor proprii ale acestor unități și extinderea auto- gospodăririi și autofinanțării.3. Ministerul Finanțelor, băncile. împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și locale vor analiza, lunar, modul în care șe realizează veniturile și se utilizează fondurile aprobate prin bugetul de stat și prin planul financiar centralizat și vor acționa pentru continua îmbunătățire a execuției bugetului de stat și a planului financiar centralizat.IV. în scopul realizării PROGRAMULUI PRIVIND ÎNFĂPTUIREA MASURILOR DE AUTO- CONDUCERE ȘI AUTOAPROVIZIONARE, în vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale, se vor lua măsuri pentru :— întărirea autoconducerii și autoaprovizto- nârii teritoriale in așa fel incit fieesre județ să-și asigure aprovizionarea cu produse agricole. prin sporirea producției vegetale și animale in toate unitățile de stat și cooperatiste și valorificarea in mai marc măsură a resurselor din gospodăriile populației, • prlntr-o mai bună gospodărire a resurselor de care dispun și eliminarea cu dcsăvîrșire a risipei ;— îndeplinirea integrală a prevederilor programelor privind producția bunurilor alimentare și industriale de larg consum, conservarea și depozitarea corespunzătoare a produselor, livrarea ritmică către, populație a mărfurilor prevăzute în plan in condiții de calitate și intr-o structură sortimentală diversificată ;— obligativitatea organclav locale, a tuturor unităților agricole de a realiza producția planificată, de a preda la fondul de stat cantitățile prevăzute in contract și asigura fondul auto- aprovizionării teritoriale in raport de îndeplinirea efectivă a sarcinilor de producție s— folosirea cu maximum de eficiență a fiecărui metru pătrat de pămînt, in vederea obținerii maximului de producție, atit pentru asigurarea consumului propriu, cit și pentru fondul central de autoaprovizionare, județean și național ;— dezvoltarea alimentației publice, creșterea și diversificarea producției și desfacerii de preparate și semipreparate culinare, a sortimentelor de mîncăruri, a meniurilor, punîndu-se un accent mai mare pe folosirea de legume, cartofi; paste făinoase, pește, ouă, fructe ;— perfecționarea și dezvoltarea activității de prestări de servicii, lărgirea gamei serviciilor prestate populației, îmbunătățirea calității acestora în concordanță cu cerințele populației, folosirea eficienta a capacităților existente și a forței de munca locale.Sesiunea Consiliului Suprem apreciază că sînt create toate condițiile pentru îndeplinire» exemplară a sarcinilor cuprinse in Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării în anul 1983 și bugetul de stat, precum și in programul de autoconducere și autoaprovi- zionarc. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, consiliile de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale, toți factorii de răspundere din economia națională să asigure valorificarea superioară a întregului potențial material, uman și financiar de care dispune societatea noastră, accentuarea laturilor intensive, calitative alo dezvoltării economiei în toate domeniile de activitate. Numai acționind astfel se creează premisele necesare pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român pentru perioada 1981—1985.Sesiunea aprobă in unanimitate planul național unic de dezvoltare economico-socială a economiei naționale, planul de dezvoltare a agriculturii și bugetul de stat pe anul 1983, precum și programul de autoconducere și autoaprovizionare și propune prezentarea acestora spre dezbatere forumului suprem al națiunii noastre •— Marca Adunare Națională.

... —și prestările de servicii neindustriale.în timpul dezbaterilor a fost relevat aportul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușjeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în orientarea întregii activități de fundamentare a proiectelor de plan in direcțiile lărgirii bazei proprii de materii prime și energetice, dezvoltării intensive a agriculturii, ridicării tot mai accentuate a productivității muncii, valorificării superioare și economisirii maxime a materiilor prime și a resurselor energetice, ridicării nivelului calitativ al produselor, măririi exportului și asigurării de mărfuri competitive pe piețele externe, limitării stricte a importurilor, întăririi autoconducerii muncitorești și autogestiunii, asigurării autoapro- vizionării teritoriale a populației, aplicării ferme a noului mecanism economico-financiar, mobilizării tuturor resurselor in vederea sporirii eficienței economice in toate sectoarele de activitate și creșterii continue a nivelului de trai ai poporului.R'eferindu-se la proiectele bugetelor locale pe anul 1983. vorbitorii au arătat că prevederile noilor documente au fost elaborate in concordanță cu indicatorii și obiectivele stabilite pentru fiecare județ prin Planul național unic de dezvoltare eco- nomico-soeială și au la bază propunerile din bugetele de cheltuieli fixate de consiliile lare și unitățile subordonate, ciindu-se că prevederile asigură întreprinderilor fonduri pentru finanțare, dezbaterilor s-a subliniat, nouă orientare trebuie să ducă creșterea răspunderii organelor conducere colectivă, a adunărilor nerale din fiecare unitate pentru tinerea unei eficiențe maxime pe seama fiecărui leu cheltuit. Pornin- du-se de la principiul înscris în proiectul Bugetului de stat, potrivit căruia veniturile prevăzute sînt sarcini minime, iar prevederile referitoare la cheltuieli sînt limite maxime, vorbitorii au arătat, totodată, că se impune ca fiecare consiliu popular să acționeze cu fermitate pentru sporirea veniturilor proprii și reducerea continuă a cheltuielilor, pentru aplicarea autogestiunii la nivelul cernu- neior, orașelor și municipiilor. în acest cadru, cei ce au luat cuvintul au subliniat sarcinile deosebit de importante ce revin consiliilor populare, întreprinderilor economice, tuturor oamenilor muncii de a acționa pentru creșterea beneficiilor, pentru ca toate unitățile să realizeze o rentabilitate sporită in activitatea lor.

venituri și popu- Apre- bugetare însemnate in cadrul că această la de ge- ob-

... legătură cu Programul privind înfăptuirea măsurilor de au- toconducere și autoaprovizionare in vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1982 și semestrul I 1983, participanții la dezbateri au subliniat in mod deosebit că acest document pune pregnant in evidență grija statornică a partidului și staluiui, personal a tovarășului Nicolae Ceaușeseu, pentru satisfacerea într-o măsură tot mai largă a cerințelor de consum ale cetățenilor, ca o componentă esențială a Îmbunătățirii continue a condițiilor de viață ale oamenilor muncii, ale întregului popor, în același timp, vorbitorii au subliniat cu tărie că se impune ca pretutindeni consiliile populare să ia măsuri botărîte pentru îndeplinirea planurilor, depășirea prevederilor acestora și pentru înlăturarea tendințelor de a se consuma mai mult decit a-a prevăzut prin plan.Unind. in dezbatere proiectul de Lege cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice, vorbitorii au arătat că prevederile sale creează cadrul juridic corespunzător ca, jn viitor, consiliile populare, cu ’ sprijinul deputaților, comisiilor permanente, comitetelor de cetățeni, asociațiilor de locatari și eu participarea largă a tuturor locuitorilor, șa contribuie înțr-o mai mare măsură la conservarea și dezvoltarea zestrei edilitar-gospodărești a orașelor și satelor patriei, la respectarea normelor de conviețuire socialista.în timpul lucrărilor s-au făcut numeroase propuneri pe marginea documentelor pușe în dezbatere, propuneri care vot* fi înaintate Consiliului de Miniștri.,în numele consiliilor populare, Camera legislativă a asigurat conducerea de partid și de stat, pe secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, că lucrătorii din cadrul organelor locale ale puterii și administrației de stat vor face totul pentru asigurarea condițiilor da dezvoltare economico-socială a județelor țării, astfel incit patria noastră socialists să facă noi și importanți pași pe calea înfăptuirii sarcinilor fundamentale puse in fața întregului popor de Congresul al XII-lea al partidului.în Încheierea lucrărilor. Camere legislativă a consiliilor populare a adoptat potăriri prin care au fost a- probate proiectele de legi inșcrișșj pe ordinea de zi.
(Agerpres)

întrunită, miercuri după-amiază, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste. România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, Planara Consiliului Național' al Frontului Democrației și Unității Socialiste a avut la ordinea de zi următoarele probleme :1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economioo-soeială, a Republicii Socialisto România pe anul 1983.2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare po anul 1983.3. Proiectul Bugetului do stat pe anul 1983.4. Programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducero și autoaprovizionare, iu vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare șl bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1983 și semestrul I 1983.Da dezbaterea punctelor aflate p« ordinea de zj au luat cuvintul tovarășii : Elena Bleahu, președintele Consiliului județean Sibiu al F.D.U.S.,. Vasile M'ohanu, maistru Ia Schela dc extracție Moșoaia, județul Argeș, Virginia Crețu, țăran cooperator la C.A.P, Dăbuleni. județul Dolj, vicepreședinte al Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste, Ilic Puiu. strungar la întreprinderea dc mașini grele. București, Ștefan Palii, tehnician la Combinatul chimie Tîrnăveni, județul Mureș. Ancu Glăvan, țăran cooperator la C.A.P. Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, Eugenia Măndiță, președinta Consiliului municipal al femeilor București, Andrei Antal, maistru Ia întreprinderea pentru uti

laje de ridicat și transportai Lugoj, județul Timiș, Ioana Lăncrăjan, secretar al Comitetului' Central al U.T.C., Nicolae Albu, președintele U- niunii județene a cooperației d& producție, achiziții și desfacerea mărfurilor Vîlcoa, Constantin Niță, președintele Comitetului Uniunii sindicate-, lor din metalurgie și construcții de mașini, Irene Vogel, bobinatoare la întreprinderea textilă Arad, Gheo.rglie Ghiță. președintele C.A.P. Munjepii Buzău, județul Ialomița, și Teodora Avram, președinte al Consiliului județean Constanța al F.D.U.S,Participanții la dezbateri au ,exi- primat deplina aprobare față de prevederile acestor importante documente, care vor asigura dezvoltarea, în continuare, echilibrată a indțistrjei, agriculturii, a tuturor ramurilor.’economiei naționale, ridicarea eficienței, întregii activități economice în toate domeniile de activitate, creșterea' nivelului de trai al poporului., în cuvintul lor, vorbitorii au reliefat că. aceste documente poartă pecetea, concepției revoluționare, novatoare a secretarului general al partidului.', tovarășul Nicolae Ceaușeseu, pa olt s!nt în deplină concordanță cir hptă- ylrile Congresului al XII-lea pi partidului.Vorbitorii au Înfățișați In același timp, sarcinile ce revin F.D.IAS. in înfăptuirea prevederilor documentelor supuse dezbaterii. Ei au prezentat propriile planuri de activitate, menite să contribuie la coordonarea acțiunilor comune ale organizațiilor» componente ale F.D.U.S., Ja unirea forțelor și energiilor creatoare ale întregii națiuni in vederea transpunerii în viață a obiectivelor economice și sociale ale anuhii 1983.Analizînd, în spirit critic și autocritic, unele lipsuri manifestate în activitatea economico-socială, vorbiHOTĂRÎREA
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității SocialisteConsiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, întrunit in plenară sub președinția, tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretarul general al partidului, a dezbătut, intr-un spirit de înaltă responsabilitate și angajare patriotică, proiectele planului național unic de dezvoltare economico-socială a României, Bugetului.de stat și al Planului de dezvoltare a agriculturii ,șț..industriei alimentare pe anul 1983, precum și al Programului privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare în vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri Industriale de consum pe trimestrul IV 1983 și semestrul I 1983.Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care prin componența sa reprezintă toate forțele sociale și politice ale tării, a adoptat in unanimitate documentele supuse dezbaterii și s-a angajat ca, prin organizațiile de masă și obștești componențe, prin membrii organizațiilor democrației șl unității socialiste, să acționeze cu fermitate pentru a mobiliza clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor să facă totul spre a asigura transpunerea lor exemplară în viată, in scopul înfloririi continue a patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.Participanții la dezbateri, în numele organizațiilor, al categoriilor sociale sau al colectivelor de muncă pe care le reprezintă, au exprimat deplina aprobare fată de prevederile acestor documente, care vor asigura dezvoltarea in continuare a industriei .și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, finanțarea acțiunilor social-culturale, de. administrație și.apărare, buna aprovizionare a populației, în condițiile reducerii cheltuielilor de producție., ale ridicării eficientei economice in toate sectoarele de activitate, ale sporirii produsului social și a venitului național — principala sursă de creștere a nivelului de trai al întregului poțfbr.I In dezbaterile care au avut loc s-a subliniat cu putere realismul acestor documente, faptul că «le corespund po deplin nevoilor și posibilităților țării, se află in concordanță cu obiectivele actualului plan cincinal, cu hoțăririle Congresului al XII-lea al Partidului Comunist. Român și materializează concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, privind dezvoltarea echilibrată a eeonomiei naționale, pe baza creșterii continue a eficientei și calității Întregii activități, a sporirii productivității muncii so- eiale, a valorificării la un nivel tot, mai înalt a resurselor de care dispunem, a aplicării ferme a principiilor noului mecanism economico-financiar, ale auto conducerii și autogestiunii muncitorești în fiecare unitate economică, in toate localitățile și județele patriei.Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste consideră Că obiectivele Planului national unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1983, ale celorlalte documente dezbătute constituie un amplu și insuflețitor program de muncă și de luptă pentru întregul popor român, avind ca scop înflorirea in continuare a civilizației noastre socialiste, soluționarea problemelor tot mai complexe ale dezvoltării societății, asigurarea progresului neîntrerupt al economiei naționale și creșterea calității vieții în patria noastră, înfăptuirea acestui program cere o puternică mobilizare a forțelor și energiilor creatoare ale națiunii, solicită din partea fiecărui om al muncii o înaltă conștiință patriotică, revoluționară, impune în toate sectoarele creșterea nivelului de pregătire profesională și competență, de inițiativă și răspundere la locul de muncă, de combativitate și intransigență împotriva lipsurilor și a î’ămînerilqr in urmă.în lumina acestor cerințe. Consiliul Național al Fron- lulul Democrației și Unității Socialiste adresează tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate chemarea de a acționa cu întreaga capacitate și putere de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor economice pe anul 1983; pentru realizarea exemplară a obiectivelor cincinalului 1981—1985.

Muncitori, tehnicieni și ingineri 
din industrie!, Faceți totul, la locuviie voastre de muncă, pentru ca prin utilizarea la mireasa capacitate a- mașinilor și instalațiilor, pfjn organizarea științifică a muncii, perfecționarea cunoștințelor profesionale, întărirea continuă a ordinii și disciplinei și folosirea cu randament maxim a timpului de lucru să cpntribuiți lg creșterea productivității muncii, să asigurați ca fiecarp atelier și se.cție, fiecare întreprindere să-și îndeplinească zi da zi și la un Înalt nivel calitativ sarcinile de producție, să realizeze integral toți indicatorii economici și in- deosebi producția fizică și notă.Făceți-vă un titlu de .onoare din realizarea integrală, la termen și îg cdl ifiăi Înalt pivei de calitate și tehnicitate a producției .destinate exportului -- conuiție im- ROrtșn'tă a ^ezvoltăriț in ritm susținut a economiei noastre.Acționați cu maximă perseverentă pentru reducerea mai acceritu^f.ă a consumului de materii prime și materiale, pentru reducerea continuă 4 consumujui de energie Și pombpstibiii. pentru eliminarea pierderilor, recuperarea, materialelor,- pieselor șl șubansamblelo*. Nu precupețiți nici un efort pentru grăbirea punerii jțn funcțiune ă obiectivelor de investiții, și in primul rind a celor legate de asigurarea bazei de materii prime, a obiectivelor energetico din industria tpinieră. petrolieră, a energiei electrice și pentru reducerea ini» portului.Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii șl autogestiunii muncitorești, a noului mecanism econo- 

torii au fâcutț propuneri pentru lichidarea acestora, pentru perfecționarea activității organizațjilor- componente ale F.D.U.S,,. pentru creșterea rolujșii acestora în mobilizarea eforturițr oamenilor' muncii în înfăptuirea, la un înalt nivel do- eficiență, și calitjate a sarcinilor din industrie, agricultură, cercetare, și invătăm.înt, Vorbitor^, au evidențiat faptițl că îndeplinirea e- xemplară a., .obiectivelor, ptey.ăzpfe țn documentele supuse dezbaterii, cere o puternică mobilizare a. tuțuror forțelor, soliei© din partea fiecărui; om al muncii o înaltă conștiință,, pațgițnicâ, .revoiutioaară, impune, in toaj^ sectoarele- creșterea nivelului d.e, .'pregătire, profesională, și competență, Întărirea spiritului dp in.ițiO.tivă și răspundere, de co.mbâtixi.tajj.» și intransigență împotriva; lipsurilor. sAu fost reliefate, în ace/ași timp, sarcinile organizațiilor FfD.U.S. în mobilizarea tuturor- locuitorilor satelor la creșterea continuă a producțiilor agricole, vegetale și animale, la realizarea livrărilor la fondul de stat și asigurarea pe această, bază a programului de autocondiicere și autoaprovizionare teritorială, In scopul unei bune aprovizionai a populației, în unanimitate, planara a adoptat documentele supuse, -dezbaterii, precum și Hotărirea Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste...In includerea, IWărilor plenarei. în aplauzele putermțlțe, entuziaste, ale participanților, a. luat cuvintul tovarășul NICOLAE, -CEAUȘESCU.CuVintarea a fost urmărită cu deosebită atentib și vie satisfacție, fiind subliniată în repetate rinduri cu puternice și entuziaste aplauze.Lucrările plenarei s-au Încheiat prin intonarea Imnului Frontului S mocrației și Unității Socialiste —■ S scris pe tricolor Unire!".

mico-financiari faceți ca fiecare unitate productivă să fie rentabilă,, să lucreze cu beneficii, să-și sporească continuu eflțiența economică 1
Țăranii, muncitor», tehnicieni 
și ingineri din agricultură!Munciți neobosit pentru. îndeplinirea planului de stat în agricultură, faceți totul pentru creșterea producției de cereale, legume și hructe, pentru executarea la timp și de calitate a lucrăriSor de îmbunătățiri funciare și irigații, pentru gospodărirea cu maximă răspundere a pămîntului. bun al întregului popor !Acționați pentru îmbunătățirea radicală a activității In sectorul zootehnic,, pentru sporirea efectivelor de animale, buna lor furajare șl sporirea producției ție carne și lapte, în vederea asigurării aprovizionării corespunzătoare a populației !Prin efectuarea la timp și în cele mai bună condiții a tuturor lucrărilor agricole, militați pentru sporirea continuă a producțiilor, pentru creșterea eficienței economice în fiecare unitate !Cu hărnicie și deplină responsabilitate, depuneți toate eforturile pentru buna pregătire a campaniei agricole de primăvară, pentru sporirea continuă a aportului agriculturii la dezvoltarea avuției naționale, la creșterea bunăstării poporului !

Oameni de știință, cercetători!Participați cu abnegație la afirmarea revoluției teh- nico-științifice în toate domeniile de activitate, la creșterea rolului științei în modernizarea economiei naționale, la asigurarea progresului multilateral al patriei !Contribuiți mai din plin la transpunerea în viată a programelor de cercetare imediată și de perspectivă, sporiți contribuția ia soluționarea celor mai stringente nevoi ale economiei naționale, puneți in centrul preocupărilor voastre aplicarea în practică a celor mai noi cuceriri ale științei sj tehnicii, deseoperirea și utilizarea a noi resurse de materii prime și materiale, de combustibili și energie, valorificarea superioară a tuturor bogățiilor patriei 1
Lucrători din domeniul 

învățămintuțui și al pregătirii 
cadrelor!.Valorificați din plin condițiile materiale, organizatorice și spirituale pe au fost asigurate școlii de toate gradele pentru creșterea și formarea tinerelor generații. Asigurați prin munca voastră neobosită pregătirea temeinică a tinerelor gonerații, înarmarea lor cu cele mai noi și moderne cunoștințe, formarea lor ca specialiști de înaltă calificare profesională și, în același timp, oameni cu înalte convingeri patriotice, pătrunși de un înalt spirit al eticii si echității socialiste, al răspunderii față de muncă și viață, față de viitorul patriei noastre socialiste ! ■ ■

Oameni ai muncii 
români, maghiari, germani 

și de alte naționalități!Unjți-vă energiile și voința în marele front al muncii creatoare, acționați, jn strinsă unitate, pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1983 și pe întregul cincinal, pentru continua înălțare a scumpei noastre patrii pe culmile tot mai înalte ale progresului și civilizației socialiste 1De munca noastră depinde bunăstarea noastră ; aceasta și numai aceasta este calea sporirii continue a avuției hpționale, a ridicării nivelului de trai al poporului nostru !Indiferent de sectoarele in care ne desfășurăm activitatea, să punem mai presus de orice întărirea forței economice a patriei — calea sigură a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, să ne îndeplinim astfel, in mod exemplar, datoria de cetățeni pi Republicii Socialiste România. Să ne facem un titlu de onoare din slujirea neabătută a intereselor poporului, să acționăm în strinsă unitate —- români, maghiari, germani și de alte naționalități —■ pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate in Româniaj pentru eșuza libertății, independenței și suveranității patriei.
Oameni ai muncii de la orașe 

și sate!Șă întimpinăm cu noi și rodnice fapte de muncă, cu noi și mărețe realizări in industrie și agricultură, in construcții .și transporturi, in toate sectoarelo de activitate apropiata Conferința Națională a Partidului Comunist Român, remarcabil eveniment politic in viața partidului și a tării, și aniversarea a 35 de ani de la istorica proclamare a Republicii.Stă în puterea noastră ca, in climatul profund democratic al societății noastre, imiți puternic in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, să acționăm neobosit, eu Întreaga putere de muncă și creație, pentru infăptuiren Programului partidului, pentru realizarea istoricelor potăriri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a aspirațiilor de bunăstare și fericire ale poporului, pentru continua inălțare a patriei noastre, Republica Socialistă România, pe culmile toț mai înalte ale progresului și civilizației socialiste.

Bugetului.de
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Excelenței Sale Domnul NICOL AE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaprofund impresionat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 ocazia celei de-a 22-a aniversări a independențeiAm fost adresați cu naționale.în numele poporului mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului, ca și in numele meu personal, vă exprim sincere mulțumiri, precum și urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal de progres și prosperitate poporului și guvernului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

Lt. col. MOHAAAED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Rațională 

al Republicii Islamice Mauritania,
Șef al statului

noastre

r a
Vlnt moderat cu Intensificări 
la munte. Temperaturile minime 
cuprinse Intre minus 1 șl plus 9 
iar cele maxime între 5 și 15 
local mai ridicate la începutul

Primire la primul ministru al guvernului

Timpul probabil pentru intervalul 9 
decembrie, ora 20 — 12 decembrie, ora 
20. In țara : Vreme In general caldă, cu 
cerul mal mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mal ales sub formă de 
ploaie, îndeosebi în Banat. Crișana, 
Transilvania, Maramureș și nordul Mol-

dovei. 
Izolate 
vor fl 
grade, 
grade, . . .
intervalului. Ceață, dimineața și seara. 
In Eucurcști : Vreme în general caldă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii slabe. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor oscila Intre 2 și 4 grade, iar maxi
mele între 10 și 12 grade. Ceață slabă. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

Miercuri după-amiază a avut loc ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor.Pe ordinea rapoartele cu planurilor de rii„ industriei rii și gospodăririi 1933, precum și măsurile vizind realizarea exemplară a sarcinilor ce revin acestor sectoare in anul viitor.La lucrările Biroului Executiv au participat tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-mi- nistru al guvernului, Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.Au fost prezenți. ca invitați, membri ai conducerii unor ministere economice. conducători de institute de

de zi au fost înscrise privire la Proiectul dezvoltare a agricultu- allmentare. silvicultu- apelor pe anul

O frumoasa victorie a dăruirii sportive, 
a dragostei față de culorile patriei!

în urma unui meci spectaculos, dominat net de jucătorii noștri, prin 
admirabilă voință de a învinge, Universitatea Craiova s-a calificat

tehnică, tactică și 
în sferturile de

cercetare, învățăm înt și proiectare șl de centrale de producție din agricultură.In spiritul indicațiilor șt orientărilor date de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost dezbătute și aprobate măsurile privind folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al pămintului, a bazei tehnico-materiale, utilizarea judicioasă a parcului de tractoare și mașini agricole și creșterea producțiilor agricole, astfel Incit planul pe anul 1933 să fie realizat și depășit. A fost subliniată necesitatea respectării riguroase â tehnologiilor specifice fiecărei culturi și asigurării semințelor din soiuri și categorii bio- ■ logice superioare, a respectării densității optime a plantelor, recoltării la timp și fără pierderi a întregii producții.Biroul Executiv a examinat, totodată, acțiunile menite să conducă Ia sporirea efectivelor și a producției animaliere, asigurarea necesarului de furaje, îmbunătățirea reproducției și ameliorării raselor, creșterea natalității animalelor.tn domeniul industriei alimentare au fost stabilite măsurile necesare în vederea realizării programelor speciale și prioritare de valorificare superioară a materiilor prime, reducerii pierderilor de fabricație și a consumurilor specifice, utilizării de înlocuitori de materii prime deficitare și din import, creșterii și îmbunătățirii calității produselor alimentare.

tn domeniul silviculturii, dezbaterile au relevat necesitatea dezvoltării in ritm susținut a acestui sector. îmbunătățirea tehnologiilor de regenerare a pădurilor si refacerea arbore- țelor slab productive, valorificarea superioară a produselor accesorii ale pădurii, a vinatului, a peștelui din apele de munte, a apiculturii, precum și producerea și prelucrarea răchitei.Referindu-se la proiectul planului pe anul 1983 cu privire la gospodărirea apelor, cei care au luat cuvîntul au relevat' că noile sarcini urmăresc realizarea unor obiective care să conducă la creșterea volumului de apă acumulată și exploatarea in condiții mai bune a lucrărilor existente, să asigure alimentarea cu apă a industriei, agriculturii și a centrelor populate. producerea de energie electrică, precum și apărarea împotriva inundațiilor.Vorbitorii au subliniat In unanimitate că, paralel cu amploarea lucrărilor ce urmează a fi efectuate în toate sectoarele, o atenție deosebită va fi acordată creșterii eficienței întregii activități pe seama reducerii cheltuielilor materiale, a consumului de combustibil și energie. în contextul aplicării noului mecanism economic de autoconducere și nan țâre.Biroul Executiv a aprobat de dezvoltare a agriculturii, trie! alimentare, silviculturii podăririi apelor pe anul 1983.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Chen Shuliang, ambasadorul Republicii Populare Chineze, in
vizită de rămas bun. în legătură cu încheierea misiunii sale în țara noastră. A avut loc o convorbire cordială.(Agerpres)

autofi-planul indus- ș! gos-(Agerpres)
finală ale „Cupei U.E.F.A." Cronica zilei

tV
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Colocvii pedagogice. învățătorul 

— dascăl de scriere șl vorbire
11,23 Film serial : „Lumini șl umbre". 

Episodul 32
13.30 O viață pentru » idee — Grigore 

Antipa
12,45 Ansamblul „Codrulețul" i 

prinderii mecanice Mija, 
Dîmbovița. Dirijor : Nelu

13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului, 

mes'erlel In familie
16.30 Manifestări cultural-educative Tn 

Intîmplnarea Conferinței Naționale 
a partidului. Selecțiuni din Gala 
laureaților Concursurilor pentru 
cîntece dedicate construcției so
cialiste și păcii

17,00 Studioul tineretului
17,50 1001 de seri
18.00 Închiderea programului
20,00 Telejurnal © Angajare — spirit 

revoluționar. Să Intlmplnăm Con
ferința Națională a partidului șl a 
35-a aniversare a proclamării Re
publicii cu noi șl rodnice fapte do 
muncă

20.20 Actualitatea economica
20,30 Liberi azi trăim — cîntece patrio

tice și revoluționare
30,45 Occident 82. Dreptul la învățătură 

Intr-o orlndulre a inechității so
ciale. Documentar

21,00 Studioul tineretului (II)
21,40 Serial științific : Corpul uman
22,00 Telejurnal

al Intre- județul i .Miron
Tradiția

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal © Angajare — spirit re
voluționar. Să fntimpinăm Confe
rința Națională a partidului șl a 
33-a aniversare a proclamării Re
publicii cu noi ș* rodnice fapte do 
muncă

20,20 Concertul orchestrei simfonice a 
Radfotelevizlunil. Festival Mozart. 
Dirijor : Iosif Conta. Soiiștl : LI 
Mingqiang (R.p. Chineză), loan 
Cațianis, Ion Ivan Roncea. In pau
ză ; Săptămlna In pagini de cro
nică muzicală

22,00 Telejurnal

A apărut:
Almanahul 

„Elore"

Miercuri, 8 decembrie 1982. Ora 10,30. Tribunele, cu 37 000 de locuri pe bănci, sint pline ochi. în picioare mai stau incâ vreo 5 000—6 000 de spectatori, poate mai mulți. Abia se mai văd reclamele. în alb, in roșu, în verde, in galben, in albastru. Sute de olteni flutură steaguri. Steaguri tricolore ale României. Steaguri alb- albastre ale clubului drag. Ora 11. Stadia de amplificare iși începe pix ramul maraton. Hai „Știința“ ! Cifrei fanfarele. Fanfara grupului școlar „Electroputere“. Eleve in splendide costume de culoarea seninului acestei zile. Fanfara Liceului industrial al C.F.R. Elevi în splendide costume de culoarea roșului de coridă. Ora 11,30. Pe teren apar girondinii in costume de stradă. Să încerce gazonul. Cam moale. în jur are loc o demonstrație de aeromodelisrp. Pe aripile micuțului avion scrie : Universitatea Craiova — Girondins- Bordeaux 2—0. Tresor privește și zimbește. Așa va fi ? Ora 11,45. Intră în „scenă" ansamblurile rde muzică și jocuri populare. „Oltenașul". Și „Doina Jiului". Și „Mugurelul". Ora 12,15. în tribuna I apar o sută și ceva de susținători francezi. Care cintă „Alîez Bordeaux!". Cintă și soțiile jucătorilor. Doamna Tresor, doamna Țigana, doamna Giresse. Stadionul răspunde. Din 40 000—50 000 de piepturi răsună „M-a făcut marna oîtean !“. Ora 12,30. Apar jucătorii la încălzire, în alb — oaspeții. în albastru t- Ne- grilă, Tilihoi, Ștefănescu,, Ungureanu, Țicleanu, Donose, Bălăci. .Crișan, Cămătaru, Irimescu. în galben — portarul Lung. Ora 13. Olandezul Kaizer fluieră. Marea încercare începe de la scorul primului tur : 0—1. Ora 13,03. Cămătaru ezită să șuteze spre gol și cade. Ora 13,04. Bălăci faultează inutil pe Țigana. Cartonaș galben. De ce Ilie ? Crișan ratează. Ungureanu ’ Prea De ce nu faceți joc combinativ, băieți ? Chiar așa ! Crișan pierde o altă ocazie. Ora 13.37. Țicleanu șut cu boltă peste toți. La vinclu. 1—0 pentru Craiova. Deci 1—1 scor generai. Mergem mai departe. Țicleanu ratează. Crișan
salvează. Cămătaru șutează. slab. Cineva întreabă :

pierde la Tresor. Ora 14. începe repriza a doua. Francezii atacă. Echipa noastră înoată. Ora 14,20. Bălăci driblează. Bălăci scapă. Bălăci in careu. Bălăci... trimite mingea pe lingă poarta goală. Ora 14,25. Crișan — bară. Cămătaru — gol. Nu, Tresor scoate de pe linia porții. Ora 14,27. Cămătaru se înalță. Trimite mingea cu capul. Plasa se mișcă. Portarul Huffier scoate mingea în teren. A fost gol ? Nu, 'decide domnul Kaizer. Jocul se potolește. Intră Geolgău — iese Donose. Intră Cirțu —- iese Crișan. Ora 14,45. Cele 90 de minute au trecut. Urmează prelungiri. Ora 15,02. Geolgău înscrie : 2—0 pe tabela de marcaj. 2—1 scor general. Fericire pe teren. Fericire in tribune. Doamna Tresor piinge. Țigana vede galben. Oaspeții au nevoie de numai un gol ca să se califice. Atacă în disperare. Lacombe — bară. Din difuzoarele stadionului, Tudor Gheorghe cintă „Muică, sintem neam de piatră !“. Țigana ratează. Cămătaru primește puțin, trecut. Două.Trei minute. Arbitrul fluieră finalul finalului. ~ bucurie. I nuși. Și căciuli oltenești. De necrezut și • - ■ .......................Craiova .. .. ___  ____ ___ .băieți. Admirabili oltenii 1 „Păi tot ei fură baza și cu Italia ?“ Craiova ! Girondinii ies în aplauze. Craiovenii sint sufocați în îmbrățișări. Ora 15.30. în vestiarul francezilor nu se poate intra. Ușa e ferecată pe dinăuntru. înăuntru e tăcere. In vestiarul lui Ștefănescu intră colegii de la națională. Moraru Iorgulescu, Augustin ii sărută pe bravii fotbaliști olteni. Reporterul îl caută pe observatorul U.E.F.A. pentru acest meci. E signor Alessandro D’Agostini. Italian. Din Roma. Ce. părere aveți de meci ? Joc bun. Perfect regulamentar. Rezultat absolut , normai. Dc ce ? Pentru că Universitatea Craiova a jucat tot timpul mai bine, iar in prelungiri și mai bine. A fost gol la „capul" lui Cămătaru ?

cartonaș. Copilărește ! Mai e Ora 15,20. Timpul de joc a Meciul continuă. Un minut. Lungi mai sint minutele !. Oamenii sar in sus de Sar în sus și fulare. Și mă-adevărat : Universitatea s-a calificat. Felicitări. : nu Ura,

e greu să-ți da! seama. Bun, a ținut jocul strins aceea, probabil, n-a prea«Din tribune Arbitrajul ? în mină. De acordat legea avantajului ? Probabil ! Cine v-a plăcut mai mult de la noi ? Bălăci ! Totuși ? Totuși ! Ați fost și sîmbătă la Florența ? Am fost, cra- iovenii și ceilalți au scos un punct mare de Ia echipa Italiei, dar și acela meritat. Ce șanse acordați Craiovei în sferturile de finală ? Va fi foarte dificil, dar Craiova poate orice. Ora 17. Festival pe Unirii. Strada principală a Craiovei e inundată de olteni. De olteni fericiți. Cu steaguri. Cu tece de tatea !...Ceea ce ați citit pipă aici, stimați cititori, nu este decit o palidă, o foarte palidă imagine a atmosferei din Craiova zilei de miercuri, 8 decembrie 1982. cind cea mai bună și cea mai iubită echipă de fotbal din România a pășit, printr-o dăruire împinsă pină Ia sacrificiu, in turul 4 al „Cupei U.E.F.A.". Restul s-a putut vedea la televizor !Succesele Universității Craiova, contribuția sa mare la reprezentarea internațională ?. fotbalului românesc sint un exemplu care arată ce se poate obține cind talentul este dublat de un exemplar spirit ele luptă sportivă. <le abnegație, de admirabila voință de a învinge.Asupra unor aspecte vom reveni.

tobe. Cu trompete. Cu cîn- bucurie. Bravo Universi-

Gheorghe MITROI
'ArAlte rezultate din „Cupa U.E.F.A.": A.S. Roma — F.C. Koln 2—0 fin primul meci' 0—1) ; Benfica — F.C. Ziirich 4—0 (in primul meci : 1—1); Bohemians Fraga — Servette Geneva 2—1 (in primul meci : 2—2) : Sarajevo — Andcrlecht Bruxelles 1—0 (in primul meci: 1—6); F.C. Valencia — Spartak Moscova 2—0 (in primul meci ; 0—0). Echipele subliniate s-au calificat in turei 4 (sferturi de finală).

în cîtevci rînduri® Astăzi. la Katowice, are loc în- tîlnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre echipele de tineret ale României șl Poloniei. Jocul revanșă este programat vineri, 10 decembrie, tot la Katowice.
Riga — Slavia Fraga 91—61 ; „Cupa Koraci" : C.S.P. Limoges —. Steaua Roșie Belgrad 80—78 ; „Cupa Liliana Ronchetti" : Lokomotiv Kosice — Steaua Roșie Belgrad 89—73.@ In campionatul mondial feminin de handbal, aseară la Gyor, echipele României și R. F. Germania au terminat la egalitate, 18—16, în turneul pentru locurile 7—12.® Intilnirile tur din cadrul sferturilor de finală ale cupelor europene la baschet s-au încheiat cu următoa- • rele rezultate : „Cupa campionilor europeni" : masculin : C. F. Barcelona — Nashua den Bosch (Olanda) 82—59 ; Hapoel Ramat Gan — Scavo- lini Pesaro 103—105 ; Olimpia Liu- bliana — Inter Bratislava 97—90 ; A. S. Villeurbanne — M.A.F.C. Budapesta 85—73 ; feminin : Daugava

0 In campionatul de fotbal al Angliei s-a disputat meciul restanță dintre echipele Aston Villa,,și Arsenal. Fotbaliștii de la Arsenâl au repurtat victoria cu scorul de 2—1.Duminică, la Tokio. Aston Villa va întilni, in finala „Cupcibintercon- tinentale", echipa Penarol (Uruguay).

Nepal, Irak și Malayezia. Consiliul olimpic al Asiei este un organism sportiv similar Asociației comitetelor naționale olimpice europene și Asociației comitetelor naționale olimpice nite pic africane, recunoscute $1 spriji- de Comitetul internațional olim- (C.I.O.).
PRONOEXPRES

® La Delhi a fost creat Consiliul olimpic al Asiei, organism sportiv ce înlocuiește Federația jocurilor sportive asiatice. In calitate de președin-4 te al noului for a fost ales. în unanimitate, șeicul Fahid Al-Ahmad Sabah (Kuweit). Vicepreședinți au fost desemnați reprezentanți ai organismelor sportive din R. P. Chineză,

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DECEMBRIE 1982DIN 8ExtragereaExtragerea de cîștigur.i : 963 788 lei,Fond totaldin care 162 943 lei, report la categoria 1.

Tovarășa Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului, a primit miercuri după-amiază pe Tadeusz Szelachowski, ministrul sănătății și asistenței sociale din R. P. Polonă.în timpul întrevederii, a fost efectuat un schimb de informații cu privire la preocupările existente in cele două țări pentru permanenta creștere a gradului de ocrotire a sănătății, îmbunătățirea activității de asistență medicală, pentru pregătirea specialiștilor in acest domeniu. Totodată, au fost discutate aspecte ale dezvoltării conlucrării bilaterale în domeniul medical.La primire a participat Eugen Proca, ministrul sănătății.A fost de față Boleslaw Koperskl, ambasadorul R. P. Polone la București.
★Miercuri, a fost semnat Ia Ministerul Afacerilor Externe Programul de aplicare a Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Norvegiei pe anii 1983—1985.Noul program prevede continuarea schimburilor dintre cele două țări in domeniile științei, invățămîntului și culturii, pentru o mai bună cunoaștere și prețuire reciprocă.
★Miercuri dimineață au început Ia București lucrările colocviului internațional intitulat „Arta contemporană sud-est europeană și originile sale", manifestare organizată de Asociația internațională de studii sud-est europene și Asociația internațională a criticilor de artă, cu sprijinul UNESCO.Participanții la colocviu au fost salutați de Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe. In ședința de deschidere au mai hiat cuvîntul Nicolae Fotino, secretar general adjunct al Asociației internaționale de studii sud-est europene, și Dan Hăulică, președintele Asociației internaționale a criticilor de artă. Vorbitorii au subliniat rolul pentru mai buna înțelegere

popoare, contribuția pe care oamenii de artă și cultură o pot aduce la afirmarea politicii de pace și colaborare pe continentul european, pentru realizarea in Balcani a- unei zone a bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare.Timp de trei zile, dezbaterile reuniunii vor aborda teme privind „Mituri și arhetipuri", „Rădăcini istorice și primele etape", „Convergențe în pragul epocii moderne", „Secolul alXIX- lea-intre Occident și Orient" și „Spre o nouă sinteză —XX- lea".La colocviu participă istorici de artă, ai civilizației, etnografi, specialiști în. arta populară, esteticieni, critici de artă și literatură din Bulgaria, Franța, R.F.G., Grecia, Iugoslavia, România, Turcia și Ungaria. Sint prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.
★Ambasadorul Republicii Elene la București, Michel L. Cottakis, a oferit miercuri o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.Au participat Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au lugt parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice țara noastră, membri ai plomatic.

secolul al

acreditați in corpului di

artei intre-

*Conferința Națională _ ___________Comunist Român, eveniment de Importanță deosebită in viața politică a țării noastre, va fi marcată,, de Poșta română printr-o serie, de timbre ce vor fi puse în circulație la data de 15 decembrie a.c. Seria este alcătuită din două mărci : prima — în valoare nominală de 1 leu, iar cea de-a dona — de 2 lei.Ilustrațiile de pe mărci prezintă, prin simboluri, cele mai importante ramuri ale economiei noastre naționale și stema Partidului Comunist Român. Mărcile sint realizate în policromie.

a Partidului

(Agerpres)
A apărut : „Munca de partid" nr. 12/1982In deschidere, la rubrica „în tn- timpinarea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român" sint publicate articolele ; „Puterrtică efervescență politică, și patriotică, realizări deosebite io jinstea marilor evenimente ale lunii decembrie" și „Economisirea la maximum a resurselor energetice — imperativ suprem". La rubrica : „Afirmarea puternică a rolului organizațiilor de partid în conducerea politică a întregii activități economico-soc!a!e“ sint inserate ancheta redacțională intitulată: „Cu

forțe locale — lucrări de desecare și irigații pe 10 000 de hectare" și schimbul de experiență desfășurat la comitetul de partid pe unitățile sanitare din București cu tema „Sănătatea oamenilor — in centrul atenției". Revista mai cuprinde rubricile : „Stil de lucru dinamic, revoluționar", „Viața internă de partid viguroasă, bogată în conținut", „Propaganda, munca politică de masă — forțe dinamizatoare ale energiilor creatoare ale poporului". „Note", „Răspunsuri la întrebările cititorilor".
r ț

cinema
® Năpasta: PATRIA (1) 86 25) — 9; 
11.13; 13,31); 13,43; 18; 20.13, FAVORIT 
(4531 70) — 9; 11.13; 13,30; 13,45; 18;
20.15.
• Secvențe s VICTORIA (16 23 79) — 
9; 11,13: 13.30: 15,43.; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13.30; 13.45; 13;
20.15.
© Noile aventuri ale căpitan'ultii 
„Minciună" — 9; 10,43: 12,30; 14.15; 10, 
Grăbește-te încet — 17.45; 19,43: DOI
NA (16 33 33).
® Muppets la Hollywood — 9; 11; 
13,15; Zestrea domniței Rata — 15,30; 
17,43; 20 : TIMPURI NOI (13 61 10).
® Rămta cu tine : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15,30: 17,45: 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9: 11,13; 13,30;
1-5,45; 13; 20. :
• Concurs : AURORA (33 04 66) — 9; 
11,13; 13,30; 15,45; 18: 20. FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11: 13,15; 15,30: 17.45 : 20. 
® Pădurea nebună : POPULAR 
(35 13 17) — 13; 17,13; 19.30.
® Prea tineri 
MOS (27 54 95) 
13,30; 17,30; 19,30.
• Femeia din Ursa Mare : FLACĂRA 
(20 33 40) — lâ; 17: 19.
® Incident la graniță; Deznodămînt 
la frontieră : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18.

pentru riduri : COS- 
— 9,30; 11.30; 13,30;

® Problema personale : PROGRESUL 
123 64 10) — 16; 18; 20.
G fiu) lepei albe — 9: 11.15: 13,30:
Ordin : nu deschideți focul — 15,45;
18; 20: CENTRAL (14 1.2 24).
3 Slujbă temporară : GRIVIȚA
(17 08 53) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13; 
20.
0 Amnezie : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Pirații secolului XX : DRUMUL 
SĂRII (31 20 13) — 15,30; 13: 20.
® Cavalerii teutoni : FERENTARI 
(80 49 85) — 13,30; 18,30.
♦ Dacă ai o Inimă care bate : VII
TORUL <11 43 03) — 15,30: 17.30; 19,30.
9 CIteva zile din viața lui Oblomov : 
MIORIȚA (14 27 14) — ■ ............. '
♦ insula Hortfța : MUNCA
— 15: 17,15; 19,30.
® Bunul meu vecin Sam :
(11 03 72) — 8.43: 11,30: 14,15;
® Paplllon : LUCEAFĂRUL
— 9: 12,30; 16; 19.15. FEROVIAR
(50 51 40) — S; 12,15; 16; 19,15.
® Vtaătoare tragică : CAPITOL 
(16’9 17) — 9: 11,13; 13,30; 13,43; 18;
20.15.
♦ Șeriful din Tennessee : BUCU
REȘTI (156154) — 9; it; 13.15; 15,30; 
17,45; 20, GLORIA <47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
® Comoara din lacul de argint
TIV AL (13 63 84) — 9; 11,15;
15,45; 13; 20,15.
® Cursa Infernală : BUZEȘTI (50 43 53)
— 16; 13; 20.

9; 12,30; 16: 19. 
(21 50 97)

SCALA 
17; 19.45. 
(15 87 67)

FES- 
13,30;

VĂ INFORMĂM despre:
O asigurare utilă în orice gospodărieAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința celor interesați că pot contracta ASIGURAREA FACULTATIVA COMPLEXA A GOSPODĂRIEI, care cuprinde in unul și același contract treiin unul și același contract feluri de asigurări :— asigurarea bunurilor din podărie ;— asigurarea de accidente duse la domiciliu ;— asigurarea de răspundere civilă legală.In asigurare sint cuprinse bunuri existente într-o gospodărie ca : mobilier, obiecte casnice, îmbrăcăminte, covoare, aparate de radio, televizoare, mașini de cusut, frigidere, produse agricole, viticole, pomicole,, produse animaliere și alimente, materiale de construcții si altele.In baza acestei asigurări Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri în cazurile de pagube la bunurile asigurate, provocate de unele riscuri, ca de exemplu: incendiu, explozie, inundație, ploaie torențială, furtună, avarii accidentale produse la instalațiile de gaze, apă, canal sau încălzire ; pierdere sau dispariție a bunurilor cauzate de riscurile asigurate etc.

gos-pro-

In asigurarea de accidente sint cuprinși pentru urmările accidentelor intîmplate la domiciliu : soții precum și părinții și copiii acestora dacă în mod statornic locuiesc și gospodăresc împreună.în baza asigurării de răspundere civilă legală se plătesc sumele datorate potrivit legii față de proprietar pentru unele pagube produse la imobil, precum și sumele datorate terților pentru accidentarea persoanelor și avarierea bunurilor lor la domiciliul asiguratului. Totodată, se plătesc și sumele datorate cu titlu de dezdăunare locatarilor apartamentelor învecinate, pentru pagube la bunurile asigurabile ori la elementele de construcție ale apartamentelor respective, cauzate de o inundație produsă în apartamentul asiguratului.PRIMA DE ASIGURARE este de 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată stabilită, la cererea asiguratului, pentru bunurile din gospodărie.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

® CURIER POȘTAL 
COMPUTERIZAT, pentru a urmări curierul. poștal trimis instituțiilor și organismelor oficiale, Poșta franceză a realizat un sistem computerizat, care, prevăzut cu terminale in fiecare din instituțiile respective, înregistrează automat fiecare îritimpinare scrisă primită. Depozitate în memoria ordinatorului central, fiecare din aceste documente poate fi instantaneu Identificat și reprodtfo pe un ecran. Dacă instituția respectivă nu răspunde in timp util la sesizarea primită, ordinatorul central li atrage atenția prin- tr-un apel automat, care, la nevoie, se poate repeta de mai multe ori. în felul acesta, se

speră că problemele corespondenței către instituțiile oficiale vor putea fi rezolvate mai operativ.
® CLASAMENTUL 

COMPETITIVITĂȚII. Eco- nomia japoneză continuă să ră- mină cca mai competitivă in lumea occidentală, dar a pierdut in cursul acestui an o parte din avansul pe care il avea față de Elveția (locul al doilea) și Statele Unite (locul al treilea), informează raportul pe 1982 al asociației „European Management Forum". Această asociație stabilește în fiecare an un clasament al competitivității industriale pe baza datelor statistice și a unei anchete în rindul directorilor de între

prinderi din Occident după 10 criterii (dinamism, cost de producție, resurse umane, infrastructură etc). După cele trei țări amintite, urmează R.F. Germania (cu un rezultat global mai slab ca ' anul trecut), urmată de Olanda. Canada, Australia, Finlanda. Suedia și Austria. Intre marile țări industriale ale lumii occidentale. Franța a retrogradat de pe locul 8 pe locul 15, Marea Britanic de pe locul 12 pe 13, iar Italia a urcat de pe locul 20 pe 18.
® PRIMUL OM CU 

INIMĂ ARTIFICIALĂ, Bar* ney Clark, a suferit marț! de convulsii mai Intîi generalizate, apoi localizate la picioare. Ele

au putut fi calmate cu ajutorul unor sedative. Medicii au dat trei explicații posibile acestor spasme musculare : o hemoragie cerebrală, chiagurt de singe in creier sau dezordini metabolice. Marți seara ei considerau câ cea de-a treia ipoteză, cea mai puțin gravă, este și cea mai verosimilă. Dezechilibrele metabolice nu sint un fenomen neobișnuit la bolnavii care au suferit o intervenție chirurgicală cardiacă și ele pot fi tratate cu ușurință. înaintea acestui incident, starea sănătății primului om cu o inimă artificială părea să se amelioreze.

® O ȘANSĂ DIN- 
TR-UN MILION. Un “piî de 14 ani, din orașul iugoslav Kralievo, â avut șansa — una dintr-un milion — să supraviețuiască unui șoc electric de 35 000 volți, produs că urmare a imprudenței de a încerca să se cațăre in vîrful unui stllp de înaltă tensiune. La contactul cu firele electrice, băiatul a fost aruncat înapoi. Un picior i-a rămas însă prins intre barele de metal ale stîlpului, norocul salvindu-1, deci, de două ori. După ce a stat cîtva timp cu capul !n jos, suspendat la 20 de

AsigurareaPrintre asigurările de persoane puse la dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat este și .Asigurarea familială mixtă dc viață", care satisface dorința celor care vor să ia o măsură suplimentară de prevedere,, pentru ei și membrii familiei lor și, concomitent, să realizeze economii planificate pe o anumită perioadă de timp.Pe scurt, această asigurare prezintă următoarele caracteristici :— poate cuprinde pe toți membrii de familie care — fa data contractării asigurării — sint in virstă de la 5 la 65 de ani ;— se poate contracta pe orice durată cuprinsă intre 5 pină Ia 15 ani, la o sumă ce se stabilește de asigurat ;— participă la tragerile lunare de amortțzare, prin combinațiile de cite 3 litere ce se atribuie pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată.;— suma asigurată se plătește : în caz de invaliditate permanentă din accidente a oricăruia dintre asigu-

o măsură utilă de prevedererați ; la ieșirea combinației (combinațiilor) de litere, cu prilejul tragerilor de amortizare ; la expirarea asigurării (independent de sumele plătite eventualele cazuri permanentă) ; in caz de deces orice cauză al oricăruia dintre gurați ;— primele de asigurare sint diferențiate în funcție de vîrsta perj- soanei care contractează asigurarea, de durata poliței,, de mărimea su- mei asigurate, precum și de număr rul și virsta membrilor de familie ce se includ în asigurare, puțind fi achitate și in rate.La expirarea asigurării la care primele au fost plătite pentru întreaga durată prevăzută în poliță, suma asigurată se plătește concomitent cu o indemnizație de lO"/o.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

anterior pentru de invaliditate din asi-

• Superpolițlstul s DACIA (50 35 04)
— 9; 11,1.5; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Anna celor o mie de zile : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 12; 16: 19, CUL
TURAL (03 50 13) — 9: 12; 16; 19.
• Tess : UNION (13 49 04) — 9,30: 13. 
® Piedone Africanut : LIRA (31 71 71)
— 13.30; 10,30; STUDIO (59 33 15) —
10; 12.30; 15; 17,30; 20, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9,30; 13: 16; 19.
® Jandarmul se Însoară : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 15,4.5: 18; 
20,15.
® Nimic nou pe Frontul de Vest : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 12: 16; 19.
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19.
® Sphinx : COTROCENI (49 4S 43) — 
15; 17,15; 19.30.

teatre
® Teatrul Național (14 7! 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act veneția» — 19.
9 Filarmonica „George 
(15 63 7S, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea ________
Soliști t Suzana Sz3rcny, Comeliu Ra
dulescu — 19,30.
• Opera Română <13 18 57)): Lacul 
lebedelor — 18.
• Radiotelevizlunea Română (14 66 00, 
str. Nuferilor) : Concert susținut de 
formația „Camerala" din orchestra

metri înălțime, a putut fi salvat. Băiatul s-a ales cu arsuri grave, dar viața nu-i este în pericol.
• ELECTRONICA ÎN 

SLUJBA TRAFICULUI 
AUTO. în cadrul unui experiment, agenții de circulație din comitatul Lincolnshire (Marea Britanic) au fost prevăzuți cu terminale portative în măsură să recepționeze prin intermediu] unui ecran instrucțiunile de la centrală și totodată să fie ținuți la curent cu toate accidentele rutiere din zonă. Dacă experimentul se va dovedi concludent la capătul unei perioade de un an, toți agenții de circulație britanici vor dispune de asemenea terminale cu ecran.

Enescu" 
Concert 

Basarab.

simfonică a Radioteleviziunll. Dirijor: 
Iosif Conta. Soliști : Li Mingqiang 
(H.P. Chineză), loan Cațianis și Ion 
Ivan Roncea — 19,30.
• Teatrul de operetă (14 80 ri) : Stage 
vieuez — 19,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) : Cu 
ușile tachlse — 19.
® Teatrul Mic (14 70 31) : Niște țărani 
— 19.
• Teatrul Foarte 
Baladă cotidiană — 
August") — 19.36.
• Teatrul „Nottara" .............. .........
gheru) : Jocul vieții și al morțli in 
deșertul de cenușă — 19,30.
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) ; Amadeus — 19,30.
® Teatrul satiric-mtizlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 13 56 78) : Vorba tal Tă
nase — 19,30: (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
9 Teatru! evreiesc de stat 
Efros Saga — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Cintăm cu drag 
buni — 19.
® Teatrul „Ion Creangă" 
Băiatul cu floarea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" ,___ ... .
Făt-ITumos din lacrimă — 18; (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") ; Aventu
rile lui Plum-Plum — 10.
© Studioul
(13 72 59)
19,30.

• SCHI CU VELE.Atașați o velă de costumul de

Mfc (14 09 05) : 
17; (la sala ,.23

(59 31 03, sala Ma-

(20 39 70) :

română" 
la oameni

(50 26 55) ;

de teatru al I.A.T.C. 
: Deșteptarea primăverii —

schi și pericolul de accidente se va reduce simțitor — cel puțin așa asigură specialiștii francezi în materie. Schiorii amatori vor avea ia dispoziție în acest sens hanorace speciale, prevăzute cu o pinză din fire poliamidice în suprafață de 3 mp, fixată de mîneci și care se poate atașa și de încălțămintea schiorilor (vezi foto). Scopul : frinarea vitezei de coborîre. îu cazul cind schiorul respectiv se găsește !n fața unei pante abrupte, nu are decit să „înalțe" vela, adică să desfacă larg brațele și alunecarea Ia vale se desfășoară cit mai lin cu putință. Vor dispune intr-un viitor apropiat schiorii și de o cirmă pentru a „naviga" pe întinderile imaculate ale zăpezii ?
1
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Camera Reprezentanților a S.U.A. 
a respins alocarea de fonduri

pentru rachetele „MX“
WASHINGTON 8 (Agerpres) - In 

pofida eforturilor Administrației, 
Camera Reprezentanților a S.U.A. a 
respins, cu 245 de voturi contra și 
176 pentru, alocarea unor fonduri 
de aproape un miliard de dolari in 
bugetul pe anul financiar viitor, so
licitate de Casa Albă pentru pro
ducerea primelor 5 rachete inter
continentale de tipul „MX", Infor
mează agențiile Associated Press șl 
U.P.I. Se precizează că 50 da 
deputați ai Partidului Republican 
s-au alăturat opoziției democrata cu

ocazia votului pentru a bloca apro
barea acestor fonduri.

Votul negativ din Camera Repre
zentanților în problema rachetelor 
„MX", se apreciază, constituie o 
serioasă lovitură pentru politica mi
litară a Administrației, care, după 
cum se știe, la 22 noiembrie, a 
anunțat hotărirea de a proceda la 
desfășurarea a 100 de rachete 
„MX" în statul Wyoming.

Cererea Administrației privind 
alocarea fondurilor menționate ur
mează să fie luată în dezbatere 
de către Senat.

Ecouri înComitetul național pentru o politică nucleară sănătoasă, organizație. care luptă împotriva cursei înarmărilor, a dat publicității o declarație in ■ care salută votul din Camera Reprezentanților ca „o victorie uriașă pentru poporul american, pentru controlul înarmărilor nucleare, pentru bunul simț".Referindu-se la extinderea fără - precedent a acțiunilor împotriva cursei înarmărilor, turarea unui război agențiaPRESS INTERNATIONAL" relevă : „Pe ambele maluri ale Atlanticului, mișcarea
pentru înlă- • pericolului nuclear, ..UNITED

opinia publică americanăpentru pace s-a extins atit de repede incit ea nu mai poate fi ignorată. In Statele Unite, 25 de organizații, de ia cele sindicale pină la cele religioase, in total 20 milioane de oameni, au întemeiat recent mișcarea națională „Cetățenii împotriva războiului clear".„Mișcările pentru dezarmare din S.U.A. și Europa occidentală — arată la rindul său agenția „REUTER" — au îmbrățișat ideea înghețării înarmărilor nucleare ca pe cea mai eficientă modalitate de oprire a competiției militare potențial dezastruoase dintre S.U.A. și U.R.S.S. La alegerile

de la 2 noiembrie din S.U.A., 12 milioane de americani din nouă state au votat, într-un referendum, pentru înghețarea înarmărilor nucleare ale S.U.A. șl U.R.S.S.".Numeroase organizații religioase din S.U.A. s-au alăturat de masă amplasării nuclea- „MX“, „WA- POST". declara- lideri ai S.U.A.,
nu- campaniei împotriva noilor rachete re americane scrie ziarul SHINGTON Reproducînd țiile unor 1 clerului din ziarul citat subliniază că în prezent este necesar să se acționeze în vederea schimbării acestei politici ce pune în pericol cauza păcii.

O escaladare a înarmărilor 
de... 30 de miliarde dolari!

Programul de construire și amplasare a rachetelor intercontinentale 
„MX" — o nouă generație de gigantice arme nucleare strategice — a 
fost anunțat in urmă cu două săptămini de președintele Reagan intr-un 
discurs televizat. Este vorbă de 100 rachete, care ar urma să devină ope
raționale pină in 1986. Ele vor fi amplasate in silozuri betonate, la adin- 
cimi de circa 50 m, in statul Wyoming, pe un teren militar lung de 
23 km și lat de 3 km. Fiecare rachetă „MX", in greutate de 90 de tone, 
este purtătoarea a 10 focoase nucleare, care au o capacitate de distrugere 
egală cu cea a 100 de bombe de tipul celor ce au distrus orașele Hiroshi
ma. și Nagasaki în august 1945. Deci, prin fabricarea celor 100 rachete 
„MX", la arsenalul nuclear american s-ar adăuga încă 10 000 bombe de 
tip Hiroshima.

Observatorii de la Washington — citați de agențiile internaționale de 
presă — amintesc că pentru realizarea proiectului de desfășurare a celor 
100 rachete „MX" vor fi irosiți între 26 și 30 miliarde dolari, in condițiile 
in care deja în anul financiar 1983 forjele armate ale S.U.A. urmează să 
cheltuiască suma record de 177,9 miliarde dolari pentru „achiziționarea 
de arme, operațiuni militare și întreținere". Agențiile, menționează, pe 
de altă parte, că aceste uriașe cheltuieli militare au implicații serioase 
asupra economiei S.U.A.,, confruntată cu grave consecințe ale recesiunii 
prelungite — șomajul a atins 12 milioane și inflația se menține la ritmuri 
inalte — precum și asupra condițiilor de viață ale maselor populare 
Votul negativ din Camera Reprezentanților reflectă astfel nemulțumirile 
milioanelor de americani față de proiectele de intensificare a cursei în
armărilor.

•>

privind situația din Orientul Mijlociu
al O.N.U. relevă necesitatea 

realizării unei reglementări politice a situației
® Intervenția reprezentantului României

• Raportul secretarului general

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).— într-un raport înaintat Adunării Generale in legătură cu evoluția evenimentelor din Orientul Mijlociu, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, constată gravitatea situației din zonă și dificultățile mari existente în calea unei soluții da pace atotcuprinzătoare. .JȘînt convins, cu toate acestea, arară secretarul general în raport, că Națiunila Unite, in general, șl Consiliul da Securitate, în special, trebuie șl pot să joace un rol-cheie, constructiv, In ajungerea la o asemenea reglementare. Soluționarea crizei din Orientul Mijlociu nu poate fl rezolvată fără , retragerea forțelor lsraeliene din teritoriile ocupate, inclusiv din Liban". Javier Perez de Cuellar s-a pronunțat, de asemenea, pentru recunoașterea suveranității, integrității teritoriale și independenței tuturor statelor din Orientul Mijlociu, a dreptului lor de a trăi in pace, in cadrul unor frontiere sigure și recunoscute. Totodată, el a accentuat necesitatea de a se ajunge la o soluționare justă a problemei palestiniene, pe baza recunoașterii drepturilor legitime ala poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la autodeterminare.Situația din Orientul Mijlociu constituie în aceste zilș obiectul dezbaterilor Adunării Generale a O.N.U. Numeroase delegații relevă situația gravă care continuă să existe in această regiune, situație care afectează pacea, securitatea și dența popoarelor din zonă, pericol pacea și securitatea
LA NAȚIUNILE

din zonă

reglementări soluționări a

indepen- punind în in lumea
UNITE

Întreagă. Absența unei politice globale, a unei problemei palestiniene și a celorlalte aspecte ale conflictului, subliniază vorbitorii, continuă să expună aceste popoare consecințelor nefaste ale unor noi confruntări și acțiuni militare.Reamintind poziția României de condamnare fermă a acțiunilor agresive ale Israelului în Liban, a masacrelor din taberele de refugiați palestinieni, a actelor de anexare a înălțimilor Golan și a acțiunilor împotriva populației palestiniene din teritoriile ocupate, reprezentantul României, Ion Diaconu, a prezentat pe larg acțiunea constantă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea unei păci globale, juste și durabile, in Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și crearea unul stat independent propriu, precum șj la garantarea independenței și suveranității tuturor statelor din regiune.A fost exprimată convingerea că O.N.U, poate și trebuie să joace un rol mai activ în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-arab, in soluționarea prin mijloace pașnice a tuturor stărilor de tensiune și conflict din conformitate lor de a trăi securitate și

Alegerea președintelui 
Confederației ElvețieneBERNA 8 (Agerpres). — Jean- Pierre Aubert, șeful Departamentului Federal al Afacerilor Externe, a fost ales miercuri președinte a! Confederației Elvețiene pe anul 1983, de către Adunarea Federală, informează agenția France Presse. Președintele Confederației Elvețiene are ca sarcină prezidarea Consiliului Federal (guvernul) și reprezentarea Elveției în străinătate. Aubert va cumula și funcția de șef al Departamentului Federal al Afacerilor Externe.Willi Ritschard, șeful Departamentului Finanțelor și Vămilor, a fost ales vicepreședinte al Confederației Elvețiene.

scrisorile de
Suedia și-a prezentat 
acreditare

FRANȚA

„Partidele de stingă trebuie 
să încheie cit mai grabnic 

acordul preelectoral"

viața internațională, in cu aspirațiile popoare- într-un climat de pace, cooperare.
Adoptarea unor rezoluții în apărarea 

victimelor represiunilor rasiste din R.S.A,

Declarațiile secretarului 
general al P.C.F.PARIS 8 (Agerpres) — Luînd cu- vîntul la postul de radio „Frante- Inter", secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais, a subliniat, între altele, că politica promovată de guvern in ultimele 18 luni a început să dea roade : S-a redus ritmul de creștere a inflației și a fost stopată în mare măsură inflația. „P.C. Francez participă nemijlocit la transpunerea în viață a liniei guvernului, dar, totodată, își menține deplina independență în evaluarea situației și luptă pentru Înfăptuirea obiectivului său — construirea socialismului" — a subliniat Marchais.Secretarul general al P.C.F. a apreciat, de asemenea, că, in fața consolidării forțelor de dreapta, partidele de stingă trebuie să încheie cît mai grabnic acordul preelectoral.

STOCHOLM 8 (Agerpres) — gele Carl al XVI-lea Gustaf Suediei l-a primit, miercuri, Ștefan Constantinescu, care și-a zentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Stockholm.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu ău fost transmise șefului statului suedez și reginei Silvia un cordial salut și cele mai buna urări de depline succese și sănătate.Regele Cari al XVI-lea Gustaf a mulțumit pentru mesajul primit și a

Real pe pre- rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a reginei Silvia, un salut cordial, urări de sănătate și fericire.în cadrul convorbirii ce a avut loc — desfășurată într-o atmosferă cordială, in spiritul relațiilor tradiționale dintre cele două țări și popoare — șeful statului suedez a evocat cu plăcere vizita pe care președintele României a efectuat-o în Suedia în toamna anului 1980. reafirmat dorința Suediei de a ținua și extinde colaborarea pe tipie planuri cu țara noastră.
EI a con- mul-

O nouă acțiune agresivă a R. S. A. 
împotriva R. P. Mozambic

© Sfidînd protestele opiniei publice mondiale, trupe ale rasiștilor 
sud-africani au pătruns pe teritoriul țării @ Respingerea 

agresorilorMAPUTO 8 (Agerpres). — într-un comunicat difuzat de Agenția mo- zambicană de informații, citat de agenția T.A.S.S., se arată că trupe aparținînd regimului rasist din R.S.A. au săvîrșit o nouă agresiune împotriva Republicii Populare Mozambic. La 6 decembrie, precizează comunicatul, subunități militare din R.S.A. au pătruns pe o adincime de 9 kilometri pe teritoriul mozambican in provincia Maputo. In urma acestei agresiuni s-au înregistrat victime in

rindul populației civile. La riposta forțelor mozambicanc de graniță și a milițiilor populare, forțele agresoare au fost respinse.Noua acțiune provocatoare a R.S.A., se arată in comunicatul agenției citate, a fost săvîrșită după repetate amenințări la adresa R.P. Mozambic din partea guvernului rasist de la Pretoria, ea planurile strategice destabiliza ' situația înșcriindu-se în ale R.S.A. de a din Mozambic.
Persistența fenomenelor crizei în economia occidentală

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Cu 127 de. voturi pentru și o abținere (S.U.A.), Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat marți o rezoluție prin care cere autorităților rasiste sud-africane să comute sentințele de condamnare la moarte pronunțate împotriva a șase militanți pentru libertate, membri ai Congresului Național African (A.N.C.). In document se exprimă profunda îngrijorare a membrilor O.N.U._ pentru faptul că autoritățile de la rezoluția din 1 care guvernului cerea să anuleze împotriva a treiRezoluția adoptată marți atrage atenția că „represiunea permanentă și execuțiile cărora le cad victimă militanții de culoare împotriva apartheidului vor avea repercusiuni foarte grave". Documentul cere secretarului general al O.N.U. să transmită imediat textul guvernului sud-afri- can și să raporteze Adunării Generale pînă la 15. decembrie.

Pretoria au ignorat octombrie 1982, în sud-african i se pedepsele impuse membri ai A.N.C.

La rîndul său, Consiliul de Securitate a adoptat în unanimitate o rezoluție prezentată de Guyana, Iordania, Panama, Togo, Uganda și Zair, care se pronunță pentru comutarea pedepsei capitale impuse împotriva celor șase militanți de culoare. „Consiliul de Securitate — se arată in rezoluție — este conștient de faptul că aplicarea sentințelor capitale va agrava și mai mult situația din Africa de Sud".
★La Națiunile Unite a fost difuzat un nou raport întocmit de o comisie specială a Consiliului de Securitate însărcinată cu investigarea implicării Africii de Sud in tentativa de lovitură de stat întreprinsă în 1931 de un grup de mercenari împotriva Republicii Seychelles. Documentul afirmă răspicat că există probe de netăgăduit că Africa de Sud a fost în mod clar amestecată în evenimentele menționate.

Reuniune a Organizației 
Mondiale a TurismuluiMADRID 8 (Agerpres). — La Madrid au început lucrările Consiliului Executiv al Organizației Mondiale a Turismului (O.M.T.), la care iau parte reprezentanți a 21 de state membre. Din România participă o delegație condusă de Nicolae Gavrilescu, ministrul turismului și sportului.Pe ordinea de. zi p lucrărilor figurează probleme legate de elaborarea programului de activități al organizației pe perioada 1984—1985 și de pregătirea viitoarei adunări generale a O.M.T.Șeful delegației, ‘.române a avut o întrevedere cu secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului, Robert Lonati, prilej cu care au fost trecute in revistă diferite aspecte ale colaborării țării noastre cu O.M.T., stabilindu-se măsuri pentru intensificarea acesteia în perioada următoare.

Șomajul - în continuă agravareWASHINGTON. — După doi ani de la punerea sa în aplicare, programul economic al președintelui Ronald Reagan întîrzie să-și aducă roadele, se arată într-un comentariu al agenției France Presse.Deficitul bugetar va depăși anul acesta 150 miliarde dolari. Reducerea cu 15 la sută a unor categorii de impozite nu a dus, așa cum spera Administrația Reagan, la relansarea consumului, și deci a economiei. Recesiunea continuă să fie prezentă. Marasmul atinge practic toate sectoarele economice, iar șomajul nu a încetat să crească de-a lungul întregului- an, pentru a afecta astăzi 12 milioane de americani, un record din 1940, menționează agenția.

cipală a programului sau ecor. îuC este de a găsi unele „măsuri cara să respecte dreptatea socială".Vogel consideră că Bundesbank-ul ar putea susține „pactul de solidaritate" printr-o politică adecvată șl scăderea ratei dobînzilor, care ar stimula investițiile.

BONN 8 (Agerpres) — Candidatul Partidului Social-Democrat la funcția de cancelar al R.F.G., în perspectiva cîștigării alegerilor generale anticipate de la 6 martie 1983, Hans- Jochen Vogel, a prezentat marți un „pact de solidaritate" menit să scoată țara din criză, informează agenția France Presse.„Numărul șomerilor a depășit in prezent două milioane, a spus Vogel, adăugind că este de așteptat ca numărul acestora să atingă aproximativ 2,5 milioane în 1983". în context, vorbitorul a relevat că grija prin-

ROMA. — Potrivit datelor oficiale publicate la Roma, la începutul lunii iulie, in Italia erau înregistrați 2 119 000 șomeri, relatează agenția T.A.S.S. în legătură cu aceasta, ziarul „La Stampa" relatează că din acești șomeri peste 50 la sută sint tineri care nu au Ia activ nici o zi de muncă, iar un număr de 1 179 000 sint femei. Același ziar subliniază că între 600 000 și 700 000 de persoane sint în prezent concediate „temporar".LONDRA. — Potrivit unul document publicat de Direcția Centrală de Statistică a Marii Britanii, un număr de 500 000 de tineri și tinere, ceea ce reprezintă 25 la sută din englezii intre 16—19 ani, sint înregistrați ca șomeri. Majoritatea sînt pro- veniți din fostele colonii britanice. Același document constată că. lipsa de locuri de muncă constituie principala cauză care îi împinge pe tineri la sinucidere sau la comiterea unor Infracțiuni.
În lumea capitalului, adevăruri omise de apologeții „drepturilor omului"
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GW dreptal la sanatate Made*.. Inamslbditatea la asistența sanitara
In ciclul de articole consacrate de ziarul nostru dezvăluirii 

adevăratei stări de lucruri în legătură cu DREPTURILE 
OMULUI ÎN LUMEA CAPITALULUI au apărut pînă acum 
relatări despre încălcarea flagrantă a unor drepturi fun
damentale cum sînt : DREPTUL LA MUNCĂ (Scînteia nr. 
12 504), DREPTUL LA EDUCAȚIE („Scînteia" 
DREPTUL DE A PARTICIPA LA CONDUCEREA SOCIETÂȚil 
(„Scînteia", Nr. 12 517) - fără de care este de neconceput o 
viață demnă, ferită de nesiguranța zilei de mîine. In conti
nuarea ciclului amintit, abordăm, în numărul de față al 
ziarului, aspecte privind modul cum este înțeles și „înfăptuit" 
- în fapt golit de conținut — DREPTUL LA SĂNĂTATE.

Nr. 12 508),

:4
© „Profunde inegalități în fața bolilor și a morții: 
riscul mortalității este de patru ori mai mare în ca
zul unui muncitor decît în cazul unui industriaș" 
• 25 milioane cetățeni din S.U.A. nu-și pot permite 
„luxul" de a-și trata maladiile ® „Sumele datorate 
pentru întreținerea sănătății se dublează la fiecare 
cinci ani" ® „Concernele medicale" — uriașe com
plexe pentru exploatarea celor bolnavi, de pe urma 
cărora obțin profituri de zeci de miliarde de dolari

Dreptul Io sănătate a fost și este o temă abordată frecvent in ță
rile capitaliste, intrucît și în acest domeniu se mențin și se adincesc mari 
inechități și situații paradoxale. Teama de îmbolnăvire însoțește perma
nent viața oamenilor simpli nu pentru că nu ar exista medici competenți 
sau medicamente eficace ; ea este generată de drama incapacității de 
a putea acoperi cheltuielile necesare tratării unei boli.

„Sănătatea — constata săptămîna- lul francez „L’EXPRESS" — costă 
tot mai mult". Cu alte cuvinte, din-, colo de orice considerente morale, îngrijirea sănătății este în funcție di-

pină Ia 600 dolari. Ministerul Sănătății din S.U.A. calculase la un moment dat că 75 milioane de americani nu beneficiază de asistență medicală corespunzătoare, iar 25 milioane cu venituri dintre mici nu-și pot permite cele mai „luxul" de
a-și îngriji sănătatea. „Fiecare cetă
țean vest-german — scrie revista „DER SPIEGEL" — transferă in me
die anual un intreg salariu lunar la 
casele de asistență medicală („Kran- kenkasse")" ; iar sumă sporește an de an.rectă de resursele materiale de care dispune pacientul. Insuficiență acestor fonduri atrage in mod automat o reducere drastică, adesea chiar o anulare a posibilităților de tratament. „Balanța vieții” se înclină în favoarea bogaților

Un drept care ar trebui să fie al tuturor,

dar rămine un privilegiuAșa își intitula sugestiv ziarul „LE MONDE:' un articol, in care sublinia: 
„Chiar de la naștere, riscurile m'or-TIME

„Creșterea continuă a 
costului îngrijirii sănătății 
constituie o problemă atît 
de gravă, îneît a devenit o 
preocupare la scară națio
nală. în 1965, americanii 
consacrau 38,9 miliarde do
lari pentru diversele chel
tuieli medicale — costul 
internărilor la spital, onora
riile plătite doctorilor, cos
tul testelor de laborator ș.a. 
Această sumă reprezenta 
5,9 la sută din totalul chel
tuielilor pentru bunuri și 
servicii. De atunci pînă 
acum, nota de plată a cres
cut cu 430 la sută”.

talității in rindul fiilor de munci
tori este de două ori mai mare decit 
în rindul copiilor de industriași, iar 
la virsta de 35 de ani muncitorul 
este confruntat cu riscul de a muri 
de patru ori mai mare decit un in
dustriaș. Mult mai mult decit virsta, 
apartenența socială apare in zilele 
noastre ca un factor determinant al 
inegalității in fața bolilor și a 
morții".Intr-adevăr, în țările capitaliste dezvoltate, costurile pentru îngrijirea sănătății au urcat și urcă atit de vertiginos, incit armata celor ce pierd această „cui să" devine zi de zi tot mai numeroasă. „Problema este 
deosebit de serioasă" — opinează Thomas C. Chalmers și Alfred R. Stein într-un studiu publicat în revista „BUSINESS WEEK". „Conform 
datelor furnizate de oficiile de asis
tență medicală — arată ei — in rit
mul actual de creștere, cheltuielile 
în acest sector vital pentru viața ce
tățenilor din S.U.A. se vor dubla 
aproape la fiecare cinci ani. ajun- 
gînd la 2,3 bilioane dolari în anul 
2000 și la 4,1 bilioane dolari in 2005".în aceste condiții este anulată de la sine garantarea la scara întregului popor a dreptului la sănătate. în ultima vreme, costul spitalizării a crescut în S.U.A. de zece ori, o zi de internare necesitind o plată de

„Se ajunge astfel la o biza
ră selecție — notează revista „Business Week", citind din studiul amintit. în fiecare zi se iau decizii 
cine să 
desigur, 
dată in favoarea bogaților". Iar apărarea sănătății întregului popor rămine în continuare un deziderat imposibil de realizat din cauza inegalităților și discriminărilor sociale.

„Mii de orașe mici din S.U.A., dar 
mai ales cartierele sărace ale marilor 
aglomerații urbane — relevă ziarul „NEW YORK TIMES" — suferă din 
cauza penuriei de spitale și cadre 
medicale. în cartierele new-yorkeze 
Harlem și Bronx, un medic revine la 
3 500 locuitori, iar in centrul vechi 
ale Detroitului, locuit aproape in ex
clusivitate de afro-americani,. la 
200 000 locuitori existau in urmă cu 
cîțiva ani doar 15 medici".Carențe similare, observate in sistemul sanitar din Italia, au dus la crearea, din inițiativa unor grupuri de

trăiască și cine să moară. Șt 
balanfa înclină de fiecare

BOLNAVILOR" ;pentru a atrage a- tenția asupra unor stări de fapt intolerabile. „Situația multor spitale 
— de la Milano pină la Palermo — arată ziarul „L’UNITÂ" — este sino
nimă cu supraaglomerarea, cu insu
ficiența personalului, cu condiții 
incompatibile de igienă, ceea ce l-a 
determinat pe un medic din Roma să 
lanseze, in disperare de cauză, aver
tismentul : -Cine ține la viață refuză 
cu indîrjire să fie internat in spita
lele noastre»"...

tlculare vor ajunge curînd la 65 miliarde dolari anual!în timpul cunoscutului „proces al tetraciclinei", s-a relevat că trei gi- ganți ai industriei farmaceutice „Cyanamid", „Pfizer" și „Bristol Myers" incheiaseră o înțelegere secretă pentru a realiza beneficii enorme. Astfel, deși costul unei capsule de tetraciclină revenea pe .piața franceză la un franc, produsul era vîndut cu 15 franci farmaciilor și cu 25 franci consumatorilor! Reluînd concluziile unor specialiști, publicația „SCIENCE ET VIE" dezvăluie că dintr-un impresionant catalog cu 13 000 produse farmaceutice, 12 700— 12 900 erau total ineficace, multe erau duplicate ale altor medicamen- ' te, prezentind aceeași compoziție, sub etichete diverse.Dreptul la sănătate echivalează tn aceste cazuri cu exploatarea de deznădejde și disperare ajung unii bolnavi, dispuși orice sacrificii materiale procurarea medicamentului los. Specularea pentru urcarea amintește comportamentul neguțătorilor de sclavi, precursori, ca cinism, ai actualilor „patroni ai „afacerilor cu bolile" (expresie uzitată de revista „DER SPIEGEL"). " ‘dulității oamenilor, în suficientă măsură a mitor medicamente uneori la consecințe care își pun stigmatul asupra ființe vieții. Să amintim de malformațiile provocate copiilor ale căror au consumat în thalidomida. Nici o

stărilor în care să facă pentru miracu- acestor sentimente conturilor la bancă
înșelarea cre- neverificarea efectelor anu- au dus și duc iremediabile, unor nevinovate pe toată duratamametimpul sarcinii compensație din

cetățeni, TRIBUNALULUI

THE GUARDIAN
„ln materie de asistență 

medicală — si-’item martori 
ai unei tendințe de adîncire 
continuă a inegalităților".

sănătatea oamenilor

Intrucît în țările capitaliste totul se cumpără cu bani, inclusiv sănătatea, acest domeniu care priyește viața întregii națiuni se află continuu asaltat de marile grupuri financiare și bancare. în deceniul trecut — notează revista „U.S. NEWS AND WORLD REPORT" — în S.U.A. au apărut și s-au multiplicat veritabile „concerne medicale", ale căror venituri nu încetează să crească ; aceste „concerne" dispun de

spitale, sanatorii, clinici psihiatrice, laboratoare, stații , de prim-ajutor, centre de vizite la domiciliu. Aproximativ o sută de companii înscrise pe listele Bursei americane de valori se ocupă concomitent cu consultații, tratamente medicale, precum și cu producerea de medicamente și aparatură de specialitate. Ele constituie în consecință cele mai avantajoase domenii de plasare a capitalurilor. Veniturile instituțiilor medicale par-

lume nu va putea alina durerea familiilor în care s-au născut acei copii.Dacă practica generală a marilor firme producătoare de medicamente este de a. aloca din fondurile lor 17 la sută pentru reclamă și numai 8 la sută pentru cercetare, devine clar ce criterii primează în lumea afaceriștilor cu produse farmaceutice. „Anti
bioticele, dar nu numai ele — constata revista „PARIS MATCH" —au 
devenit o sursă de profit cum sint 
automobilele și lenjeria de lux pen
tru femei".Ca și celelalte drepturi elementare ale omului, dreptul la sănătate este și el amputat, anulat de fapt, pentru extinse categorii ale populației din țările capitaliste dezvoltate, unde baza materială existentă in rețeaua sanitară este accesibilă în funcție de mărimea veniturilor și de poziția socială, creind mari disparități, inechități și profunde injustiții.

I 

OPȚIUNILE DE POLITICA EXTER- i 
NA ALE MEXICULUI. Tn.tr-o decla
rație făcută la Ciudad de Mexico, 
președintele țării, Miguel de Io Mq- | 
drid Hurtado, a arătat că ,,promo- 1 
varea ' unei politici de cooperd’” 
pașnică cu celelalte popoare 
lumii va constitui linia politică fun- I 
damentală a administrației sale" - 
transmite agenția Prensa Latina. ISECRETARUL GENERAL AL O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a recomandat prelungirea, cu încă șase luni a mandatului Forțelor O.N.U. din Cipru (UNFCYP). în raportul asupra problemei cipriote, secretarul general se referă la stadiul misiunii sale de bune oficiipși al convorbirilor intercomunitare. El cere guvernelor interesate jsă acționeze într-un asemenea mod incit să nu fie spulberată speranța găsirii unei soluții la această problemă.

stern
msigaxirt

„Șefii unor clinici, finan
țate cu banii contribuabili
lor, realizează, prin spolie
rea pacienților, încasări 
substanțiale, veniturile a- 
nuale de ordinul milioane
lor dev mărci nefiind o 
raritate".

De ce se perpetuează morbiditatea

în țările lumii a treia

Marile companii de produse farmaceutice' nu-și exploatează numai propriii monopolul in storc profituri substanțiale și din țările lumii a treia. Statele sărace suportă o notă de plată de 4 miliarde dolari, achitată anual țărilor dezvoltate pentru importul de medicamente. De multe ori, acestea nu sint medicamentele de care au nevoie cu adevărat țările respective. Și aceasta în condițiile în care imensa majoritate a persoanelor care nu se bucură de nici un fel de îngrijire medicală trăiesc în țările slab dezvoltate. O sursă, deci de profit din suferințele a sute de milioane de oameni. Intervine aici și un alt factor: lipsa de fonduri pentru achiziționarea unor produse medicamentoase indispensabile, in timp ce arsenalele

insă cetățeni. Deținînd acest sector, ele mondiale înghit sume uriașe. Peste șase milioane de copii — provenind în marea lor majoritate din țări in curs de dezvoltare — mor in fiecare an din cauza unor boli pentru care există vaccinurile necesare, dar lipsesc mijloacele financiare și sanitare. Generalizarea acțiunii de vaccinare împotriva maladiilor transmisibile, operațiune programată de O.M.S. pină în 1990, ar necesita 40 miliarde dolari, adică a 16-a parte din cît se irosește anual în lume pentru înarmare.Date, fapte, realități care, punînd în lumină o situație adesea tragică, se constituie intr-un drastic rechizitoriu la adresa practicilor profund antiuman iste ale celor care se erijează în apărători ai „drepturilor omului".

GRUPARE NEONAZISTA DESFIINȚATĂ. . în Berlinul occidental a fost desființată o grupare paramilitară neonazistă. Perchezițiile efectuate la locuințele celor 29 de persoane interogate dp forțele de ordine au dus Ta confiscarea de documente și scrieri cu caracter neonazist, măști de gaze, căști de oțel, arme, muniții și uniforme. Majoritatea tinerilor reținuți de poliție, dar ulterior puși în libertate, erau deja cunoscuți că au făcut parte din Partidul Național Democrat (N.P.D.) sau Mișcarea populară socialistă, o organizație extremistă interzisă în luna ianuarie a.c., a declarat un purtător de cuvînt al justiției.O HOTARIRE PRIVIND DEȘEU- RILE RADIOACTIVE. Ca urmare a puternicelor proteste organizațiilor ecologiste pene, guvernul olandez că a hotărît să nu mai în ocean deșeuri radioactive, informează ultimii anual, medie, active ... ____ _ __lui. Potrivit unui proiect elaborat de specialiști ai guvernului de la Haga, aceste deșeuri vor fi depozitate. în următorii zece ani, pe- uscat.

din partea vest-euro- a anunțat depozitezeagenția Associated Press. în 15 ani, Olanda a scufundat în ■ conteinere. speciale, in trei tone de deșeuri radio- în zona de esț a Atlanticu-

Petre STÂNCESCU

MAJORAREA PREȚULUI BENZINEI IN SPANIA. Consiliul de miniștri spaniol a hotărit majorarea prețului la benzină cu ceste21 la sută, a anunțat purtătorul de cuvînt al guvernului, potrivit agenției France' Presse.
INUNDAȚII IN ZONA FLUVIU

LUI MISSISSIPPI. Un număr de
22 de districte din statul american 
Missouri și 6 din Illinois au fost de
clarate. marți, zone de dezastru 
din cauza inundațiilor provocate 
in bazinul fluviului Mississippi de 
ploile și furtunile din ultimele zile, 
relatează agențiile americane de 
presă. Cel puțin 20 de persoane 
și-au pierdut viața.
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