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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe corespondentul special al ziarului italian „Corriere della Sera"

Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Socialiste România, a primit pe Et
tore Petta, corespondent special al 
ziarului italian „Corriere della Sera".

Cu această ocazie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru cotidianul italian.
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Inițiativele consecvente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale României social ste

Mobilizator apel la acțiune pentru salvgardarea Europei 
și a întregii omeniri de primejdia nucleară 

tn pagina a V-a

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri a avut loc

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, marți, 13 
decembrie, a avut loc Ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 
industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfuri
lor și finanțe.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de participanții la ple
nară cu cele mai calde sen
timente de dragoste, stimă 
și recunoștință, la sosirea 
în sala Palatului Sporturi
lor și Culturii, unde s-au 
desfășurat lucrările. Toți 
cei prezenți au aclamat în
delung, cu multă însufleți
re, numele partidului, al 
secretarului său general.

Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc membrii 
Biroului Executiv al Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii,

La lucrări au participat 
membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

Au luat parte, ca invi
tați, primi secretari ai co
mitetelor județene de 
partid care nu sînt mem
bri ai Consiliului Național, 
cadre de conducere din 
ministere și instituții cen
trale, activiști de partid, ai 
organizațiilor de masă și 
obștești.

Lucrările plenarei au

fost conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a adoptat,. în u- 
nanimitate, următoarea or
dine de zi :

— Proiectul Planului na
tional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1981.

— Proiectul Planului fi
nanciar centralizat al eco
nomiei naționale și Proiec
tul Bugetului de stat pe 
anul 1984.

— Programul privind 
creșterea mai accentuată a 
productivității muncii si 
perfecționarea organizării 
și normării muncii in pe
rioada 1983—1985 și piuă 
in 1990.

— Programul privind 
îmbunătățirea nivelului
tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consu
murilor de materii prime, 
de combustibil și energie 
și valorificarea superioară 
a materiilor prime și ma
terialelor in ■ perioada 
1983—1985 și pînă în 1999.

— Programul privind a- 
plicarea măsurilor ds auto- 
conducere și autoanrovizio- 
nare pentru asigurarea 
unei bnne aprovizionări a 
populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri in
dustriale de consum ne pe
rioada 1 Octombrie 1983 — 
30 septembrie 1984.

— Raport asupra modu
lui în care s-au desfășurat 
adunările generale ale oa
menilor muncii din perioa
da octombrie — noiembrie 
1983 pentru dezbaterea in
dicatorilor de plan pe anul 
1984. t

în cadrul ședinței ple
nare au luat cuvîntul tovă
rășii : Gheorghe Pana,
prim-secretar ■ al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., Cornel Boca, mais
tru, președintele comite
tului sindicatului și al adu
nării generale a oamenilor 
muncii de la Uzina de 
aglomerare furnale din 
Combinatul siderurgic Ga
lați. Teodor Boncalo, șef. 
de brigadă la întreprinde
rea minieră Ltipeni, Erou 
al Muncii Socialiste, mem
bru al consiliului oameni
lor muncii la Combinatul, 
minier Valea Jiului,. Irina 
Farkaș, președintele con
siliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de 
tricotaje „Miorița" Oradea, 
loan Avram, președintele 
consiliului de conducere al 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
Leontina Luca, maistru, 
președintele consiliului oa
menilor munc:i de la în-, 
treorinderea de mase plas
tice Iași, Nicolae Luca, 
maistru, președintele con
siliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea me
canică Sibiu, Neculai 
Agac’ai, președintele consi
liului de conducere al Mi
nisterului Industriei Meta
lurgice, Constantin Palade, 
vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii de la 
Combinatul petrochimic 
Borzești, județul Bacău, 
Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., Ian- 
cu Drăgan. director gene
ral a' Instîtutu’ui central
(Continuare un pag. a ill-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a dezbătut și aprobat planul și bugetul pe 1984, programele privind dezvoltarea în continuare a societății noastre socialiste, creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic, precum și programul de au- toaprovizionare.Adoptarea acestor documente, In unanimitate, înseamnă că toți membrii Consiliului Național s-au angajat de a acționa cu toate forțele în vederea realizării lor în cele mai bune condiții.Avem o perspectivă clară ; avem planul și programe clare pentru activitatea din anul viitor și în următorii ani. Acum, hotărîtor este trecerea la realizarea lor în viață. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea, în puținele zile care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului, pentru încheierea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pregătirea planului pe 1984, în așa fel încît, din prima zi a noului an, să se desfășoare o activitate ritmică și să se evite lipsurile care, din păcate, s-au mai manifestat și în acest an.Cunoscînd planul, bugetul, programele pentru toate domeniile de activitate, este necesar să elaborăm măsurile concrete, organizatorice și tehnice, în vederea realizării lor. Planul și programele au fost dezbătute de acum în adunările generale — și aceasta constituie un factor pozitiv, pentru că toate colectivele de oameni ai muncii știu ce au de făcut, cunosc ce sarcini le revin și, deci, pot acționa în deplină cunoștință pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor stabilite în toate domeniile de activitate.Aș dori să subliniez că realizarea planului și a programelor are o mare însemnătate pentru înfăotuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului privind trecerea la un nou stadiu de dezvoltare, la realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile de activitate.Așa cum reiese din planul de dezvoltare economico-socială, trebuie să acordăm în continuare

o atenție deosebită problemelor energiei și materiilor prime. S-a discutastr^T în secțiuni, șî îh plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii despre măsurile care trebuie luate în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului de producție energetică, a reducerii consumurilor și a realizării de economii în toate domeniile. Se poate spune că, printr-o bună gospodărire, în toate sectoarele — începînd cu sectorul producției — am putea, chiar la nivelul actual de energie, să avem un excedent imoortant de energie electrică. Ați auzit aici ce posibilități sînt — în cîteva sectoare numai — de a reduce consumurile, prin aplicarea unor procedee tehnologice, a unor lucrări care se

aplică și, deci, nu sînt necunoscute. Aceasta presupune însă spirit de răspundere pentru interesele generale ale întregului popor, cere măsuri concrete pentru aplicarea în viață a tehnologiilor care sînt cunoscute. Nu trebuie să inventăm nimic nou ca să ne înscriem în consumurile care sînt stabilite !Nu vreau să se înțeleagă însă că trebuie să ne oorlm numai aici. Va trebui ca, odată cu aplicarea măsurilor pentru reducerea consumurilor și realizarea de economii, să intensificăm cercetarea pentru a elabora noi tehnologii, pentru a găsi noi căi de reducere a consumurilor energetice și de combustibil în general. Am în vedere nu numai energia electrică și termică, ci inclusiv

consumurile energiei primare în tehnologii, mai cu seamă în petrochimie.Este necesar să luăm măsuri hotărîte pentru dezvoltarea în continuare a bazei de materii prime, pentru reducerea consumurilor îp conformitate cu programele pe care le avem, pentru recuperarea și refolosirea materialelor și subansamblelor. Așa cum am menționat și la plenara Comitetului Central, în multe sectoare, prin recuperare și refo- losire, trebuie să acoperim 50 la sută, și chiar mai mult, din necesarul de materii prime. Deci, problema recuperării și refolo- sirii materialelor, a subansamblelor și pieselor devine o problemă de importanță deosebită pentru desfășurarea întregii

noastre activități — și aceasta reprezintă miliarde de dolari, milioane și milioane de tone de materii prime, pe care ar trebui să le importăm dacă nu realizăm aceste recuperări și refolosiri.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în vederea realizării programelor privind modernizarea producției, reducerea greutății produselor, pentru a fi la nivelul mondial și a putea fi competitivi pe piața mondială. Reducerea greutății și înscrierea în parametrii stabiliți, luarea de măsuri practice pentru repro- iectarea și realizarea de noi produse cu o greutate și mai mică în toate sectoarele constituie probleme de cea mai mare im-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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AU ÎNDEPLINIT planul anual
industria municipiului 

Deva
Oamenii muncii din industria 

municipiului Deva raportează înde
plinirea, la 13 decembrie a.c., a 
sarcinilor de plan pe anul 1983. Co
lectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile municipiului Deva 
vor realiza pînă la sfîrșitul acestui 
an o producție-marfă suplimentară 
de peste ISO milioane lei. în pe
rioada care a trecut din acest an 
s-au livrat suplimentar beneficiari
lor din țară 8 877 tone fier în mi
nereu, 142 tone pirită, 157 tone 
p'.umb în concentrate. 187 tone zinc, 
194 tone cupru, 36 000 tone ciment, 
1 747 metri cubi produse din BCA, 
286 tone vată minerală și alte pro
duse. (Sabin Cerbn, corespondentul 
„Scînteii").

27 ds unități economice 
din județul Vîlcea

Colectivele de muncă din 27 uni
tăți economice ale județului Vîlcea 
au îndeplinit cu 17 pînă la 30 zile 
mai devreme sarcinile de plan la 
productia-marfă industrială pe anul 
1933. Printre fruntași se numără 
colectivele de oameni ai muncii din 
cadrul I.F.E.T. Rm. Vîlcea. Uzinei 
electrotermice Govora. întreprin
derii de ață Rm. Vîlcea, Fabricii de 
nutrețuri combinate Băbeni. între
prinderii județene de construcții- 
montaj, întreprinderii viei și vinu- 
lui Drăgășani. Hjtărîte să răspun
dă prin fapte deosebite de muncă 
prețioaselor indicații și orientări 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivele din întreprinderile vil- 
cene care și-au onorat înainte de 
termen sarcinile anuale de plan 
și-au propus să realizeze peste pre
vederi 67 938 000 kWh energie elec
trică, 2 155 mc cherestea, 7 501 mp 
PAL, 3 884 mp uși-ferestre. confec
ții textile în valoare de 29 milioa
ne lei și alte produse necesare eco
nomiei naționale în valoare totală 
de 296 milioane lei. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scînteii").

23 de întreprinderi 
industriale din județul 

Harghita
Angajate într-o susținută între

cere, colectivele de oameni ai mun
cii români și maghiari din 23 de 
întreprinderi industriale- din jude
țul Harghita raportează îndeplini
rea înainte de termen a planului 
pe acest an la producția-marfă. 
între unitățile cu cele mai bune 
rezultate se numără întreprinderea 
de fier Vlăhita, întreprinderea mi
nieră Bălan, întreprinderea de ma
trițe și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc, întreprinderea mecanică 
Gheorgheni, întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Miercurea-rCiuc. în
treprinderea de oțeluri sneciale 
forjate Cristuru Secuiesc. Combi
natul de exploatare și prelucrare a 
lemnului Toplița, întreprinderea de 
tricotaje Toplița, întreprinderea de 
morărit și panificație Miercurea- 
Ciuc ș.a. Datorită avansului de 
timp cîstigat, pînă la finele anului 
se va obține o producție suplimen
tară în valoare de peste 160 mili
oane lei. (I. D. Kiss, corespondentul 
..Scînteii").

20 de unități economice 
din județul Argeș

Zilele trecute a raportat îndepli
nirea înainte de termen a planului 
anual și harnicul colectiv de mun
că »1 Schelei de producție petro
lieră Poiana Lacului, care, potrivit 
angajamentului asumat, va înre
gistra la finele anului o produc
ție suplimentară de 3150 tone de 
țiței. Prin creșterea accentuată a 
productivității muncii, intensifica
rea progresului tehnic, sub directa 
îndrumare a organizațiilor de 
partid, au încheiat mai devreme 
sarcinile de producție anuale 20 
unități economice argeșene, care 
estimează că vor obține pe întregul 
an o producție suplimentară de 405 
milioane lei. Printre unitățile frun
tașe enumerăm : Trustul de con
strucții industriale Pitești, Trustul 
I.A.S. Argeș, întreprinderea viei și 
vinului Argeș. (Gheorghe Cirstea, 
corespondentul „Scînteii").

* S reportaje S însemnări >

CONȘTIINȚA DATORIEI
măsurata în fapte

EXEMPLARE
repede și alte aseme
nea „politeți"...

Un sfert de oră mai 
tîrziu, după ce stră
bătusem un drum de 
pămînt clisos, ne a- 
flam în fața cîmpuri- 
lor lui experimentale 

un imens patrula- 
decupat în peisa- 
specific al terenu-

ex- 
Dar 
lui.

— N-o să fie ușor 
să discutați cu el — ni 
s-a spus la Tulcea. E 
un om căruia nu-i 
place să vorbească și 
să se vorbească des
pre el, nu-i place pu
blicitatea, nu-i place 
să fie iscodit... Așa că 
s-ar putea să faceți 
degeaba drumul pină 
la Maliuc. Degeaba, de 
fapt, n-o să fie. o să-i 
vedeți cîmpurile 
perimentale... 
fără explicațiile
nu știu ce o să înțele
geți din ele. Ce pot 
să vă spun despre el 
este că a avut aici 
funcții importante la 
direcția agricolă jude
țeană, dar a cerut să 
plece, să muncească 
în cercetare, a zis că 
e mai important pen
tru el asta deoarece 
în acest domeniu o să 
poată el să realizeze 
mai mult. Așa că a 
părăsit un serviciu 
mai confortabil și bine 
retribuit ca să tră
iască și să muncească 
acolo. în condiții de 
izolare, intr-un loc în 
care, altminteri, greu 
găsim pe cineva ca să 
trimitem...

Și, intr-adevăr.
cum cîteva luni cînd 
am fost acolo, am în- 
tîlnit un ins care, 
atunci cînd i-am spus 
ce vrem de la el. a 
mormăit, nemulțumit, 
ceva in genul că o să 
ne pierdem vremea cu 
el și o se-1 încurcăm 
si pe el din treabă, că 
dacă știa din timn 
despre ce-i vorba dis
părea în baltă și de ce 
n i ne-am dus noi la 
alții, ce rost au toate 
astea, speră să ne 

^vadă plecați cit mai

a-

ter 
jul . 
rilop „de baltă" și în 
interiorul căruia cu 
totul altfel de plante 
decit cele ale bălților 
șa orînduiau și creș
teau luxuriant. în rîn- 
duri și parcele, răsfă- 
țindu-se la soare sub 
pinzele străvezii de 
apă ale aspersoarelor. 
Ne-a condus morocă
nos pe prima alee. 
Și-a fost de ajuns să 
atingă cu mina pri
mele frunze pentru ca 
dintr-o dată omul 
nostru să înceapă a ne 
vorbi, volubil și con
vingător, despre ele. 
Părea că polemizează 
cu ceva sau cu cineva 
și — cum aveam 
ne dăm seama 
tîrziu — chiar 
era : el se află 
într-o dispută. Dispu
ta dintre cercetător și 
obiectul cercetărilor 
sale, dintre cunoscut 
si necunoscut, dintre 
idee si realitate. Dr. 
ing. Victor Săvules'”i 
muncește aici de cîți- 
va ani pentru a în
cerca. în culturi com
parative si în condi
țiile do climă si sol 
ale Del‘ei, specii și 
soiuri de plante ce

să 
mai 
așa 
aici

acestor plante. Dealt- 
minteri toți cei despre 
care vom vorbi aici se 
află antrenați în în
făptuirea amplului 
program de valorifi
care rațională a resur
selor din Delta Dună
rii.

Am văzut solele de 
o 

za- 
mai 

decit

sorg zaharat (cu 
concentrație a 
hărului chiar 
ridicată uneori 
la sfecla de zahăr), 
solele de topinambur 
(napul porcesc), solele 
de sfeclă, de cartofi, 
de porumb, de salcie, 
de plop, de răchită, de 
stuf alb, de arahide, 
de orez (printr-o teh
nologie inedită)...

Ne vorbește cu un 
anume patos despre 
fiecare, cu întreaga 
lor poveste, cu însu
șiri și defecte, cu 
„strategia" ce i s-a 
cerut lui, cercetătoru
lui, pentru a elabora 
un program diferen
țiat, pentru a urmări 
evoluțiile între atît de 
multe coordonate — 
irigat, neirigat. în suc
cesiuni 
și fără 
diverse 
— Și

de culturi, cu 
tratamente, în 
tehnologii etc. 
de a extrage 

concluzii practice. Din 
vocea lui dispăruse de 
mult tonul ușor iritat. 
Acum era „ambalat", 
preocupat D-arcă de 
ideea că trebuie să în
țelegem totul, cu de
talii si subtilități... De 
ce atîta rîvnă ? Intre- 

g—„„ putea nuntind'3 în barea a părut să—1 des— 
noțiunea de fi'omasâ 
energetică des*inat$  
producție’ d” alcooli 
combus*ihi>i.  neu
tri a stabili tehnolo
giile optime cultivării

cumpănească un pic.
Mlhal C1RVNFH.
(Uoptin'j?.ra 
în pag. a V-a)
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HOTĂRÎREA
Sesiunii Consiliului Suprem al Dezvoltării 

Economice si Sociale a României
5

Consiliul Suprem ol Dezvoltării Economi
ce ți Sociale a României, dezbătind docu
mentele cuprinse pe ordinea de zi, con
stată că acestea corespund orientărilor și 
hotărîrilor Congresului al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvoltarea economico- 
socială a patriei.

Sesiunea a analizat probleme importan
te privind activitatea pe anul 1984 - planul 
de dezvoltare economico-socială, planul a- 
griculturii, bugetul de stat, programul pri
vind creșterea mai accentuată a producti
vității muncii, programul privind îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor și reducerea consumurilor de mate
rii prime, de combustibili și energie și pro
gramul de autoconducere și autoaprovizio- 
nare. Prevederile înscrise în aceste docu
mente au la bază orientările stabilite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, cu 
privire la dezvoltarea economico-socială a 
țării în anul 1984, ridicarea in continuare 
a nivelului tehnic și calitativ al produse
lor, accentuarea rolului factorilor intensivi, 
reducerea substanțială a consumurilor ma
teriale și sporirea gradului de valorifica
re a materiilor prime, materialelor și ener
giei.

Sesiunea dă o înaltă apreciere contribu
ției hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea acestor documen
te și exprimă convingerea că prin tradu
cerea lor în practică se va asigura spo
rirea, în condiții de eficiență mai înaltă, a 
venitului național și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al întregii .popu
lații.

In vederea îndeplinirii integrale a obiec
tivelor și sarcinilor ce rezultă din docu
mentele supuse dezbaterii, Sesiunea Con
siliului Suprem hotărăște :

1. Pentru realizarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 
1984, ministerele și celelalte organe cen
trale, consiliile populare, consiliile oameni
lor muncii din centrale și întreprinderi voi 

, acționa pentru :
- îndeplinirea exemplară de către toate 

unitățile a planului la producția fizică, 
marfă vîndută și încasată și netă în struc

turile sortimentale și calitative stabilite prin 
plan, acordîndu-se prioritate realizării și 
depășirii prevederilor privind dezvoltarea ba
zei proprii de materii prime minerale și 
energetice ;

— aplicarea de măsuri ferme pentru reali
zarea de produse de calitate care să va
lorifice superior baza de materii prime fo
losită, manifestarea unei preocupări ferme 
în toate sectoarele vieții economice și so
ciale pentru reducerea consumurilor speci
fice de materii prime, energie, combustibili 
și materiale, reducerea permanentă a cos
turilor de producție, pentru scăderea pon
derii cheltuielilor materiale în valoarea pro
duselor realizate ;

— încărcarea la maximum a utilajelor și 
suprafețelor de producție astfel incit, in 
1984, gradul de utilizare a capacităților din 
industrie să ajungă la cel puțin 94,5 la 
sută ;

— finalizarea cît mai rapidă și cu efi
ciență superioară în producția materială a 
obiectivelor de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a progresu
lui tehnic,'cuprinse în plan ;

— realizarea la termenele stabilite a pre
vederilor de plan privind investițiile, pune
rea în funcțiune a capacităților de produc
ție și atingerea parametrilor proiectați, pre
cum și concentrarea mijloacelor materiale 
și a forței de muncă în vederea grăbirii pu
nerii în funcțiune a capacităților de pro
ducție în curs de execuție, a celor care 
asigură sporirea exportului ;

— gospodărirea cu maximă grijă a re
surselor materiale alocate prin plan și rea
lizarea întocmai^ a prevederilor din progra
mele de aprovizionare, utilizarea în mai 
mare măsură a resurselor de materii prime 
și materiale din producția internă, încadra
rea strictă în normele și normativele de con
sum planificate :

— intensificarea recuperării, refolosirii și 
recondiționării materialelor rezultate din pro
cesele de producție și consum, astfel încît 
pe această cale să se asigure într-o serie 
de sectoare importante ale economiei 50 și 
chiar peste 50 la sută din necesarul de ma
terii prime ;

— îndeplinirea cu prioritate, în condiții de 
eficiență sporită, a sarcinilor de export, a 
acțiunilor de cooperare economică interna

țională, realizarea la termen și de calita
te a fondului de marfă pentru export ; lua
rea tuturor măsurilor pentru contractarea la 
timp a întregii producții destinate expor
tului ;

— gospodărirea rațională a fondurilor va
lutare alocate pentru importuri, reducerea în 
continuare a acestora, prin realizarea pre
vederilor din programele speciale de asimi
lare și tipizare a produselor, extinderea fo
losirii materiilor prime și materialelor indi
gene, reducerea consumurilor specifice, uti
lizarea înlocuitorilor, a materialelor recupe
rabile și refolosibile.

2. In vederea îndeplinirii planului de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare, 
gospodăririi apelor și silviculturii în anul 
1984, Consiliul Național al Agriculturii, 
împreună cu ceilalți factori de răspundere 
vor acționa pentru :

— înfăptuirea tuturor sarcinilor stabilite 
pentru anul 1984 cuprinse în programele pe 
culturi și sectoare de activitate, pentru a 
obține în 1984 o producție agricolă record; 
pregătirea temeinică și efectuarea la timp și 
de bună calitate a lucrărilor necesare pen
tru recolta anului viitor ;

— folosirea completă și intensivă a poten
țialului productiv al fondului funciar și uti
lizarea cu maximă eficiență a mijloacelor 
tehnice din dotare ;

— îmbunătățirea substanțială a activității 
în zootehnie, prin realizarea în întregime a 
prevederilor planului, ale programelor pri
vind efectivele, la toate speciile de anima
le, a indicilor de reproducție, asigurarea 
bazei furajere necesare, crearea tuturor 
condițiilor pentru livrarea ritmică și la 
greutățile stabilite a animalelor destinate 
sacrificării ;

— realizarea integrală a prevederilor pla
nului de îmbunătățiri funciare și de gos
podărire a apelor, precum și din Programul 
de amenajare și exploatare a Deltei Dună
rii, pentru anul 1984.

3. In vederea realizării integrale a preve
derilor bugetului de stat și a celorlalte 
planuri financiare, Consiliul de Miniștri, Mi
nisterul Finanțelor și băncile, ministerele 
economice, comitetele executive ale consi
liilor populare, centralele și întreprinderile 
vor acționa pentru :

— creșterea veniturilor, reducerea cheltu

ielilor. utilizarea cu maximum de eficiență 
a fondurilor materiale și bănești, pentru 
creșterea rentabilității și beneficiilor fiecărei 
unități economice ;

— aplicarea fermă a mecanismului eco- 
nomico-financiar, întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare, realizarea de beneficii de către 
toate unitățile economice, la toate produ
sele, serviciile și activitățile prestate, creș
terea gradului de autofinanțare a localită
ților, unităților social-culturale și altor do
menii de activitate ;

— încadrarea cu strictețe în normele de 
stoc și normativele mijloacelor circulante 
stabilite ; lichidarea și prevenirea imobi
lizărilor de fonduri in activitatea productivă 
și în cea de investiții ; reducerea volumului 
de credite nerambursate la scadență ; asi
gurarea permanentă a echilibrului dintre 
încasări și plăți ;

— îndeplinirea riguroasă a indicatorilor 
financiari și sporirea eficienței fiecărui leu 
investit sau cheltuit, pe fiecare titular de 
plan ; consolidarea echilibrului bugetar, fi- 
nanciar-monetar și valutar și asigurarea 
creșterii puterii de cumpărare a leului ;

— exercitarea în economie a unui control 
financiar preventiv exigent ; respectarea 
strictă a legilor statului, a disciplinei de 
plan și financiare, pentru apărarea proprie
tății socialiste, bun al întregului popor.

4. In scopul realizării Programului privind 
creșterea mai accentuată a productivității 
muncii, ministerele, centralele și întreprin
derile vor lua toate măsurile pentru asigura
rea folosirii cît mai complete a capacităților 
de producție existente ; îmbunătățirea asis
tenței tehnice pe toate schimburile de lu
cru ; modernizarea continuă a tehnologiilor 
de fabricație ; creșterea gradului de meca
nizare și automatizare a proceselor de fa
bricație ; introducerea în fabricație a unor 
produse noi, cu consumuri reduse de ma
noperă și performanțe tehnice ridicate ; îm
bunătățirea continuă a activității de norma
re a muncii ; ridicarea nivelului de califi
care și pregătire profesională tehnică și 
științifică a întregului personal muncitor. 
Totodată, se va acționa pentru sporirea ini
țiativei individuale și colective a oamenilor 

muncii în direcția creșterii mai accentuate 
a productivității muncii, a calității și efi
cientei întregii activități economice, a răs
punderii lor în calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari, pentru ridicarea pa
triei noastre la un nou stadiu de dezvol
tare.

5. Pentru ridicarea continuă a calității 
produselor românești la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, reducerea 
consumurilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, creșterea gradului 
de valorificare a acestora și sporirea com
petitivității produselor românești pe piețele 
externe, ministerele, centralele, întreprinde
rile, institutele de cercetare și proiectare vor 
trebui să acționeze cu prioritate în urmă
toarele direcții :

— elaborarea și introducerea operativă în 
producție a noilor tehnologii și produse, 
comparabile cu cele mai bune realizări pe 
plan mondial ; respectarea riguroasă în fie
care întreprindere a documentațiilor tehnice 
și a tehnologiilor de fabricație ; intensifica
rea activității de reproiectare și modernizare 
a produselor din fabricația curentă și în
sușirea în fabricație de noi produse, cu ca
racteristici constructive și de eficiență eco
nomică superioară ; introducerea metodelor 
moderne de analiză și urmărire a calității 
produselor.

6. In scopul realizării programului de au
toconducere și autoaprovizionare, Consiliul 
de Miniștri, ministerele, centralele, consiliile 
populare, unitățile producătoare de bunuri 
de consum pentru fondul pieței vor acționa 
pentru :

— întărirea autoconducerii șl autoapro- 
vizionării teritoriale, în așa fel încît fieca
re județ să-și asigure aprovizionarea cu 
produse agricole, prin sporirea producției 
agricole, vegetale și animale, în toate uni
tățile de stat și cooperatiste și valorificarea 
în mai mare măsură a resurselor din gos
podăriile populației, printr-o mai bună gos
podărire a resurselor de care dispun și eli
minarea cu desăvîrșire a risipei ;

— îndeplinirea integrală a sarcinilor pri
vind producția bunurilor alimentare și in
dustriale de larg consum, conservarea și 
depozitarea corespunzătoare a produselor, 
livrarea ritmică către populație a mărfurilor 

prevăzute în plan în condiții de calitate și 
într-o structură sortimentală diversificată ;

— obligativitatea organelor locale, a tu
turor unităților agricole de a realiza pro-' 
ducția planificată, de a preda la fondul 
de stat cantitățile prevăzute în contract și 
asigura fondul de autoaprovizionare terito
rială în raport de îndeplinirea efectivă a 
sarcinilor de producție ;

— realizarea unei bune aprovizionări cu 
produse agroalimentare, repartizarea și gos
podărirea cît mai judicioasă în teritoriu și 
pe sisteme comerciale a întregului fond de 
mărfuri repartizat ;

— dezvoltarea în continuare în gospodă- 
riile-anexe de pe lîngă unitățile de alimen
tație publică și consumurile colective a pro
ducției agricole și animaliere, în vederea 
acoperirii în mai mare măsură a necesaru
lui de carne și legume din p/oducția pro
prie.

Sesiunea Consiliului Suprem apreciază că 
sînt create toate condițiile pentru îndepli
nirea sarcinilor cuprinse în Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială a ță
rii în anul 1984 și bugetul de stat, în pro
gramul de autoaprovizionare, precum și în 
programele privind creșterea mai accentua
tă a productivității muncii și îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al produ’selor. 
Pentru realizarea acestor obiective, consilii
le oamenilor muncii din întreprinderi și 
centrale, consiliile de conducere ale minis
terelor și celorlalte organe centrale, toți 
factorii de răspundere din economia națio
nală este necesar să asigure valorificarea 
superioară a întiegulu*  potențial material, 
uman și financiar de care dispune socie
tatea noastră, accentuarea laturilor calita
tive ale dezvoltării economiei în toate do
meniile de activitate.

Sesiunea aprobă în unanimitate Planul 
național unic de dezvoltare economico-so
cială a economiei naționale, Planul de dez
voltare a agriculturii și Bugetul de stat pe 
anul 1984, programele privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, precum și programul de autoapro
vizionare și propune prezentarea acestora, 
spre dezbatere, forului suprem al națiunii 
noastre — Marea Adunare Națională.

EXPERIENȚA Șl ÎNVĂȚĂMINTELE DIN ACEST AN
- LA BAZA RECOLTELOR SUPERIOARE DIN ANUL VIITOR

CULTURILE SUCCESIVE —
pîrghie importantă de sporire a 

agricole vegetale (i)
producției

ENERGIA - drămuită cu grijă si folosită 
cu simt de răspundere de către toti cetățenii

în ansamblul măsurilor stabilite 
de conducerea partidului pentru 
creșterea producției agricole și. în
deosebi. a producției vegetale, cele 
referitoare la extinderea culturilor 
succesive prezintă o importanții 
deosebită. Și aceasta deoarece cultu
rile succesive asigură folosirea in
tensivă a pămîntului. prin valorifi
carea superioară a terenurilor iriga
te și eliberate de culturile timpurii, 
utilizarea deplină și mai eficientă 
a mijloacelor de producție și a for
ței de muncă de care dispun unită
țile agricole. Este și motivul pentru 
care, cu prilejul vizitelor de lucru 
din toamna acestui an la Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea și în unități agri
cole din județele Olt și Giurgiu, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a indicat, 
ca, pe baza rezultatelor din acest an, 
să se treacă la extinderea suprafe
țelor cu culturi succesive irigate, 
îolosindu-se cele mai înaintate me
tode agrotehnice, în scooul scurtă
rii perioadelor de însămînțare, în
treținere și recoltare, astfel încît 
eficiența economică a acestor cul
turi să fie cît mai mare.

în cuvîntarea rostită la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pe probleme de agricultură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
Că tocmai datorită importanței mari 
pe care o prezintă culturile duble, 
anul viitor, acestea vor fi extinse pe 
Suprafețe mult mai mari decît pînă 
acum. Pe lîngă porumb pentru 
boabe, care va deține ponderea, se 
yor introduce în cultura a doua si 
alte plante, cum sînt floarea-soare- 
îuL soia. inul, cînepa etc. Iată de 
ce. prezintă o mare importantă pen
tru activitatea viitoare cunoașterea 
Învățămintelor și a concluziilor 
practice evidențiate de experiența și 
retultătele din acest an.

în acest scop, la ..masa rotundă" 
Organizată de redacție, am invitat, 
pentru a-și împărtăși din experien
ța acumulată, cercetători de la In
stitutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea și spe
cialiști cu munci de răspundere în 
agricultura județului Călărași.

Redacția : Ce rezultate s-au obți- 
hut în acest an la culturile succe
sive 7

Cristian Hera, directorul Institu
tului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea : Cercetări
le privind culturile succesive de ce
reale, plante tehnice și furajere or
ganizate în ultimele două decenii 
permit o concluzie fără echivoc. Da

torită climei favorabile, dar mai 
ale3 ca urmare a modernizării agri
culturii orin mecanizare, chimizare 
și irigații, țara noastră dispune de 
condiții deosebit de prielnice pen
tru extinderea culturilor succesive 
pe suprafețe cît mai mari. Rezulta
tele din acest an au evidențiat și 
mai mult posibilitățile mari de care 
dispun unitățile agricole, îndeosebi 
din sudul și vestul țării, pentru a ob
ține producții sigure la culturile suc
cesive. Astfel, atit pe terenurile ex
perimenta’e ale institutului, cît și in 
multe unități agricole au fost obți
nute recolte medii la hectar de 
4 000—7 000 kg porumb boabe, 1 800— 
2 400 kg floarea-soarelui, 1 900—2 500 
kg soia. 1 100—1 800 kg fasole, 1 800— 
2 400 kg mei, precum și producții a-

Concluzii desprinse din activitatea 
de cercetare științifică

preciabile de tulpini de cînepă și in.
Limitele în. care variază producția, 

la o plantă sau alta, sînt determinate 
de zona de cultură, hibridul sau so
iul folosit. planta premergătoare, 
perioada de semănat și gradul de 
respectare a tehnologiei — fertiliza
rea, irigarea și combaterea buru
ienilor. Important este că. în afară 
de porumb, care devenise o plantă 
tradițională pentru cultura succesi
vă. s-a dovedit că se pot obține pro
ducții în cultura a doua și de la 
alte plante deosebit de importante 
pentru economia națională, cum sînt 
floarea-soarelui. soia, fasolea, plan
tele textile și altele.

Iuliu Moga, șeful laboratorului 
de culturi furajere din cadrul
I.C.C.P.T.  Fundulea : Aș dori să 
Subliniez că producțiile cele mai si
gure în Cultură succesivă se obțin la 
plantele furajere. Aceasta prezintă 
o importanță cu totul deosebită de
oarece. în județul Călărași, ca de
altfel în toate județele din sudul 
țării, asigurarea unor cantități în
destulătoare de furaje constituie a 
problemă ce nu și-a găsit încă o re
zolvare corespunzătoare. Or. extin
derea culturilor succesive de plante 
furajere reprezintă o soluție sigură 
pentru echilibrarea balanței de nu
trețuri în zonele deficitare în alte 
resurse. Rezultatele experimentale 
dovedesc că la porumbul pentru si
loz și masă verde în cultură succe
sivă se pot obține producții de 
21—63 tone la hectar de masă verde 

îi zona de sud, în vestul tării și in 
Moldova pe terenuri irigate. Cer
cetările din ultimii ani. și mai ales 
cele din anul acesta, pun și mai 
pregnant în evidență necesitatea ex
tinderii culturilor succesive de sorg, 
mei, răpită și amestecuri de plante 
furajere. A reieșit capacitatea mare 
da producție și o mai bună adaptare 
la condițiile de secetă și arșiță a 
ierbii de Sudan și a hibridului sorg 
X Sudan pentru zona de sud a țării. 
Totodată, pentru zone'.e cu sezon 
scurt de vegeta*ie  s-au remarcat 
culturile de răpită și mei furajer 
plantă întreagă, la care se realizea
ză producții mai mari și stabile de
cît la cultura de porumb furajer.

Redacția : Amploarea pe care o 
vor lua culturile succesive impune 

cunoașterea temeinică a învățămin
telor si concluziilor desprinse din 
activitatea acestui an. Care sînt. în 
acest sens, recomandările cercetării 
științifice 7

Ion Picu. șeful laboratorului de 
agrotehnică a culturilor irigate din 
cadrul I.C.C.P.T. Fundulea : Din- 
tr-un început se impune o preciza
re. Trebuie înțeles temeinic faptul 
că reușita culturilor succesive este 
nemijlocit condiționată de acțiunea 
omului. Orice neglijare, chiar și 
parțială, a elementeloc din tehnolo
gie poate determina. în final, com
promiterea culturilor succesive. Așa
dar. tehnologiile stabilite pentru 
fiecare cultură în parte trebuie a- 
plicate întocmai, fără nici o abatere. 
Desigur, fiecare verigă din fluxul 
tehnologic își are importanta sa 
bine definită. Unele elemente au 
însă un caracter esențial, de apli
carea lor corectă. încă din faza de 
înființare a culturilor succesive, de- 
pinzînd în mod hotăritor succesul 
întregii acțiuni. Pe scurt, iată des
pre care elemente este vorba :

1. Zonarea culturilor succesive 
trebuie să se facă ne baza cerin
țelor de unități termice biologic 
active, specifice fiecărei culturi, fie
cărui soi și hibrid, pentru a ajunge 
la maturitatea tehnologică. Pentru 
aceasta, suma gradelor de tempera
tură trebuie să fie : la hibrizii foarte 
timpurii de porumb și floarea-soare
lui — de 1 200°C, soiurile foarte tim
purii de soia — 1150°C, îasole — 

850—900°C, meiul pentru boabe — 
830—350'C. culturile furajere de po
rumb siloz și sorgul furajer — 1 000 
—120O°C, porumbul pentru masă 
verde — 800—1 000°C, iar la rapiță 
și meiul furajer — 600—800°C.

2. Fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice este obligatorie pentru obți
nerea de producții la culturile suc
cesive. întrucît. în această perioadă 
a anului, rezervele de elemente nu
tritive din sol. in special cele de 
azot, sînt foarte reduse. Cantitățile 
minime de îngrășăminte azotoase ce 
trebuie aplicate sînt de 80—100 kg 
(substanță activă) la hectar pentru 
porumb și plante furajere, și de 
20—30 kg la hectar pentru culturile 
leguminoase.

3. Pregătirea terenului trebuie să 
se realizeze. în general, prin discuiri 
repetate, prin aceasta asigurîndu-se 
urgentarea semănatului. păstrarea 
anei în sol și economisirea combus
tibilului. Este bine ca porumbul 
pentru boabe și cel furajer să fie 
semănat direct în miriște, aplicîn- 
du-se. în schimb, erbicide pe întrea
ga suprafață.

4. Semănatul culturilor succesive 
este nevoie să se facă concomitent 
cu recoltarea cerealelor sau cel 
tirziu după una-două zile, astfel ca 
întreaga suprafață cu porumb boabe 
și floarea-soarelui să fie însămînța- 
tă pînă la 25—30 iunie, soia — pînă 
la 5 iulie, iar plantele furajere — 
pînă la 10—15 iulie. în funcție de 
specia si soiul cultivat.

5. Irigarea culturilor succesive 
trebuie să se facă imediat după se
mănat pentru răsărirea plantelor. în 
care scop trebuie să se asigure u- 
darea întregii suprafețe semănate 
zilnic. în perioada de vegetație se 
vor aplica 3—5 udări. în funcție de 
regimul precipitațiilor, spre a se 
administra în total 1 500—2 000 mc 
de apă la hectar.

6. Combaterea buruienilor și a sa- 
mulastrei de grîu se va realiza atit 
prin aplicarea erbicidelor preemer- 
gent și postemergent, cit și prin lu
crări de întreținere. în cazul neapli- 
cării de erbicide în formele comple
te, semănatul culturilor trebuie făcut 
în rînduri distanțate, spre a se putea 
executa prașile mecanice și bianuale.

într-un număr viitor al ziarului 
ne vom referi la citeva concluzii 
desprinse din activitatea unităților 
agricole în ce privește culturile 
succesive.

Aurel PAPADIUC 
Rodica S1M1ONESCU

Pornim de la o realitate relativ 
recent instaurată : Alexandria se nu
mără printre consumatorii importanți 
de energie electrică, datorită puter
nicei sale dezvoltări, atît industriale, 
cit și urbanistice. Ceea ce implică, 
In mod necesar, participarea tuturor 
cetățenilor la reducerea cu cel 
puțin jumătate a consumului de 
energie în domeniile casnic și cele 
care nu sînt legate de procese teh
nologice. In această privință, con
siliului popular, alături de toți cei
lalți factori de răspundere, îi revine 
sarcina primordială de a acționa 
pentru încadrarea, severă în noile 
norme de consum energetic, de a 
descoperi și înlătura neîntirziat orice 
sursă a risipei, de a sancționa 
prompt abaterile de orice fel de la 
măsurile stabilite.

— Cum stau lucrurile în această pri
vință la Alexan
dria 7 — l-am în
trebat pe tovară
șul Constantin I. 
Constantin, prim- 
vicepreședinte al 
Comitetului exe
cutiv al consiliu
lui popular mu
nicipal.

înainte de răs
puns, interlocu
torul ne-a arătat 
o diagramă cu 
săgeata accentuat 
îndreptată în jos: 
consumul casnic 
și netehnologic 
de energie elec
trică al munici
piului, începînd 
cu data de 25 no
iembrie, a scăzut 
cu 720 000 kWh.

— Dacă ne-ați întreba ce repre
zintă această cantitate, v-aș răspun
de scurt : echivalentul măsurilor or
ganizatorice concrete, al concentrării 
tuturor forțelor pentru îndeplinirea 
acelor măsuri. în primul rînd, seeto- 
rizarea municipiului, pentru a se pu
tea urmări reducerea cu două ore a 
programului de furnizare a energiei 
electrice în timpul zilei, iar în timpul 
nopții, pentru a se opri furnizarea 
de la ora zero la ora 4. Reorezen- 
tanții I.R.E, împreună cu activiști ai 
consiliului, au verificat fiecare stîlp 
de iluminat public, stabilind pe loc 
punctele orașului care trebuie neapă
rat luminate. Urmare : consumul 
pentru iluminatul public a scăzut de 
la 65 000 kWh lunar, la 30 000 kWh.

De asemenea, fiecare instituție, 
unitate comercială sau de servicii 
pentru populație și-a stabilit un pro
gram economic de iluminat, fiind 
numiți responsabili pentru respec
tarea strictă a acestuia. După înche
ierea programului, adaptat pentru 
folosirea luminei de zi, în instituții 
rămîne aprins un singur bec de pu
tere minimă, la locul de pază. Rezul
tatul reducerii corpurilor luminoase 
și al scoaterii temporare din uz a 
aparatelor electrice din unitățile co
merciale de stat este economisirea, 
în zilele scurse din luna decembrie, 
a neste 17 000 kWh.

To*i  președinții asociațiilor de lo
catari și ai comitetelor de cetățeni 
au fost convocați sore a li se sublinia 
obligativitatea reducerii consumului 
de energie, indicîndu-li-se totodată 
măsurile ce trebuie luate pe fiecare 
scară, în fiecare bloc, cvartal sau 
stradă, pentru îndeplinirea acestora: 

însemnări 
din municipiul 

Alexandria

reducerea la jumătate a becurilor de 
pe scări, desființarea becurilor din 
curți, magazii, de la locurile de par
care și trecerile dintre blocuri ; fo
losirea lifturilor numai pentru mi
nimum patru etaje ; repararea sau 
montarea tuturor automatelor de 
scară.

A fost mobilizat activul organiza
țiilor obștești, alcătuindu-se echipe 
ce fac raiduri pe străzi, prin blocuri, 
explicînd cetățenilor necesitatea im
perioasă a îndeplinirii acestor mă

• „Contorul" municipiului la zi indică : 720 000 kWh 
energie electrică economisită din consumurile casnic, neteh
nologic de la 25 noiembrie.

® De la 65 000 kWh, la 30 000 kWh utilizați lunar pentru 
iluminatul public. .

• Măsuri concrete pentru încadrarea în noile norme de 
consum : reducerea programului de furnizare a energiei elec
trice cu 2 ore ziua, iar noaptea între orele 0—4 ; reducerea a 
mii de corpuri de iluminat din unitățile comerciale ; interzi
cerea iluminatului în curți, garaje, magazii ; fiecare instituție, 
unitate comercială sau de servicii are cîte un responsabil pen
tru consumul de energie.

• Există încă risipă. Delapidatorii de energie aspru 
sancționați.

suri, contribuind la formarea și con
solidarea opiniei de masă pentru fo
losirea cu cît mai multă zgîrcenie a 
fiecărui watt-oră în locuințe și gos
podării, în urma unUi sondaj al I.R.E. 
s-a constatat că cetățenii au renunțat 
la becurile puternice în favoarea ce
lor mai slabe, reducîndu-le totodată 
numărul. Familiile dispunînd de nu
meroase aparate electrocasnice, ale 
căror contoare înregistrau înainte ci
fre considerabile, se încadrează 
astăzi în noile norme de consum, ba 
fac și economii. De unde mii de kWh 
consumați mai puțin. Pe scurt, fie
care sursă de energie este, trebuie 
să fie, o sursă de economie.

Toate acestea, pe scurt, se înglo
bează în cifra care indică reducerea 
accentuată a consumului de energie 
electrică în sectoarele casnic și pu
blic ale municipiului, reducere ce re
flectă gradul de conștiință civică al 
locuitorilor.

— De lucrul acesta mă conving 
zilnic, stînd de vorbă cu zeci de con
cetățeni pe stradă, în instituții sau 
întreprinderi, aici la consiliul popu
lar — ne mărturisește interlocuto
rul. Unul măcar n-a încercat să 
obiecteze. Toți știu că așa trebuie. 
Și trebuie așa pentru că întreprin
derile noastre industriale trebuie să 
meargă. Am avut recent audiențe, 
mă pregătisem să le explic oameni
lor de ce acest „trebuie". N-a fost 
nevoie.

...Și totuși. Da, căci există acest 
„totuși". Se face încă risipă de ener
gie. Uneori, sub pretextul paradoxal 
că „la atîta economie un pic de 
„larghețe" nu contează". Bunăoară, 
e adevărat că la restaurantul „Intim"

din cele 40 corpuri de iluminat !n 
saloane, au fost lăsate în funcțiune 
doar 8, că au fost deconectate plita 
electrică și robotul de bucătărie, 
ceea ce a dus la importante reduceri ' 
de consum energetic. Totuși, la in
trare chiar, de sub perdeaua ce aco
peră garderoba, goală, un bec lumi
nează... neglijente. Răspunsul șefu
lui de unitate : „Păi la atîta econo
mie de energie, ce contează asta 7“ 

Alteori, intervine o motivație și 
mai nocivă : „Are cine plăti, ce vă 
privește !“. Parterul clădirii pentru 
extinderea magazinului universal 
„Crinul" — în curs de finisare — era 
gol, dar iluminat puternic de un bec 
de peste 100 wați. Apare un om cu 
un topor. Taie lemne. Batem în geam 
și-l întrebăm unde-s constructorii. 
„Au plecat, nu vezi că e noapte 7“ 
„De ce nu stingi becul 7“ „Ce-ți 

pasă ? Are cine-1 
.............. plăti". Dispare a- 

poi cu brațul de 
lemne. La ora 
asta nimeni nu 
stă să admire 
broboanele de 
tencuială stropită 
pe podeaua încă
perii. Vizavi — o 
pompă electrică 
gilgiie sub balco
nul unui bloc în 
construcție, arun
că pe două furtu
nuri adevărate 
piraie de apă a- 
burind. încercăm 
un dialog cu o- 
mul de la pom
pă. De ce atîta 
apă 7 Pentru că 
trebuie scoasă. De 
ce s-a adunat 7 

Se mai întîmplă. Cine plătește atîta 
energie 7 N-ai matale teamă, are 
cine : organizarea de șantier. Con
text în care cuvîntul „organizare" 
sună atît de impropriu ! Mai ales 
cînd ai peste drum exemplul drămui
rii energiei : la magazinul universal 
„Crinul", cel mai mare din munici
piu, din cele 4 000 tuburi de neon 
montate, au fost lăsate-n funcțiune 
doar 100. Iar volumul de vînzări n-a 
scăzut deloc.

Nepăsarea a fost întotdeauna ve
cină cu egoismul. Iar egoismul a ge
nerat infracțiune. Ne-am convins de 
acest adevăr seara, în cursul scurtei 
întilniri a comisiilor de control ener
getic, alcătuite din activiști ai con
siliului popular și specialiști de la 
I.R.E. Au fost citate aspecte infrac
ționale, adică de sustragere a curen
tului electric prin deformarea con
toarelor, sau ocolirea lor. Desigur, 
legea își va spune cuvîntul dar, pînă 
atunci, conducerea I.R.E., cu consim- 
țămîntul consiliului popular, a luat 
măsurile ce se impuneau : obligarea 
infractorilor să achite consumul ma
xim pe ultimii trei ani și deconec
tarea de la rețea pînă se vor înca
dra în cotele de consum. Măsuri 
drastice, dar cuvenite. Căci nimeni k 
n-are dreptul să jefuiască sau să ri
sipească acest bun atît de prețios 
pentru întreaga economie a tării, 
pentru fiecare cetățean — energia. 
Bun pe care cetățenii Alexandriei îl 
drămuiesc cu pricepere de adevărați 
gospodari.

Laurențiu DUTA 
Stan ȘTEFAN
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a avut Io

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCI
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. I> a putea fi internațio-portanță, atît pentru competitivi pe plan nai, cît și pentru a asigura reducerea consumurilor materiale de care am vorbit.în general, trebuie să acordăm atenția corespunzătoare realizării prevederilor programului pe care l-am adoptat privind calitatea și nivelul tehnic al producției. Astăzi, pe piața internațională, produsele românești stau față în față cu produse similare din zeci de state, și cumpărătorul alege pe acelea pe care le consideră mai bune atît din punct de vedere tehnic, al calității, al esteticii, cît și, desigur, al prețurilor.Trebuie să facem în așa fel încît produsele românești să stea — ca să mă exprim cît mai plastic — cu fruntea sus, să nu ie fie rușine că sînt fabricate în România ; dimpotrivă, să poată sta cu fruntea sus și să soună ; „Da, iată, acestea sînt produsele realizate de muncitorii, de constructorii socialismului din România, care știu că sînt proprietari, producători, că muncesc pentru ei și sînt hotărîți să facă lucruri de înaltă tehnicitate, de bună calitate1'. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Este necesar să ne ocupăm cu toată seriozitatea de creșterea productivității muncii. Sîntem practic rămași în urmă cu productivitatea muncii, în toate sectoarele — în unele chiar de două sau de mai multe ori. Deci este necesar să luăm măsuri serioase pentru a asigură creșterea puternică a productivității muncii pe calea mecanizării, automatizării, a ridicării gradului de calificare al muncitorilor, dar și a bunei organizări a muncii, și a producției, a fluxului de producție, pe calea întăririi ordinii și disciplinei în muncă.Nu putem fi mulțumiți cu productivitatea muncii realizată în acest an. E greu să considerăm că o creștere de 4 la sută a productivității muncii în construcția de mașini este bună ; dimpotrivă, este cu mult sub ceea ce trebuie să realizăm. Aceasta este valabil și pentru alte sectoare de activitate. Noi trebuie să înțelegem că, pentru a putea fi competitivi pe plan mondial din punct de vedere al eficienței economice, trebuie să realizăm o productivitate a muncii superioară. Cunoașteți că cerințele socialismului presupun să realizăm cel puțin o productivitate egală cu cea realizată în cele mai dezvoltate țări capitaliste. Dar, pentru a făuri societatea socialistă multilateral dezvoltată, este necesar să realizăm o productivitate superioară ! în direcția aceasta trebuie să acționăm, și de la aceasta pornește programul pe care l-am adoptat în unanimitate !Se impun măsuri hotărîte pentru întărirea disciplinei și ordinii, pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, pentru creșterea rentabilității și a eficienței întregii activități.Aș dori să atrag atenția că organele noastre financiare, bancare, Ministerul Finanțelor nu acționează cu toată răspunderea și nu-și exercită cum trebuie atribuțiile încredințate și nu îndeplinesc prevederile legilor — de a face din sistemul financiar, din controlul prin leu, una din pîrghiile hotărîtoare pentru buna desfășurare a activității, pentru creșterea eficienței și rentabilității. Aceasta constituie calea sigură a creșterii avuției naționale, a venitului național, și a asigurării, pe această bază, a dezvoltării generale a țării și ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al (Aplauze puternice).Este necesar să toată fermitatea noului mecanism economic, măsurile stabilite în acest an, care au intrat în vigoare în lunile septembrie-octombrie. Din pă-

poporului 1aplicăm cu prevederile

NICOLAE CEAUȘESCU 
■ tcate, și în această privință acționăm cu multă încetineală. Trebuie să înțelegem că prevederile mecanismului economic, perfecționarea activității de conducere economică, creșterea cointeresării materiale a oamenilor muncii, participarea la beneficii, introducerea noului principiu de retribuție — înlăturînd limitarea în ce privește veniturile, dar și limita privind garantarea retribuției —, înseamnș o așezare mai bună a principiilor de retribuție, în spiritul socialismului, în raport cu munca și activitatea pe care o desfășoară fiecare. Este nelimitată posibilitatea fiecărui om al muncii, a fiecărui muncitor, tehnician, inginer, să cîștige nelimitat, ca rezultat al creșterii producției, așa cum este însă nelimitată și reducerea retribuției în raport cu nerealiza- rea sarcinilor ce revin, prin plan, fiecărui om al muncii.Trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru ca toate a- ceste principii ale mecanismului economic socialist să fie bine cunoscute și aplicate în viață, în toate sectoarele de activitate.

Stimați tovarăși,în mod deosebit doresc să atrag din nou atertția asupra exportului. Am subliniat ieri — și chiar tovarășii care nu au fost la ședință au putut citi în „Scîn- teia“ și în celelalte ziare — că sîntem obligați să importăm ' mult. Dealtfel, am vorbit nu o dată despre aceasta. Trebuie să avem mijloace pentru a realiza importurile, să ne creăm posibilități pentru a ne plăti datoria externă pe care am realizat-o în anii precedenți, cînd am importat prea mult, consumînd prea mult și nu am aplicat cu fermitate hotărîrile care prevedeau să limităm consumul și importurile la strictul necesar.Neapărat, trebuie să realizăm în bune condiții exportul stabilit, în toate sectoarele. Aceasta presupune să realizăm producție de nivel tehnic și de calitate corespunzătoare, să valorificăm superior materiile prime și forța de muncă. Cu baza materială actuală, realizînd produse de mai bună calitate, putem să creștem cu cel puțin 50 la sută valoarea producției exportate, să încasăm, pe aceeași cantitate de materii prime prelucrate superior, cu 50 la sută mai multă valută decît încasăm acum. De la aceasta trebuie să pornim ! Dealtfel, programul de valorificare și de eficiență economică — la care se lucrează în prezent — pune cu toată seriozitatea tocmai această problemă. în toate sectoarele avem mari, chiar foarte mari, posibilități — și trebuie să acționăm cu toată răspunderea în direcția aceasta.Se impune să acordăm o atenție sporită exportului pe devize convertibile și, totodată, să facem totul pentru a realiza în bune condiții, la timp și de calitate corespunzătoare, exportul pe țări socialiste, să întărim colaborarea și cooperarea cu țările socialiste din C.A.E.R., cu toate ■celelalte țări socialiste, — aceasta avînd o mare însemnătate pentru dezvoltarea generală a economiei noastre socialiste. în același timp — repet — trebuie să dezvoltăm larg relațiile cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, să participăm activ la diviziunea internațională a muncii.Avem toate condițiile ca prevederile la export să fie nu numai îndeplinite, ci chiar depășite — și să acționăm cu toată hotărîrea în această direcție din prima lună a anului viitor ! Realizarea tuturor sarcinilor pe care le avem în comerțul exterior cere o îmbunătățire a activității tuturor organelor, a întreprinderilor de comerț exterior. Practic, toate ministerele au activitate de comerț exterior. în mod deosebit, desigur, se impune ca Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul de Finanțe și cele

lalte organe de sinteză să acorde mai multă atenție și să urmărească permanent realizarea in bune condiții a planului de comerț exterior, în toate domeniile.Pe baza hotărîrilor Plenarei Comitetului Central din iunie, și în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale, am trecut, tot din luna septembrie, la majorarea retribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Urmează ca, în cursul anului viitor, să încheiem majorarea retribuției în toate sectoarele. Dar, este necesar să înțelegem, că, adop- tînd aceste măsuri, am pornit de la necesitatea de a înfăptui neabătut prevederile stabilite privind reducerea consumurilor materiale și creșterea eficienței economice. Noi vom putea realiza în bune condiții aceste măsuri și să asigurăm o creștere reală a retribuției cu 5 la sută, numai în măsura în care vom reduce prețul de cost, vom asigura creșterea producției nete, sporirea mai puternică a venitului național și menținerea sub control a prețurilor de producție și a prețurilor de consum. Dealtfel, în plan se prevede ca anul viitor să nu aibă loc nici un de creștere a prețurilor, nici producție, nici a prețurilor consum. Este deci necesar luăm toate măsurile pentru a deplini în cele mai bune condiții și aceste prevederi.Luăm aceste măsuri de creștere a retribuției, a veniturilor oamenilor muncii, în condițiile „ cînd, ta flauîte țăd.vare loc o reduceri a veniturilor1’ geherale, a a oamenilor că societatea poate adopta în aceste im

fel de de să în-

retribuției reale muncii. Faptul. noastră socialistă asemenea măsuri, prej urări, demonstrează forța și tăria societății noastre, încrederea în capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a poporului nostru, care va acționa în așa fel încît să realizeze în bune condiții prevederile planului și, în felul acesta, să reușim să îndeplinim în bune condiții hotărîrile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale, să ridicăm patria noastră pe o treaptă mai înaltă de bunăstare și civilizație, să creăm condiții pentru un progres mai rapid al societății socialiste românești. (Aplauze puternice).

naționali- diferitelor a întregii înțelegemconducerea

Stimați tovarăși,Toate acestea impun perfecționarea în continuare a conducerii, la toate nivelurile, creșterea răspunderii consiliilor de conducere ale ministerelor, ale centralelor, sporirea răspunderii consiliilor de conducere din întreprinderi și ale adunărilor generale — ca organe supreme ale. oamenilor muncii — care constituie expresia cea mai elocventă a democrației muncitorești revoluționare în România, garanția participării directe a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de tate, la sectoare de activitate, societăți. Trebuie să bine că participarea la conducere, activitatea, cu deplină răspundere, a adunărilor generale și a consiliilor oamenilor muncii constituie cerința obligatorie pentru o democrație reală, pentru dezvoltarea cu succes a socialismului în România. Și trebuie să dezvoltăm puternic democrația muncitorească, revoluționară 1 Fiecare om al. muncii să participe cu toată forța și răspunderea la soluționarea problemelor și la conducerea tuturor sectoarelor de activitate ! (Aplauze puternice, prelungite).în acest spirit este necesar ca și Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Biroul său Executiv să acționeze cu și mai multă ho- tărîre, să urmărească mai bine felul în care își desfășoară activitatea toate organele de conducere colectivă, adunările generale, pentru a asigura, în acest fe’, buna desfășurare a întregii activități. Doresc să subliniez în mod deosebit necesitatea ca Biroul

Executiv să acorde mai multă atenție și să controleze, în primul rînd, felul în care consiliile de conducere ale ministerelor iși desfășoară activitatea și soluționează cu spirit de răspundere, competență și la timp, problemele de mare importanță ce le sînt încredințate.Toate acestea presupun creșterea spiritului de răspundere, de sus pînă jos, și de jos pînă, sus, atît a răspunderii colective, cit și a răspunderii individuale, personale, a fiecăruia în munca încredințată.Vreau din nou să atrag atenția că răspunderea colectivă, funcționarea în bune condiții a organelor democrației noastre socialiste constituie un factor hotărîtor pentru buna desfășurare a întregii activități. De aceea trebuie să acordăm toată atenția bunei funcționări a tuturor organelor democrației noastre socialiste ! Dar, în același timp, este necesar să îmbinăm răspunderea colectivă cu răspunderea personală a fiecăruia în munca încredințată. Răspunderea colectivă nu scutește pe nimeni de răspunderea pe care o are în fața organelor colective, în fața organelor superioare, în fața partidului și a poporului, pentru realizarea în cele mai bune condiții a însărcinărilor încredințate. Trebuie să îmbinăm în mod armonios răspunderea colectivă cu răspunderea individuală, cu întărirea disciplinei, a ordinii în toate sectoarele, cu lichidarea mai hotărîtă a manifestărilor de birocratism care, din păcate, se „ mai manifestă în diferite domenii.-Să reducem substanțial hîr- tiile care „se fabrică11 foarte mult. Cheltuim și hîrtie, și muncă, și împiedicăm și oamenii de la activitatea practică, productivă. Să „producem11 hîrtii mai puține, să acționăm direct în întreprinderi, în activitatea practică, pentru soluționarea problemelor!Avem, mult de luăm în continuare o serie măsuri în această privință. Trebuie ca toate organele de conducere, Consiliul al Oamenilor Muncii să jeze cu toată hotărîrea perfecționarea întregii activități, pentru lichidarea birocratismului din activitatea tuturor organelor noastre, de sus pînă jos. Trebuie să fim pe deplin conști- enți că birocratismul devine o frînă, un dușman foarte periculos al construcției socialismului, al îndeplinirii în bune condiții a planurilor de dezvoltare econo- mico-socială. Și trebuie să declarăm război birocratismului și birocraților ! (Aplauze puternice).Deci este necesar să tragem toate concluziile din activitatea 

în privința aceasta, făcut. Ne gîndim să denoastre Național se anga- pentru

1»»

de pînă acum, din lipsurile care s-au manifestat și în acest an — și car6 s-au discutat, intr-o măsură mai mare sau mai mică, în secțiuni și in plen. Să analizăm temeinic propunerile și sugestiile care s-au formulat, să răspundem la toate acestea, luînd în considerație ceea ce se va găsi că răspunde necesităților și ară- tînd de ce nu au fost luate în considerație unele, care nu pot fi acceptate. în orice caz, să avem în vedere că este necesar să trecem cu toată hotărîrea la realizarea în viață a tot ceea ce am stabilit, a tuturor hotărîrilor a- doptate în unanimitate în ședința de astăzi.Am deplina convingere că toți membrii Consiliului Național al Oamenilor Muncii se vor angaja cu toată hotărîrea în activitatea practică, în sectoarele unde își desfășoară activitatea, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, a planului și a programelor în 1984 și în anii următori.Să acționăm în așa fel încît să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu rezultate cît mai bune, în toate seqtoarele de activitate ! De fapt, trebuie să ne propunem, nu numai să realizăm, dar și să depășim prevederile planului ! Așa vom întîmpina cum se cuvine aceste importante evenimente din istoria poporului și a patriei noastre !Am convingerea că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul ponor voracțibria’ CU "toată hotărîrea pentru realizarea acestor obiective mărețe, care vor asigura înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare spre comunism, de înflorire continuă a patriei noastre, de ridicare a bunăstării poporului, întărind independența și suveranitateaputernice, prelungite).Cu această convingere declar închise lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii și întregului nostru popor succese tot mai mari, în toate domeniile, multă sănătate și fericire 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“. într-o atmosferă de mare însuflețire și de puternică unitate, toți cei prezenți în sală se ridică în picioare și ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul ședințele România, tovarășul Ceaușescu).

României ! (Aplauze

său general, pre-Republicli Socialiste Nicolae

(Urmare din pag. I)
de cercetări metalurgice București, 
președintele consiliului științific al 
institutului. Emanoil Bahici, direc
tor general al Centralei 
de utilaje 
București, 
oamenilor 
Trandafir 
consiliului 
terului Energiei Electrice, Lina 
Ciobanu, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Indus
triei Ușoare.

în cadrul lucrărilor pe secțiuni 
de specialitate, desfășurate în 
cursul dimineții, au luat cuvîntul 
257 de tovarăși.

în mod unanim, participanții la 
dezbateri au subliniat că docu
mentele înscrise pe ordinea de zi 
a plenarei,' elaborate sub îndru
marea directă și cu aportul esențial 
ale secretarului general al parti
dului, în strînsă concordantă cu 
hotărîrile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R., 
asigură dezvoltarea în continuare 
a economiei noastre naționale, 
creează condițiile pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și a 
vieții în toate domeniile de acti
vitate, ilustrează pregnant opțiu
nile noastre fundamentale pentru 
actuala etapă de edificare socia
listă a patriei.

Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere contribuției determinante a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, la stabilirea pe 
baze realiste, riguros științifice, a 
strategiei dezvoltării economiei 
noastre, la stimularea energiilor 
și forțelor creatoare ale națiunii, 
la soluționarea problemelor ma
jore pe care le ridică progresul 
neîntrerupt al țării. Ei au relevat 
preocuparea statornică a condu
cătorului partidului și statului 
nostru pentru adincirea continuă 
a laturilor calitative ale procesu
lui evoluției generale a țării, 
pentru perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, întărirea 
autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, pentru orientarea 
fermă a eforturilor în direcția va
lorificării superioare a tuturor re
surselor de care dispunem și creș
terii tot mai accentuate a eficienței 
economice, ca o premisă sigură a 
sporirii necontenite a bunăstării, 
gradului de civilizație al între
gului ponor.

în spiritul profundului democra
tism ce caracterizează or.nduirea 
noastră socialistă, in ședința ple
nară și în dezbaterile pe secțiuni 
au fost analizate cu responsabili
tate și exigentă muncitorească ac- 
t.vi-a.ea economică din 1983, precum 
și marile sarcini ce revin unităților 
Socialiste in următorul an

i industriale 
de ridicat 
consiliului 
centralei, 

președintele

și mașini 
președintele 
muncii al 
Cocârlă, 3 j 

de conducere ai Minis- 
Energiei

■
i s? ‘prin larga mobilizare . a ___ ___

muncesc, s-au înregistrat rezultate 
deosebite in îndeplinirea planului 
pe anul în curs si a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă. 
Totodată, au fost semnalate unele 
lipsuri manifestate în organizarea 
producției. în utilizarea forței de 
muncă și a capacităților industriale, 
în respectarea ordinii și disciplinei, 
în păstrarea si gospodărirea avu
tului obștesc, făcîndu-se propuneri 
concrete pentru înlăturarea c t mai 
grabnică a deficientelor existente, 
pent-u îmbunătățirea întregii acti
vități.

în timpul lucrărilor plena-ei s-a 
subliniat că proiectul de plan pe 
1984 și programele speciale — 
care prevăd dezvoltarea economico- 
socială a tării în ritmuri susținute 
— au fost examinate în adunările 
generale. întrunind adeziunea de
plină a oamenilor muncii. în acest 
cadru s-a menționat faptul că 
programele complexe de măsuri, 
întocmite in fiecare întreprindere, 
pornesc de la cunoașterea temei
nică a sarcinilor economice, a le
gilor tării, a hotărîrilor de partid 
și de stat, asigură pregătirea mi
nuțioasă a fiecărei etape de plan, 
realizarea ritmică si integrală a 
producției fizice, respecta-ea strictă 
a structurii sortimentale prevăzute, 
îndeplinirea planului producției- 
marfă vîndută și încasată și. cu 
prioritate, a producției destinate 
exportului. înfăptuirea, la terme
nele fixate, a investițiilor. în 
cursul dezbaterilor au fost eviden
țiate acțiunile întreprinse pentru 
dezvoltarea mai accentuată a bazei 
de materii prime energetice.

celor ce cincihal. ' ' •

economisirea si folosirea ration; 
a energiei electrice, reducerea su 
stantiaiă a consumurilor de mate 
prime și materiale, de energie 
combustibili, recuperarea și ref 
losirea materialelor, subansambl» 
lor si pieselor, diminuarea conținu 
a importurilor, aplicarea mai op< 
rativă în producție a rezultatei! 
cercetării, punerea cît mai dep) 
nă în valoare a potențialului t<- 
nic. material și uman de care/ <t 
pune economia noastră nation.. 
S-a subliniat, de asemenea, ati 
tia acordată în cadrul fiecăi 
colectiv de muncă ridicării p< 
formanțelor tehnice și călit 
tive ale produselor române; 
pentru ca ele să fie tot mai con 
petitive, să se situeze la nivel 
celor mai bune realizări pe pl; 
mondial. Vorbitorii au reliefat efo 
turile susținute pentru înfăptuiri 
obiectivului major stabilit de sec
tarul general al partidului pent 
economia națională — dublări 
productivității muncii in cițiva a: 
pe calea automatizării și mecan 
zării, bunei organizări a muncii, 
producției, întăririi ordinii și di 
dolinei în muncă.

S-a relevat că. potrivit sasci'n 
lor ce revin întreprinderilor d 
bugetul de venituri și che’tuieli, ; 
va acționa ferm și în viitor pe: 
tru sporirea rentabilității tutun 
produselor, gospodărirea judicioa 
a mijloacelor din dotare, pent-u îi 

. tărirea ordinii și disciplinei finai 
ciare. ridicarea pe o treaptă sub< 
doară a eficientei întregii activ 
tăti economico-financiare.

Un loc important în cadrul dezb: 
terilor l-au ocupat problemele . 
plicării consecvente a noului m< 
canism economico-financiar, pc 
fectionării conducerii activității 
conomice, a noilor reglețnent: 
privind generalizarea acordului gl- 
bal. reașezării mai bune și transpi 
nerii in viață, in toate sectoar' 
principiilor retribuției in rar 
munca desfășurată de fiec 
al muncii, întăririi autoco: 
muncitorești și autogestiunii.

în cuvîntul lor, vorbitori 
referit pe larg la modul d 
ționare a organismelor derr 
muncitorești, subliniind nec 
perfecționării activității cor 
oamenilor muncii, creșterii t 
derii adunărilor generale, oe 
acestea să-și exercite oe do
gul atribuțiile conferite pr 
Si să devină o forță tot ma 
nică în toate sectoarele de 
tate. contribuind la dezr 
Iartă a democrației muie' 

Părticipanții au acrobat î 
nimitate. documentele supui 
baterii și au adoptat o hotărî 
dă expresie voinței tuturor » 
nilor muncii de a face totul, 
litatea lor de proprietari, prJN 
tori și beneficiari, pentru înd 

a saI 
•pe Fhtre?

Primit cu multă căldură și iv. 
flețire, in încheierea lucrări 
plenarei a luat cuvîntul tovară 
NICOLAE CEAUSESCU, secretă, i 
general al Partidului Comuni; 
Român, președintele Renublicil Se 
cialiste România, președintele Con 
st1 iu Iui Național al Oamenii# 
Muncii.

Cuvîntarea tovarășului Nicol; 
Ceaușescu a fost urmărită cu de 
sebită atenție, cu profundă sat. 
factie și deplină aprobare, fiii 
subliniată, în repetate rinduri, 
vii si puternice aplauze.

Plenara s-a încheiat într-n atmr 
feră vibrantă. în vasta sală au i 
sunat dm nou îndelungi urato ț 
ovații. Dînd glas gînduri’or si sen 
timentelor pe care le împărtășeau 
în aceste momente deosebite, ce 
prezenti au scandat cu însuflețiri 
..Ceaușescu — P.C.R. !“

Această manifestare entuziastă ; 
ilustrat, încă o dată, pregnant uni
tatea strînsă, indestructibilă, a în
tregii națiuni în jurul partidului ș 
al secretarului său general. Ea ; 
reafirmat, totodată, hotărîrea fermi 
a tuturor oamenilor muncii, făr; 
deosebire de naționalitate, de a in 
făptui neabătut politica internă s 
externă a 
care 
grad 
stare 
de a 
mari 
mă din viața tării : a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă ș 
antiimperialistă. de la 23 Augur' 
1914, și al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

partidului și statului 
corespunde in cel mai inal 
aspirațiilor de progres, bună 
și pace ale ponorului nostru 
întîmpina cu realizări tot ma 
cele două evenimente de sea-

•• ?• *
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O experiență care trebuie 
mai amplu dezvoltată

lontinuînd ciclul articolelor de re- 
lire asupra modului în care se în- 
ilinesc programele teritoriale de 
oaprovizionare, ne oprim, astăzi, 
județul MUREȘ.

n acest an, prin planul de stat a 
t prevăzut ca județul Mureș să-și 
pire din producția proprie nece- 
jI de consum la principalele pro- 
e agroalimentare, după cum ur- 
ază : carne, lapte, ouă, cerea'e, 
icte — 100 la sută ; legume — 91 
sută.

— Experiența acumulată în peri- 
da care a trecut de la aplicarea 
incipiilor autoaprovizionării terito- 
le arată că înfăptuirea sa a sti
vat preocuparea consiliilor popu- 
e ale orașelor și comunelor jude- 
ui, a conducerilor unităților agri- 
e și industriale, a tuturor oame- 
ar muncii mureșeni pentru creș- 
ea producției agroalimentare — 
-a spus la începutul convorbirii 
arășul SZOT0RY Ernest, prim-vi- 
ireședinte al comitetului executiv 

consiliului popular județean, 
a se face că, in prezent, ju- 
■ul nostru a ajuns să-și acopere 
egral nevoile de consum la aproa- 
toate categoriile de produse, cu 

.■epția legumelor extratimourii, 
■ora clima de aici le este nepriel- 
ă. In 1983 a fost realizată în județ 
1 mai mare producție de griu din 
imii ani, ceea ce a permis livra-
i la fondul de stat a peste 124 090 
ie grîu, cu aproape 20 000 tone mai 
di față de prevederile planului, 
todatfl, s-a pus un accent deosebit
realizarea în cadrul județului a 

or produse deficitare în anii tre
ji, cum sînt ceapa, tomatele și 
iar cartofii.
’e de altă parte, s-a acordat o 
■nție deosebită dezvoltării sectoru- 
zootehnic. Alături de marea pro- 

cție animalieră din unitățile agri- 
e de stat și cooperatiste, s-a 
nărit creșterea unor specii de ani
le mai puțin răspindite — cum 
t iepurii de casă — și folosirea
ii bună a adăposturilor de animale 
! gospodăriile-anexă. Astfel, pe 
gă tdate cantinele și celelalte con- 
muri colective din județ s-au în- 
'tat gospodării-anexă de creștere

•alelor și de producere a legu- 
< cartofilor, numărul acestora 
în prezent la 232, de 2,4 ori 

.te decît în anul 1980.
nție aparte am acordat dez- 
producției agroalimentare în 
iile populației. Pentru sti- 
producătorilor individuali, 

■. socialiste au vîndut popo
are creștere și îngrășare, 459

scrofițe de prăsilă, 7 500 purcei și 
peste 700 090 pui de o zi, din care o 
parte au fost contractați pentru li
vrare la fondul de stat. Pozitiv este 
și faptul că, pentru mai buna apro
vizionare a populației din mediul 
rural, a continuat înfăptuirea pro
gramului de construire a brutăriilor 
(s-au construit 16 noi brutării comu
nale, cu o capacitate de prelucrare de 
5 009 tone anual), urmînd ca pînă in 
1985 toate comunele mureșene să-și 
poată asigura pîinea pe plan local.

— Precizați, in articolul publicat 
in „Scînteia" nr. 12 268, că județul 
va trebui să-și mărească nivelul pro
ducțiilor de legume și fructe cu cel

Cum se realizează 
programul de 

autoaprovizionare 
in județul Mureș

puțin 50 la sută față de 1980, pentru 
a putea acoperi atit nevoile proprii 
de consum, cit și pentru a-și dubla 
aportul la constituirea fondului de 
stat. Cum stau lucrurile in momentul 
de față ?

— Angajamentul a fost, în bună 
parte, îndeplinit.

Cum s-a procedat ? Accentul a fost 
pus pe creșterea producțiilor medii 
la hectar în unitățile agricole — prin 
mai buna amplasare a culturilor, fer
tilizarea unor suprafețe sporite de 
teren, asigurarea de semințe și răsa
duri de mare randament etc. — ca 
și pe dezvoltarea producției în gos
podăriile populației și în gospodării
le-anexă ale consumurilor colective. 
Practic, aproape toate consiliile 
populare comunale au reușit să-și 
asigure întregul necesar de consum 
prin forțe proprii. A crescut, totodată, 
preocuparea pentru producerea legu
melor in sere și solarii și pentru 
cultivarea ciupercilor. Ca atare. în 
acest an s-au cultivat în județ 69 de 
hectare cu legume în solarii, față de 
numai 15 hectare în 1980, iar supra
fața cultivată în sere a crescut de 
la 19 la 41 hectare. Aceste măsuri 
au permis îmbunătățirea aprovizio
nării populației in sezonul rece, odată 
cu reducerea cantităților de legume 
aduse din alte județe.

— Județul Mureș își propusese 
constituirea unor „bazine preorășe
nești de autoaprovizionare“. care să 
asigure necesarul' de consum al 
populației urbane din comunele ime
diat învecinate localităților respecti
ve. Ce s-a întreprins in această pri
vință ?

— Deși rezultatele de ansamblu nu 
ne mulțumesc, începutul este bun. 
Bunăoară, în jurul municipiului Tg. 
Mureș, al orașelor Tîrnăveni și Lu
duș s-au constituit bazine preorășe
nești de aprovizionare cu legume, 
fructe și cartofi, care asigură opera
tiv fondul de marfă (de la fermă di
rect la locul de desfacere', fără in
termediari. Este necesar să extindem 
în continuare aceste bazine la toate 
localitățile urbane și, în plus, să cu
prindem în cadrul bazinelor nu doar 
legumele, fructele și cartofii, ci și 
produsele animaliere, laptele, ouăle 
etc.

— In articolul de anul trecut pre
cizați : Consiliile populare din județ 
vor stimula constituirea „gospodării
lor sătești model" pentru creșterea 
animalelor. Ce s-a realizat pe această 
linie 7

— Ne-am propus să organizăm 109 
de gospodării sătești model, din care 
s-au conturat pînă acum 24. fiecare 
deținînd cel puțin 3—5 vaci cu lapte. 
Aceste gospodării — constituite cu 
sprijinul acordat de stat prin credite 
și materiale necesare amenajării 
grajdurilor — joacă în primul rind 
un rol important în realizarea livră
rilor de produse la fondul de stat in 
localitățile respective. Totodată, ele 
constituie modele pentru ceilalți 
crescători de animale și. în același 
timo, nuclee de populari-are a cu
noștințelor zootehnice în rînd'.il săte
nilor. Iată de ce s-au luat măsuri de 
extindere a acestei inițiative în tot 
județul, organizindu-se cu toți pri
marii comunelor schimburi de expe
riență Ia gospodăriile model exis
tente.

în concluzie, pot spune că reali
zările de pînă acum pe linia auto
aprovizionării — deși nu sînt încă în 
toate privințele la nivelul cerințelor 
— ne-au dovedit că totul depinde de 
noi, că singura cale de înfăptuire a 
programului pe care îl avem în acest 
domeniu constă în mai deplina pu
nere în valoare a resurselor locale de 
producție. Iar rezultatele dobîndite 
ne mobilizează și mai mult forțele 
pentru perioada următoare.

Gheorqhe GIURGIU 
Mihai IONESCU

Marii poeți ai unui neam, 
voci înalte și depline în 
care se adună spre a ră
suna de fiecare dată altfel 
decit pină atunci aceleași 
idealuri definitorii pentru 
ființa spirituală a neamu
lui lor ; marii poeți ai unui 
neam, sunete fundamentale 
si irepetabile. mlădiate din 
bogăția trăirilor ce compun 
sufletul celor multi ; marii 
poeți ai unui neam pe care 
..dumnezeul geniului i-a 
sorbit din popor" spre a în
toarce înmiit izvorului de 
unde au sorbit apele proas
pete și pure ale măreției 
lor : aceștia sînt creatorii 
in care ne recunoaștem 
identitatea națională, parti
cularitățile istorice și psihi
ce inconfundabile. Cu ei 
trăim a doua oară, a doua 
viată. într-un timp larg, de 
necuprins : timpul capodo
perei ce ne înaltă in sfera 
permanentelor naționale.

între personalitățile de 
frunte ale poeziei contem
porane. expresia ei de azi 
cea mai înaltă. Nichita 
Stănescu lasă in urma sa o 
operă nepereche, cărțile 
unei poezii a cărei aripă 
bate în sfera absolutului, 
acolo de unde respirarea 
celoț mai mari smulge pro
meteic raza de foc sacru 
menită de a încălzi inima 
oamenilor, de a le înnobila 
mintea si de a le inălța 
gindul. Profund cunoscător 
al liricii românești din toa
te timpurile, iubitor și răs- 
pinditor generos al marilor 
frumuseți, uneori nebănuite 
pină la el. din poezia noas
tră clasică pe care a citit-o 
cu un ochi p-casoăt și mo
dem (Carte de recitire, în 
dulcele stil clasic), Nichita 
Stănescu a înțeles da la 
început, cu geniul său pă
trunzător. că una dintre 
cele mai înalte datorii ale 
poetului de azi este de a 
continua pe cei de ieri, de 
a le duce mai departe me
sajul lăsat ca o sacră moș
tenire : iubirea de moșie, 
dragostea nemărginită pen
tru mai binele ponorului 
lor. în numele acestei mari 
și nobile datorii, poe
tul acesta cu un neega- 
lat instinct al celei mai ra
finate «coni'ăriri a limba
jului», și-a iubit cu o rară 
știintă fagurele d-ntîi al 
existenței lui artistice : 
limba română — casa din 
pragul căreia ne-a dăruit 
decenii de-a rîndul marile 
lui cărți, expresii ale unui 
demers revoluționar pentru 
înnoirea limbii, pentru des
coperirea infinitelor ei po

sibilități de a ne exprima 
ființa lăuntrică. El este au
torul celei mai ample și 
mai radicale provocări a 
cuvîntului din lirica de azi, 
provocare permanent con
dusă de firul de aur al 
gîndului că, așa cum ne 
mărturisea în coloanele 
acestui ziar, „Limba româ
nă este cel mai mare tezaur 
pe care il are poporul, ea 
definește poporul român, 
ea este România, ea este 
casa sentimentelor tuturor 
fiilor patriei, ea este lăun- 
trul aripei visurilor noastre 
de mai bine și de pace". 
Căci scopul scrisului, me
dita marele nostru poet, 
este „mesajul pe care îl 
poartă cuvîntul : arta tre-

tulul ca el, își arată lumii 
chipul inconfundabil, pro
priu. original. Fața cuprin
zătoare a acestei impună
toare opere românești este 
brăzdată de o puternică 
dimensiune filozofică, ex
presie a meditației intense 
asupra condiției umane în
treprinse de un spirit ne
liniștit însetat de absolut, 
de armonia atît de rîvnită 
de fiii acestui secol fră- 
mîntat (11 elegii). Poetul 
acesta cu străfulgerări dio
nisiace năzuia, precum 
marii săi înaintași. în pri
mul rînd Eminescu, la des
coperirea acelui „surîs" 
din firea adincă a lucruri
lor („E-n firea lucrurilor 
un surîs / cum e-n izvorul

poate întoarce altfel decit 
sub scut, iar nu pe scut. 
Poezia patriotică este o ac
țiune, ca și poezia de dra
goste, ca și poezia contem
plativă. Și ea n-are de a- 
părat un clondir de Sevres, 
ci un sin alăptind. în acest 
sens, Un pămint numit 
România pentru mine ră- 
mîne un loc plin de sens, 
expresia atașamentului față 
de patria de astăzi. A-ți 
cinta țara, poporul consti
tuie o acțiune pentru care 
efortul perfecționării ar
tistice neîntrerupte nu este 
nicicind prea mare". Este 
aici lecția morală și esteti
că a unui mare poet care 
a înțeles să-si cînte patria 
în straie sărbătorești, pă-

Un poet al sentimentelor 
fundamentale

buie să educe și să înalțe". 
Cărțile lui, semnele unei 
unice și mari vocații a poe
ziei românești, stau mărtu
rie acestui crez : de la de
butul din 1960 cu Sensul 
iubirii în care simțim pre
tutindeni fierberea gîndului 
și’ sentimentului desfășurat 
în pîlpîiri rapide („Cu 
timpu-acesta bolții ii su
pun / rubine și smaralde, 
ametiste / și cărămida tru
pului mi-o pun / la ridica
rea lumii comuniste") și 
pînă la Epica magna — 
avem în față o Operă 
exemplară prin dăruire, 
prin cultul polifoniei lim
bii române, prin valorile 
morale și intelectuale pro
movate cu patos civic si 
patriotic de lirica lui atît 
de personală, de originală 
în contextul unei poezii na
ționale față de care a nutrit 
un resoect nemărginit și 
activ. Opera lui îl relevă 
ca personalitatea cea mai 
originală a liricii de azi, 
ooeră ce întrunește o largă 
adeziune a cititorilor din 
tară și de peste hotare. 
Căci răsunetul în conștiința 
altora este cu atît mai mare 
cu cît sunetul fundamental, 
vocea poetică este mai ori
ginală, mai autentic națio
nală : Nichita Stănescu este 
o puternică expresie a ge
niului național românesc 
care, prin artiști ai cuvîn-

rece și limpede de munte") 
și. mucenic al poeziei stră- 
bătînd labirintul limbii, 
asoira mereu la găsirea e- 
minescianului „cuvînt ce 
exprimă adevărul", cuvîn
tul de aur scos de sub tira
nia calendarelor : „într-un 
cuvînt ce nu s-a spus / ce 
n-are răsărit si n-are sea
ră". L-a căutat și l-a găsit 
cu marele său talent, din 
dragoste și respect pentru 
limba română, pentiu pa
trie — „casa tuturor senti
mentelor noastre" — pen
tru poporul din slujirea 
poetică a căruia și-a făcut 
un crez urmat cu neabătu
tă consecventă. Materiali
zat în toată opera sa ce ri
dică mai sus cerul poeziei 
românești, servit în cărți 
pe care i-a plăcut să le in
tituleze „Un pămînt numit 
România" sau „Roșu ver
tical", patriotismul poeziei 
și al poetului tin de ordi
nea esențelor, a permanen
țelor afirmate răspicat, 
cum rezultă din atari gîn- 
duri notate în acești ani în 
coloana fierbinte a ziaru
lui : „Poezia patriotică nu 
este un drapel plan, ci 
unul fluturînd ; ea este un 
Pean ce amintește la țăr
mul Mediteranei soldatului 
grec, plecat să-l Învingă 
pe cel pers, că el apără o 
familie — o mamă, o soție 
și o fiică — și că nu se

truns de ideea că spre va
tra veșnicei noastre dăi
nuiri poetul se cade să vină 
cu ceea ce are mai ales și 
mai curat, cu graiul adînc 
și metafora inspirată meni
te să cînte memorabil 
această casă a tuturor sen
timentelor noastre. Este o 
legătură intimă, de nedes
făcut între convingerea că 
lirica patriotică e o dato
rie mereu actuală și credin
ța în permanența efortului 
de perfecționare artistică.

Vasta lui cultură, adînca 
putere de a se apropia și 
de a-și asuma literatura 
națională și universală le-a 
pus. în esență, în slujba 
înnobilării versului româ
nesc pe care cu atîta stră
lucire l-a servit și l-a 
ilustrat. Convorbirile cu un 
tînăr noet mărturisesc, r.e 
de altă parte, atentia sne- 
cială pe care Nichita Stă
nescu o acorda destinului 
culturii si literaturii ro
mâne. viitorului ei. genero
zitatea nețărmurită cu 
care și-a exprimat încre
derea în „cei ce vin", în 
toti slujitorii scrisului ro
mânesc — aceste izvoare 
vii ale îmbogățirii limbii și 
simțirii poporului. Ne spu
nea cu îndreptățită mîn- 
drie că dialogul cu tinerii 
poeți este o chestiune de 
„continuitate literară" care 
ține de „morala scrisului",

de „solidaritatea dintre ge
nerații" : „Educăm, in mă
sura in care sintem in sta
re, în spiritul creativ, liber 
al comunismului ca ideal, 
al romantismului socialist 
— cea mai tinără generație 
și, cum spunea un profe
sor, ca să convingi trebuie 
să crezi in ceea ee spui".

„Inimă mai mare decit 
trupul", „mirat stind in 
fața soarelui, / așteptînd cu 
răbdare să-i crească lumi
nii / un trup pe măsură", 
poetul și-a aflat, ca Anteu, 
în trupul țării sevele marii 
lui creații ce a luminat și 
va lumina strălucitor și 
cald leagănul țării din care 
s-a întrupat : „A te sprijini 
de propriul tău păm nt / 
cînd ești sămință, cînd iar
na / iși lichefiază oasele ei 
albe și lungi / și primăva
ra se ridică. / A te sprijini 
de propria ta țară / e nd, 
omule, ești singur, cînd 
ești bîntuit / de neiubire, / 
sau pur și simplu cînd iar
na / se descompune și pri
măvara / își mișcă spațiul 
sferic / asemenea inimii / 
din sine însăși spre mar
gini. ! A intra curățit în 
muncile / de primăvară. / 
a spune semințelor că sînt 
semințe, / a spune pămîn- 
tului că e pămînt ! / Dar 
mai înainte de toate, / noi 
sintem semințele, noi sin- ■ 
tem / cei văzuți din toate 
părțile deodată... I A fi să
mânță Și a te sprijini / de 
propriul tău pămînt".

Portretul marelui poet 
este completat armonios de 
aleasa lui personalitate 
morală și intelectuală : im
plicat, ca o sacră sâmîn‘ă, 
în viața patriei, exnrimîn- 
du-se mereu cu gravitate 
despre probleme'e majore 
ale culturii românești, el 
întruchipează etalonul de 
aur al marilor slujitori ai 
spiritualității naționale. 
Este indiscutabil că marele 
poet Nichita Stănescu s-a 
înscris prin ooe-.a lui lite
rară șirului ilustru al cla
sicilor poeziei românești. 
Născută din adinei și chi
nuitoare peregrinări lăun
trice, d;n murmurul neîn
treruptei încoltiri a sem’n- 
țe! în veșnicul năm’nt ro
mânesc, lumina versului 
său ne-a lum'nat de-a lun
gul acestor decenii, ne-a 
înaripat imaginația și ne-a 
făcut să trăim mai înalt și 
mai frumos : ea va însoți, 
generații de-a rîndul. creș
terea limbii românești, a 
patriei cinstire.

C. STĂNESCU

Mărfuri 
pentru sezonul 

rece
lagazinele cooperativelor de pro- 
cție, achiziții- și desfacere a măr

irilor își întimpină riimpărătorii 
u cele mai solicitate mărfuri pen- 
ru sezonul rece.
Raioanele de confecții prezintă 

mile modele de confecții pentru 
toamnă-iarnă pentru femei, bărbați 
și copii : costume, sacouri, pardesie. 
paltoane, pantaloni, fuste, bluze, 
•ochii din țesături moderne într-o 

bogată gamă coloristică. în raioa
nele specializate de încălțăminte 
^ste prezentat un bogat sortiment 
cte cizme, ghete, pantofi din piele

1 înlocuitori. în această perioadă 
,^it tot mai solicitate magazinele 

și raioanele de galanterie, tricotaje.

t V
5,00 Telex
5,05 Consultații în sprijinul învâțămîn- 

tului politico-ideologic. Concepția 
Partidului Comunist Român, a se

■ ■■■■■■■■■■■■

Scînteia inteii
în ziarul nostru nr. 11 902 se publi- 

a un articol intitulat „Buni mun- 
itori înseamnă și buni cetățeni", în 
are erau prezentate o serie de ob- 
ervații și sugestii privind condiții- 

ie- <k vpată din căminele de nefa- 
niliști ale tinerilor brașoveni. Așa 
:um se arăta și atunci, în acest mare 
Jentru industrial au fost construi
te, prin efortul financiar și material 
al statului, 133 cămine care găzduiesc 
peste 26 000 de tineri — băieți și 
fete din toate zonele geografice ve- 
niți mai întîi la școlile din Brașov 
și rămași apoi să lucreze în nu
meroasele uzine din localitate. Ce se 
constata atunci ? Că, în dezacord cu 
preocupările societății pentru asigu
rarea spatiilor necesare de locuit, în 
numeroase cămine predominau dezor
dinea. lipsa de curățenie, toate aces
tea datorîndu-se neglijenței și co
modității unora dintre căminiști, 
existentei unor carențe de educa
ție civică, insuficientei preocupări 
din partea organismelor cu atribuții 
în această direcție — U.T.C., sindicat, 
comisii de femei etc. Pornind de la 
observația că unii conducători ai 
locurilor de muncă se interesează 
exfelusiv de felul cum muncesc ti
nerii, fiindu-le indiferent și cum tră
iesc., se sugera ca, prin autoritatea 
profesională și ascendentul mo'al de 
care se bucură, să-i ajute pe tinerii 
aflați departe de familii să se for
meze din toate punctele de vedere, 
Incepînd de la comportarea gosoo- 
dărească. ca viitori oameni de nă- 
deide in societate.

Cum stau lucrurile acum, după ce 
a trecut un bun interval de timp de 
la publicarea respectivului articol ?

Am revenit prin mai multe cămi
ne apartinînd unor unități diferise. 
Ne-a impresionat. în mod deosebit, 
căminul nr. 1 al întreprinderii de 
tractoare, locuit de muncitoare care 
lucrează în sectoarele forjă, turnă
torie. Predomină culoarea albă : pe
reții, perdelele, cearșafurile, toate 
sînt imaculate. Plantele decorative 
din camere, tablourile alese cu gust 
c-eează o ambianță plăcută, odih
nitoare.

Și în celelalte cămine vizitate am 
lntîlnit mai multă ordine, mai mu'tă 
preocupare pentru Înfrumusețare

marochinărie și sport-turism, de 
unde se pot cumpăra diferite acce
sorii din piele și înlocuitori, pu
lovere groase pentru zilele reci de

cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind înfăp
tuirea unei noi și profunde revo
luții agrare, dezvoltarea agricul
turii ca ramură fundamentală a 
economiei românești

15,25 Rezultatele tragerii Pronoexpres
15,30 Emisiune în limba maghiară (par

țial color). Din sumar : Editorialul 
emisiunii ; Economisirea energiei

decît în urmă cu doi ani. La cămi
nele aparținînd întreprinderii de 
autocamioane, „Carpatex", „Nivea", 
I.J.T.L. și altele, pregătirile de iarnă 
erau de mult încheiate, instalațiile 
revizuite, iar încăperile zugrăvite. 
Holurile, scările, spațiile comune — 
în general, bine îngrijite și întreți
nute. ca si camerele, unde, cum este 
și firesc, gospodarii sînt înșiși tine
rii care le ocupă. îmbucurător este 
și faptul că tot mai multi căminiști 
au înțeles că profilul individual și 
portretul social al fiecăruia se fac nu 

Căminele de nefamiliști-
nu doar spațiu locativ, 

ci și un spațiu al educației civice
cu perechea de „blugi" și casetofo- 
nul, ci incepînd cu peria și pasta de 
dinți, cu prosopul și lenjeria.

Toate acestea sînt — așa cum 
aveam să constatăm — rezultatul 
măsurilor comolexe întreprinse de 
factorii educaționali, ale căror ac
țiuni au fost coordonate eficient de 
comitetul municipal de partid. Nu 
întîmplător pe tovarășa Elena Marcu, 
secretară cu problemele sociale a 
comitetului municipal de partid, am 
găsit-o cercetînd un teanc de pro
cese verbale întocmite in urma unui 
recent control prin căminele din lo
calitate

— Este una dintre numeroasele 
acțiuni întreprinse pe această temă 
— ne-a precizat interlocutoarea. Ne 
preocupă îndeaDroape condițiile de 
viață ale tinerilor din cămine. în 
fond, de ele depind într-o bună mă
sură chiar și rezultatele în produc
ție. De aceea, am considerat necesar 

iarnă, treninguri, hanorace. încălță
minte sport și altele.

In fotografie : magazinul Super- 
ccop din orașul Corabia.

— o problemă de conștiință, orga
nizare și disciplină ; Agendă cul
turală ; Orizont — natură, știință, 
societate ; Desene animate ; Pro
gram muzical

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)

20,35 Melodii și interpreți
20,20 Actualitatea în economie

ca toti factorii de răspundere din u- 
nităti. incepînd cu comitetele de par
tid. celelalte organizații de masă, 
conducerile administrative din între
prinderi și terminind cu conducăto
rii fiecărui loc de muncă în parte, 
să aibă atribuții precise în această 
direcție. In prezent, starea clădiri
lor, întreținerea instalațiilor din că
mine, dotarea camerelor și gradul 
lor de curățenie nu mai sint ches
tiuni exclusive ale serviciilor ad
ministrative. Directorii, maiștrii, se
cretarii organizațiilor de bază au

însemnări din Brașov
început să fie în mod frecvent oas
peții căminelor de nefamiliști. Fiind 
puși atît de des în postura de „gaz
de" ale organelor de control, tinerii 
au început să se deprindă cu pro
blemele gospodărești. Este un pro
gres evident, datorat acțiunilor cu 
caracter educativ și preventiv des
fășurate în cămine.

Intîmplarea a făcut ca, la căminul 
nr. 1 de fete al întreprinderii de 
tractoare, să nimerim chiar Ia o ast
fel de acțiune. Clubul de la parter 
era plin, invitați fiind si tinerii d>'n 
căminul vecin — de băieți, de la 
„Rulmentul". Celor prezenti li s-a 
vorbit convingător, apelîndu-se la 
exemple despre problemele medica
le specifice vîrstei, atrăgindu-li-se, 
totodată, atenția asupra efectelor 
nefaste ale abuzului de cafea, de 
tutun, de alcool. Anoi, un ofițer de 
miliție le-a reamintit o serie de pre
vederi legale, dar și unele de bun

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 14 

decembrie, ora 20 — 17 decembrie, ora 
20. In tară : Vremea va fi rece, geroa
să îndeosebi în primele nopți. Cerul va 
fi variabil, cu înseninări persistente în 
cursul nopții. Ninsori slabe, izolate se 

'( voj- semnala la sfîrșitul intervalului în 
regiunile sud-vestice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura 
aerului va înregistra o creștere ușoară 
la sfîrșitul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 20 
și minus 10 grade, mai ridicate pe Li
toral și în sud-vestul țării, cele maxime 
vor oscila între minus 10 și zero grade, 
mai ridicate în ultimele zile. Se va 
produce ceață, cu depunere de chiciură. 
In București t Vreme rece, geroasă 
noaptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 16 și minus 12 
grade, cele maxime între minus 4 și 
zero grade. Dimineața și seara se va 
produce ceață, cu depunere de chiciură. 
(Otiiia Diaconu, meteorolog de servi
ciu).

20.45 Fotograme din realitate
21,20 Videoteca internațională (color)

• Tezaure antice \(I) — Bulgaria
• Segovia — în interpretarea lui 
Paco de Lucia — Spania • Popas 
în Samoa • Ritmuri din vechea 
Țară Kuș — Sudan

21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

simț privind respectul pentru avutul 
obștesc, pentru liniștea publică, atît 
de importante într-o familie cu sute 
de membri, cum este cea a unui că
min. După cum s-a vorbit despre 
obligațiile privind gospodărirea ener
giei electrice. Nimeni nu s-a uitat 
cu nerăbdare la ceas. La un mo
ment dat, ușile nu s-au mai putut 
închide din cauza celor ce nu mai 
încăueau în sală. Deci interes și re
ceptivitate există — condiții esen
țiale pentru reușita acțiunilor edu
cative.

Am ținut să subliniem acest lucru, 
pentru că ni s-a vorbit mult despre 
dificultatea de a-i aduna laolaltă pe 
tineri, dată fiind munca în schim
buri, faptul că numeroși sînt elevi 
sau studenti la seral. Desigur, exis
tă dificultăți reale, dar. cînd există 
interesul și preocuparea necesară, 
aceste obstacole pot fi depășite.

în legătură cu dezbaterile educa
tive din cămine se mai cuvine re
levat un aspect : ele nu trebuie 
privite ca un scop în sine. E deo
sebit de important ca acei ce se ocu
pă de organizarea acestor întî'niri 
să aleagă subiecte interesante, adec
vate virstei și preocupărilor fiecă
rui colectiv. Subiecte care, în ace
lași timp, să fie cît mai diverse. Nu 
ca la cămine'e întreprinderii de 
autocamioane, unde 4 săptăminl la 
rînd — in septembrie și octombrie 
— s-a prelucrat același subiect : 
„combaterea fumatului și alcoolis
mului". Subiecte desigur importante,

Oamenii muncii - participant la soluționarea 
scrisorilor oamenilor muncii

Este binecunoscut că scrisorile și 
audientele reprezintă o verigă im- 
portantă a dezvoltării democrației 
noastre socialiste, a întăririi neconte
nite a legăturilor partidului cu ma
sele, o formă prin care oamenii 
muncii, cetățenii participă la rezolva
rea unor probleme ale vieții econo- 
mico-sociale sau de interes personal. 
Este și motivul pentru care conduce
rea partidului și statului, organele și 
organizațiile de partid acordă o 
atenție deosebită acestei activități, 
desfășurării sale la un cît mai înalt 
nivel calitativ.

Interesantă este experiența acumu
lată în acest sens de conducerile 
unor întreprinderi șl instituții din 
sectorul 3 al Capitalei — experiență 
despre care ne propunem să rela
tăm în cele ce urmează.

La întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate, de exemplu, nu este ne
voie de, prea mult timp pentru a ne 
convinge de climatul propice asigu
rat de organizațiile de partid din 
unitate pentru rezolvarea operativă, 
la fața locului, în colectivele de 
muncă, a propunerilor, cererilor și 
sesizărilor oamenilor. Atît prin scri
sori, cît și cu prilejul audientelor or
ganizate la comitetul de partid și la 

dar care, datorită repetării, au re
dus numărul auditorilor.

Revenind la starea de curățenie 
din cămine trebuie spus că lucrurile 
nu s-au îndreptat peste tot. Am în- 
tîlnit, din nou. cămine în care dom
nește dezordinea și dezinteresul. Un 
asemenea exemplu este căminul 
nr. 7 al întreprinderii de rulmenți, 
a cărui stare deplorabilă este vizi
bilă chiar din exterior — fațada este 
plină de pete, datorită infiltrațiilor 
de apă. Cit despre interior... în ca
mera 217 — în pofida obligațiilor ce 
revin tuturor de a gospodări judicios 
energia — am găsit becul arzînd 
ziua in amiaza mare, „evidențiind" 
cearșafurile pătate, zugrăveala stri
cată și pozele lipite pe pereți. La 
203, pe ușă — un aviz ne previne 
că „Fumatul este oprit". Dar fum 
era acolo cît să-l tai cu cuțitul. Cei 
doi locatari ai camerei 121 au fost 
amendați recent pentru nerespecta- 
rea regulilor de igienă. Dar tot nu-și 
făcuseră timp să măture, să spele 
geamurile, să ducă gunoiul la 
pubelă. Același dezinteres și în că
minul întreprinderii de construcții 
industriale (str. Livada Vulturilor 
24) și la căminul nefamiliștilor de 
la I.C.R.A.L....

Cauza acestei stări de lucruri este 
una singură — cea semnalată și cu 
prilejul articolului de acum doi ani: 
respectivele cămine nu au intrat 
încă in zona de preocupări a comi
tetelor de partid. de sindicat si 
U.T.C., a conducerilor administrati
ve din întreprinderile de care apar
țin. Ele sînt lăsate, in continuare, 
in seama administratorilor inactivi 
sau lipsiți de spirit gospodăresc, a 
unor comitete de cămin fără autori
tate și inițiativă. Sugerăm, de aceea, 
comitetului municipal de partid să-și 
extindă aria de preocupări, îmoreu- 
nă cu celelalte organisme cu atribu
ții in domeniul muncii politico-edu
cative. pentru ca, pretutindeni în 
Brașov, tinerii să dea dovada unei 
înte'egeri mature a sarcinilor și obli- 
gațiiloi ce le revin în cadrul vieții 
colective, manifestind maximum de 
grijă pentru condițiile de locuit din 
cămine.

Rodlca ȘERBAN 

conducerea întreprinderii, muncitori, 
maiștri, tehnicieni au făcut multe , 
propuneri legate de activitatea de 
producție — pentru completarea teh
nologiilor de fabricare a unor piese, 
pentru reducerea consumului de 
metal, reducerea consumurilor de 
energie si combustibili. îmbunătățiri 
la diferite instalații, organizarea mai 
bună a fluxului productiv etc. „Dia
logul cu oamenii muncii inclusiv în 
cadrul audientelor, dar mai ales 
direct lă locurile de producție — ne 
spunea tovarășul Mihalache Niculescu, 
secretarul comitetului de partid din

Insemnâri din unități 
ale sectorului 3 din Capitală

întreprindere — reprezintă pentru noi 
un bun sistem de informare, ne ajută 
să intervenim mai operativ la solu
ționarea problemelor cu care ni se 
adresează oamenii, să clarificăm pe 
loc dacă au sau nu dreptate, pentru 
ca ei să plece lămuriți și să nu mai 
consume timpul altora cu sesizări pe 
la diverse foruri. Procedind in acest 
fel am reușit ca — de pildă. în ce 
privește repartizarea locuințelor — 
să nu existe nici un fel de obiecții 
sau nemulțumiri, Practic, listele de 
priorități au fost întocmite pe baza 
unor punctaje aprobate de consiliul 
oamenilor muncii in funcție de apor
tul în producție, activitatea extrapro- 
fesională și alte criterii prevăzute 
de lege".

Grijă și atenție deosebite față de 
propunerile și sesizările membrilor 
colectivelor de muncă, evidente clare 
și preocupare sistematică pentru ur
mărirea modului de soluționare a 
acestora se manifestă în mod evi
dent și la alte întreprinderi de pe 
raza sectorului, ca „23 August", 
„Timpuri noi", „I.O.R.", întreprin
derea de medicamente, „Flacăra ro
șie", „Select" și altele.

La întreprinderea „Select", de pil
dă, s-a încetățenit practica întâlniri
lor sistematice dintre secretara comi
tetului de partid (Tudora Stoica) și 
directoarea unității. (Margareta Niță) 
cu muncitorii, intilnlri la care 
s-au discutat multe probleme direct 
la locurile de producție, trecîndu-ce 
apoi la rezolvarea lor. De asemenea, 
aici există o bună evidență a propu
nerilor făcute de oamenii muncii, 
urmărindu-se atent modul de solu
ționare a lor. Pe baza unor astfel de 
propuneri s-au luat un șir de măsuri, 
cum sint : coborirea lămpilor la ni
velul utilajelor (acum ajunge doar o 
singură lampă pentru fiecare utilai 
în loc de două, cite se foloseau îna
inte). montarea unor automate și li- 
mitatoare de mens în gol la războaie
le de tesut etc.

Ca un fapt pozitiv se remarcă mu

Se apropie vacanța de iarnă
■ La 23 decembrie începe vacanța de 

iarnă a elevilor și studenților.
în timpul vacanței, aproape 

1 500 000 preșcolari și elevi se vor 
odihni în tabere organizate in zone 
montane, vor lua parte la excursii și 
drumeții cu caracter documentar, la 
locuri și monumente istorice, la mu
zee. La cluburile școlare vor avea loc 
intîlniri cu activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură și știință, 
profesori cu îndelungată experiență 
la catedră, care vor prezenta poziția 
României în problemele păcii mo* ’- 
dia’e și dezarmării, inițiativele d*  
pace, cu larg ecou international, ale 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, precum 
și aspecte ale participării tineretului 
României la manifestări consacrate 
păcii și dezarmării. 

tațiile intervenite în ce privește nu
mărul cererilor, i sesizărilor și recla- 
matiilor — în sensul descreșterii ce
lor trimise consiliului popular și co
mitetului de partid al sectorului și 
sporirii celor adresate conducerilor 
unităților de pe raza acestuia, a 
consiliilor oamenilor muncii chemate 
în mod firesc să le soluționeze. Este 
o expresie a faptului că a crescut în
crederea în organele și organizațiile 
de partid, în organele de conducere 
colectivă din unitățile respective, că 
principiile autoconducerii muncito
rești prind rădăcini tot mai Jargi. 
Deși aceasta nu înseamnă că au 
dispărut acele cazuri cînd comi
tetul de partid al sectorului și con
siliul popular ori unele organe cen
trale sînt sesizate, prin scrisori sau 
la audiențe, asupra unor probleme 
ce intră în competenta directă a uni
tăților de bază, a conducerilor de în
treprinderi și instituții din sector, 
probleme care puteau și trebuiau 
să fie rezolvate la nivelul acestora.

Se constată, de asemenea, că la 
unele unități nu există o evidență 
clară a scrisorilor și audientelor — 
de pildă, la întreprinderea protecție 
anticorozivă și utilaje speciale — 
din care cauză nu se poate urmări 
corespunzător modul de soluționare 
a problemelor semnalate ; la altele 
(centrala1 industriei de medicamente, 
cosmetice, coloranți și lacuri) nu se 
lămuresc întotdeauna pînă la capăt 
aspectele relatate în scrisori ; rezol
vările sint nu rareori sumare și tardi
ve (cum a fost cazul Ia -Administra
ția domeniului public, unde s-au a- 
plicat și sancțiuni pentru astfel de 
abateri).

— Asemenea neajunsuri — ne spu
nea tovarășul Florian Ionescu, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3 — sînt cunoscute și ne 
preocupă înlăturarea lor. în anali
zele pe care le facem periodic. în 
discuțiile purtate cu activiștii de 
partid și de stat insistăm foarte mult 
asupra necesității îmbunătățirii mun
cii cu scrisorile, pornind de la modul 
de tinere a evidentelor și pînă la fi
nalizarea operativă a măsurilor pro
puse. Pentru că o sesizare rămasă 
nesoluționată sau insuficient clarifi
cată creează nemulțumiri, perpetuea
ză deficiențe și, firesc, generează 
alte sesizări. Un accent deosebit pu
nem pe rezolvarea directă, la fața 
locului, antrenînd în această activita
te activiști comoetenți și cu expe
riență. Dată fiind eficiența lor, cău
tăm să extindem formele organizate 
de dialog direct, viu cu oamenii 
muncii, întîlnirile sistematice cu ce
tățenii, străduindu-ne să-i transfor
măm in particioanți activi la rezol
varea problemelor re:eșite d:n scri
sori și la audiențe, la găsirea solu
țiilor și la transpunerea lor în prac
tică.

Glieorghe PIRVAN

în apropiata vacanță de iarnă, ele
vii vor participa la numeroase acti
vități cu caracter patriotic. Astfel, în 
cinstea celei de-a XXXVI-a aniver
sări a proclamării Republicii, în uni
tățile de invățămint vor avea loc 
spectacole de cîntece și poezie dedi
cate acestui eveniment, evocări, gale 
de filrn ce vor reda realizările dobîn
dite de ponorul nostru în anii con
strucției socialismului. Acestor activi
tăți li se mai adaugă tabere de profil 
pe diferite discipline de studiu, con
cursuri de creație tehnică și artistică 
din cad-ul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", întreceri sportive 
din cadrul „Daciadei", precum șl tra
diționalele serbări specifice Pomului 
de iarnă.

(Agerpres)
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X Primiri la primul ministru al guvernului

■ Pe noua platformă a întreprin
derii metaiurgice „Republica" din 
Reghin a fost pusă în funcțiune o 
modernă linie mecanizată de mon
taj a depănușătorului pentru com
bina C-6 P. Noua linie, concepută 
și executată de colectivul întreprin
derii, asigură creșterea productivi
tății muncii cu peste 30 Io sută.

■ La laminorul de profile mij
locii al Combinatului siderurgic din 
Călărași a fost pus în funcțiune un 
cazan care recuperează căldura de 
la gazele arse' ale unui cuptor cu 
propulsie. Aburul rezultat este fo
losit în scopuri tehnologice la oțe- 
lăria electrică și la încălzirea apei 
menajere.

■ In cadrul măsurilor în
treprinse de O.J.T. Sibiu pentru per
manentizarea activității unor unități 
cu caracter sezonier, „Popasul tu
ristic" din pădurea Dumbrava și-a 
îmbogățit substanțial baza materia
lă. in ultimul timp, au fost date în 
folosință un bazar cu produse ne
alimentare, un bar-bufet, o video, 
tecă. In curînd va fi inaugurat și 
un patinoar natural.

■ Unitățile prestatoare de servi
cii din județul Suceava desfășoară 
o susținută activitate pentru a răs
punde tot mai bine cerințelor popu
lației. in perioada care a trecut din

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL : Azi, penultima etapă a turului diviziei „A“

Meciurile etapei a 16-a a campio
natului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura azi, 14 decembrie, după 
următorul program : Rapid — F.C. 
Argeș Pitești (stadionul Republicii) ; 
Dinamo — F.C. Bihor» Oradea (sta
dionul Dinamo) ; Corvinul Hunedoa
ra — S.C. Bacău ; Jiul Petroșani — 
F.C. Baia Mare ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Sportul studențesc ; C.S. Tîrgoviște

Lavinio Agache și Ecaterina Szabo pe locurile 2 și 3 
în clasamentul celor mai bune gimnaste din lume 

in anul 1983
Revista oficială a Federației inter

naționale de gimnastică a publicat 
clasamentul celor mai bune gimnaste 
din lume, pe anul 1983, clasament al
cătuit pe baza rezultatelor obținute 
la campionatul mondial, la cel euro
pean, precum și la alte întreceri de 
anvergură. Pe primul loc este situa
tă campioana mondială la individual 
compus Natalia Iurcenko (U.R.S.S.) 
cu 463 puncte, urmată de Lavinia 
Agache (România) — 405 puncte, Eca
terina Szabo (România) — 375 punc
te, Boriana Stoianova (Bulgaria) —

ÎN CÎTEVA
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — în 

Sala sporturilor „Ruch" din Chorzow, 
într-un meci contînd pentru seria A 
a Campionatului mondial feminin de 
handbal (grupa B). s-au întîlnit for
mațiile R.D. Germane și României. 
După o partidă echilibrată, scorul a 
fost de 20—19 (10—10) în favoarea 
handbalistelor din R. D. Germană, 
care se califică în finala competiției, 
în care vor întîlni, joi, la Katowice, 
selecționata Poloniei. Echipa Româ
niei va juca, tot joi, pentru locul 
trei, cu reprezentativa Cehoslovaciei.

• în runda a 9-a a campionatului 
republican feminin de șah ce se des
fășoară la Băile Herculane. lidera 
clasamentului Margareta Mureșan, 
cu piesele albe, a pierdut la Mariana 
Duminică, Dana Nuțu a învins-o pe 
Baumstark, Călinescu a cîștigat la 
Jicman, în timp ce partidele Polihro- 
niade — Gogîlea și Boicu — Teodo- 
rescu s-au încheiat remiză. In clasa
ment conduce Margareta Mureșan cu 
6,5 puncte, urmată de Elisabeta Po- 
lihroniade — 6 puncte. Marina Po- 
gorevici — 5,5 puncte (1), Dana Nuțu 
și Gertrude Baumstark — cite 5,5 
puncte.
• Au luat sfîrșit întrecerile turu

lui campionatului diviziei A la popice. 
Pe primele locuri în serii s-au cla
sat echipele Gloria București și

Conștiința
(Urmare din pag. I)
Cum de ce ? E nevoie, nu 
se poate altfel. Dacă e să 
se realizeze ceva aici în 
Deltă, atunci totul trebuie 
făcut cum se cuvine, cu
noscut, pregătit, experi
mentat temeinic.,. E o răs
pundere prea mare ca să 
se lucreze la voia intîmplă- 
rii. după inspirații de mo
ment. El se consideră un 
pionier, un ins investit cu 
foarte mari atribuții. Dacă 
e greu sau ușor să lucrezi 
aici ? Nu asa se pune pro
blema. . Ceea ce face aici 
nu s-ar fi putut face la 
Tulcea, în curtea blocului... 
Dacă aici e de demonstrat 
ceva, aici lucrează si gata. 
El e nu numai cercetător, 
ci și comunist...

Am mai stat cîteva minu
te pe malul Dunării și. ron- 
țâind arahide din producția 
cîmpurilor experimentale, 
am vorbit despre Maliuc. o 
așezare cu un farmec a- 
parte. cu o viată oarecum 
animată... Există aici 
blocuri noi cu apartamente 
confortabile, magazine, ho
tel și. odată cu înființarea 
întreprinderii complexe „1 
Mai", perspectivele locali
tății sînt cu totul altele de- 
cît cele de pînă acum...

— Izolare ? sounea. la un 
moment dat Victor Săvu* * 
lescu. Nu vedeți cită lume 
e aici ?

• O lebădă iarna : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Neamul Șoimăreștilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15; 18,30.
• Felix și Otilia : COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 18,30.
• Căruța cu mere : PACEA (60 30 85)
— 15,30: 17,30: 19,30.
• Serbările galante: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting a! Dunării albastre:
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Fructe de pădure : MIORIȚA
(14 27 14) — 10,15; 12,15; 14,15; 16,15;

„Lumea", cită e (admi
nistrația comunei, munci
tori la centrul de mecani
zare. la irigații, cercetători 
și lucrători la punctul de 
cercetări piscicole si la sta
ția de reproducție a pește
lui. tehnicieni. pescari, 
funcționari la postă, la coo
perație. cadre didactice si 
alții) alcătuiește o comuni
tate bine închegată, cu oa- 

acest an, prevederile planului au 
fost depășite cu peste 15 milioane 
lei.

■ In ultima acțiune de masă pri
vind colectarea materialelor refolo- 
sibile de la cetățeni, organizată la 
Craiova de către municipalitate, au 
fost strînse peste 200 tone mate
riale diferite, care vor fi recondi
ționate și repuse în circuitul eco
nomic.

■ întreprinderea mecanică din 
Tîrgu Secuiesc a început să pro
ducă prese prin autoutilare pentru 
propria forjă. Ele au fost solicitate 
și de alte unități economice din 
țară.

■ In perimetrul comunelor Gruia 
și Gîrla Mare din județul Mehedinți 
se desfășoară ample lucrări în ve
derea amenajării a două moder
ne crescătorii de pește pe o supra
față totală de 390 hectare.

■ In orașul Cîmpina, la parte
rul noilor blocuri date în folosință 
s-au deschis magazine pentru des
facerea produselor industriale și de 
uz gospodăresc, iar un complex a- 
limentar se află în curs de finisa
re. De asemenea, se lucrează in
tens la amenajarea altor magazi
ne : de mobilă, de decorațiuni in
terioare și de desfacere a articole
lor artizanale.

— Universitatea Craiova ; F.C. Olt — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Dunărea C.S.U. 
Galați — Steaua ; Petrolul Ploiești — 
Politehnica Iași.

Toate partidele vor începe la 
ora 14,00.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei.

280 puncte. Maxi Gnauck (R.D.G.) — 
235 puncte, Olga Mostepanova 
(U.R.S.S.) — 228 puncte, Sylvia Rau 
(R.D.G.) — 224 puncte, Tatiana Fro
lova (U.R.S.S.) — 205 puncte. Zoia 
Grancearova (U.R.S.S.) — 200 puncte, 
Olga Bîcerova (U.R.S.S.) — 196 
puncte.

■La masculin pe locul întîi este cla
sat Dmitri Bilozercev (U.R.S.S.) cu 
485 puncte, urmat de O. Korolev 
(U.R.S.S.) — 405 puncte și K. Gus- 
hikert (Japonia) — 325 puncte.

RÎNDURI
Voința Oradea — la feminin și Glo
ria București și Aurul Baia Mare — 
la masculin.

Iată cîteva dintre principalele re
zultate înregistrate în etapa a 11-a : 
feminin : Voința Galați —- Gloria 
București 2 513—2 514 p.d.; Voința 
Odorheiu Secuiesc — Voința Oradea 
2 456—2 461 p.d. ; Rapid — Olimpia 
București 2 423—2 320 p.d. ( masculin: 
Aurul Baia Mare — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 5 232—4 968 p.d. ; Glo
ria București — Chimpex Constan
ța 5 299—5 278 p.d.
• Cea de-a 9-a partidă a meciului 

dintre marii maeștri Gări Kasparov 
și Viktor Korcinoi. care-și dispută 
la Londra una dintre semifinalele 
turneului candidaților la titlul mon
dial de șah, a fost cîștigată de Kas
parov la mutarea a 30-a. Scorul este 
favorabil cu 5,5—3,5 puncte lui Kas
parov, căruia îi mai este suficient 
un singur punct pentru a obține ca
lificarea în finală.
• „Cupa campionilor Africii" la 

fotbal a fost cucerită la actuala edi
ție de echipa Ashanti Kotoko 
(Ghana), care în meciul retur al fi
nalei a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 1—0, formația S.C. Natio
nal Cairo. In primul joc scorul a fost 
egal : 0—0.

datoriei măsurată in fapte exemplare teatre
meni ce se cunosc și se a- 
jută între ei... Trăind fie
care. cu sentimentul impor
tantei muncii sale.

L-am cunoscut, de exem
plu. aici, pe tînărul tehni
cian mecanic Costică Vădi- 
neanu. „Băiatul cu miini de 
aur" i s-ar mai putea spu
ne. în munca cercetătorilor 
de aici, mecanica isi are si 
ea cuvintul ei de spus. La 
piscicultura a fost nevoie 
să fie concepute mecanis
me si agregate noi pentru 
stația de reproducere, pen
tru mecanizarea pescuitu
lui. pentru cite și mai cîte... 
Dacă n-ar fi existat aici 
Costică Vădineanu ar fi 
trebuit inventat. Sau adus 
de cine știe unde. Dar el 
era aici, cu mintea lui isco
ditoare. cu imaginația lui 
tehnică și cu neobișnuita 
lui dibăcie. A născocit, a 
construit, a experimentat. 
Am privit, de exemplu, cu 
admirație, instalația meca
nică de pescuit în amena
jări. Ea întinde și trage un 
năvod, manipulată de trei 
oameni. înlocuind munca 
altor citeva zeci. Cu efort 
minim, cu eficientă, mai 
repede și mai economic. 
Era acolo mintea și mina 
unui ins care știe să stă
ruie. să iscodească, să ino
veze... Am văzut apoi, lingă 
cimpurile experimentale 
ale lui Victor Săvulescu, 
citeva mașini agricole des
tinate unor lucrări clasice, 
dar pe care o minte si o 
mină dibace le-a transfor
mat și adaptat pentru lu
crări cu totul specifice unor 
culturi agricole pentru care 
nu există mașini. Pentru 
semănat, plantat, prășit, re
coltat răchită, tooinambur. 
arahide, plop, salcie... El, 
Costică. le-a „gindit" și 
„fabricat", cu migală și in
geniozitate. cu stăruință.

consumîndu-și timpul liber 
și ceva din sufletul lui 
generos, răspîpdind in jur 
bună dispoziție din boga
tul său depozit de optimism 
și încredere. Nu. nu și-a 
pus niciodată problema că 
trăiește într-un loc izolat. 
Nu asta îl interesează, ci 
faptul câ aici are multă 
treabă de făcut, că ceea ce 
face „se vede", se simte, 
el e util aici. „Omul tre
buie să muncească oriunde 
în asa fel încit la un mo
ment dat să se poată spune 
că fără el nu se poate".

Delta are oameni formi
dabili. Ii afli în cele mai 
depărtate și neașteptate 
locuri. Oameni care trăiesc 
și muncesc aici pentru că 
,.e multă treabă de făcut", 
pentru că aici e nevoie de 
ei. pentru că aici se simt 
ei mai necesari decît ori
unde.

în incinta „1 Mai" (Par- 
dina) ne-am oprit, astă- 
vară, la ferma Zabara și 
l-am găsit acolo pe șeful 
fermei într-un răgaz din
tre două campanii, ocupin- 
du-se de pregătirea utilaje
lor, printre șiruri de trac
toare, semănători și combi
ne. Tînărul șef de fermă, in
ginerul Gheorghe Carpov, 
repartizat, după absolvirea 
facultății, la o întreprin
dere județeană cu oarecare 
profil agricol, dar făcind 
acolo o muncă de birou. în
dată ce a luat ființă între
prinderea agricolă de aici a 
cerut să vină acasă și să 
facă efectiv agricultură. Nu 
i s-a dat drumul decit după 
o audientă la primul secre
tar al județului. Acum e pe 
deplin mulțumit si s-au 
trezit în el — după un 
scurt somn birocratic — 
ambițiile agricultorului ; 
știe totul despre terenurile

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, succesiv, în vizită protocola
ră de prezentare, pe ambasadorii la 
București ai Republicii Elene — Di

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă președintelui guvernului 
spaniol. Felipe Gonzalez. în legă
tură cu tragicul accident de avion 
ce a avut, loc pe aeroportul Barajas

Cronica
La placa ridicată în memoria e- 

roilor proletariatului căzuți in 
luptele pentru drepturile clasei 
muncitoare, în piața fostului Teatru 
Național din Capitală, au fost de
puse, marți dimineața, coroane de 
flori din partea Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Comitetului 
Uniunii sindicatelor din presă, po
ligrafie și edituri, întreprinderii po
ligrafice „13 Decembrie 1918“, Com
binatului poligrafic „Casa Scînteii", 
întreprinderilor poligrafice „Infor-

Termocentrala Mintia-Deva
Producție record de energie electrică

Energeticienii de la termocentrala 
Mintia-Deva răspund prin fapte ce
rințelor economiei de a spori pro
ducția ' de energie electrică pulsată 
în sistemul energetic național. Acor- 
dînd o deosebită atenție funcționării 
la capacitate a tuturor instalațiilor, ei 
au raportat realizarea în ziua de 
13 decembrie a.c. a celei mai mari

ț In aceste zile la
| chioșcuri și la maga-

• zinele de difuzare
| a presei

; Almanahul
i „Scînteia“
i 1984
| O carte a anului, un an într-o carte

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1984
J 400 de pagini bogat ilustrate,
t Intr-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică
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Avantajele economisirii pe libretul de economii cu dobîndă
Pentru păstrarea în siguranță a 

economiilor bănești personale și 
pentru sporirea acestora prin do- 
bînzi și cîștiguri, populația are la 
dispoziție variate forme și instru
mente de economisire. Unul din 
cele mai solicitate și utilizate este 
libretul de economii cu dobîndă.

Libretul de economii cu dobîndă 
se emite, după dorința depunătoru
lui „la vedere" sau „pe termen". 
Depunerile „la vedere" sînt acelea 
pentru care depunătorul nu stabi
lește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobîndă anuală de 4,5 la 
sută. Depunerile „pe termen" se 
fac pentru minimum un an. La do
rința depunătorului, sumele depu
se „pe termen" se pot restitui și 
înainte de împlinirea unui an. Pen
tru depunerile „pe termen" se 
acordă o dobîndă de 6 la sută pe 
an, iar în cazul în care banii se 
retrag înainte de împlinirea terme
nului de un an dobîndă care se 
acordă este de 4 la sută.

Solicitarea largă de care se 
bucură acest libret se datorește 
printre altele și faptului că acesta 
poate fi utilizat de către titular 
pentru efectuarea de operații de 
depuneri și restituiri în toate loca

de aici, vrea să le demon
streze valoarea.

Am văzut și cîmpurile 
agricole de la Chilia, pe 
care o mină de oameni, a- 
nimati de ideea transfor
mării fostelor smircuri în 
pâminturi roditoare. în
fruntă cu tenacitate și iscu
sință condițiile începutului. 
Șeful de fermă Adrian Par- 
mac ne-a purtat printre 
plantațiile de pomi, ne-a 
arătat că puieții s-au 
prins și le merge bine, 
ne-a arătat cîmpurile cu 
cartofi, cu roșii, cu ar
dei, cu varză, cu fasole, 
si. ne-a vorbit cu tandrețe 
despre motopompa veche 
cu care irigă („Azi am adus 
de acasă un furtun ca să 
putem uda și într-un loc 
mai depărtat...". „De ce de 
acasă ?“. „A fost nevoie. 
Mai face omul și chestii 
din astea cind vrea să ră- 
mînă ceva de pe urma 
lui"). Și ne-am imaginat 
viitoarele livezi și grădini 
de aici cînd totul va căpă
ta amploare și plinătate, 
cînd imaginile dificultăților 
de azi vor fi amintiri evo
cate cu nostalgia pioniera
tului.

Sigur că sînt, și alții, 
multi alții ca ei. Din pri
cina spațiilor greu de stră
bătut nu-i ușor să-t găsești. 
Dar ei sînt acolo, mereu 
prezenti la o datorie oe 
care o simt și in numele 
căreia muncesc cu respon
sabilitate. cu dăruire, ac- 
ceptind izolarea ca pe o ca
racteristică a muncii si. a 
misiunii lor. Comuniști, de
sigur. Revoluționari, desi
gur. în structură, în cel 
mai strict și curat sens al 
cuvîntului. prin insuși mo
dul de a-și conceoe viata, 
prin fapte cotidiene și prin 
întreaga lor existentă. 

mitrios Serbos, și Republicii Popu
lare Bangladesh — Muslehuddin 
Ahmed.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

din Madrid, prin care îi adresează 
sincere condoleanțe pentru pierderi
le de vieți omenești și roagă să se 
transmită sentimentele sale de 
profundă compasiune familiilor celor 
dispăruți.

zilei
mafia" și „Luceafărul", precum și a 
Liceului poligrafic nr. 16, cu prile
jul comemorării a 65 de ani de la 
aceste bătălii de clasă. Un grup de 
pionieri au depus jerbe de, flori.

In aceeași zi, au fost depuse co
roane și jerbe de flori, din partea 
unor colective de muncitori tipografi 
și a pionierilor, la mormintele e- 
roilor căzuți în decembrie 1918, 
aflate la cimitirul „Reînvierea".

(Agerpres)

producții de energie electrică obți
nute in istoria termocentralei : 
26 160 000 kWh ertergie electrică. în 

saceeași zi puterea medie generată de 
grupurile energetice a fost de 1 090 
MWh energie electrică, aproape de 
puterea maximă a termocentralei. 
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scîn
teii").

*
****
*
*
*

litățile din țară. Emiterea acestor 
librete, precum și operațiile ulte
rioare de depuneri și restituiri pot 
fi solicitate la toate unitățile 
C.E.C., precum și la unitățile poșta
le și cooperativele de credit auto
rizate.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobîndă constă în 
posibilitatea economisirii treptate 
a unor sume mici. De asemenea, 
acest libret este frecvent folosit 
pentru depunerile periodice pe 
bază de consimțămînt scris prin 
virament.

Titularii libretelor de economii 
cu dobîndă beneficiază în același 
timp de toate drepturile și avanta
jele generale acordate prin lege 
depunătorilor la C.E.C. și anume : 
garanția statului asupra sumelor 
depuse la CJS.C., păstrarea secre
tului privind1 numele depunătoru
lui, ale titularului și operațiile 
efectuate, acordarea de dobînzi 
anuale, dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună, alături de 
titular, de sumele păstrate la 
C.E.C., imprescriptibilitatea sume
lor depuse la C.E.C., dreptul de a 
introduce dispoziție testamentară 
valabilă după decesul titularului și 
altele.

• ■ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : File de istorie
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Confluența 
artelor — Muzică — Literatură — 
Plastică". Programul V — Cultura 
Renașterii — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Singe vienez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, 
ne privim în ochi — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Negru și roșu — 19,30;
(sala Studio) : Inele, cercei, beteală
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Mult zgomot pentru nimic — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Batiștei) : Noul nostru vecin — 10.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
• Conservatorul „Ciprian Porumbes-
cu" (14 26 10) : Concert-spectacol
Brahms — 17.

f INIȚIAȚIVELE CONSECVENȚE Ț
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE

Mobilizator apel la actiaae pentru 
salvgardarea Europei si a întregii 

omeniri de primejdia nucleară 
Strălucit exemplu de umanism și înaltă 

responsabilitate
Evenimentele petrecute în ulti

mul timp, măsurile de intensifi
care a înarmărilor racheto-nu- 
cleare în Europa stîmesc în mod 
firesc neliniște și îngrijorare în 
rindu] tuturor oamenilor de bună 
credință, al tuturor popoarelor. 
Războiul nuclear ar fi o sinucidere 
globală, nimic nu ar mai putea să-1 
oprească odată dezlănțuit !

împotriva acestei evoluții, ce a 
agravat considerabil viața interna
țională, se ridică hotărît tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, al cărui prestigiu mon
dial îl așază în fruntea marilor 
personalități ale lumii contempo
rane, inițiativele și demersurile 
sale pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru salvgardarea păcii, făcînd 
dovada unei înalte răspunderi față 
de destinele întregii umanități.

Magistrala expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la adunarea 
festivă consacrată împlinirii a 65 
de ani de la făurirea statului na
țional unitar român, recenta De
clarație a Comitetului Politic Exe
cutiv ăl C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și guvernului țării noastre 
definesc clar situația creată, arată 
căile de urmat pentru ca Europa și 
întreaga lume să depășească acest 
moment periculos de încordare.

Este adevărat că situația creată 
este deosebit de gravă și de com

Cine dorește pacea trebuie să acționeze 
pentru edificarea și apărarea păcii

îtnpreună cu tovarășii mei de 
muncă de la Combinatul siderur
gic Hunedoara am luat cunoștință cu 
viu interes și cu sentimente de mîn- 
drie patriotică de conținutul Expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Adunarea consacrată Unirii, în 
care am găsit exprimate pro
priile-mi gînduri și preocupări în 
aceste momente de grea încercare 
prin-care trece.-continentul-nostru, 
ca și întreaga lume. Faptul că timp 
de.decenii s-au tot stocat arme 
nucleare în Europa, ajungîndu-se 
pînă acolo incit se poate distruge 
viața pe întregul Pămînt, provoacă 
o îngrijorare tot mai mare. Iar 
acum, trecerea lă amplasarea noi
lor rachete, anunțarea măsurilor 
pentru instalarea de noi mijloace 
de distrugere în unele țări europe
ne trebuie să îndemne la luciditate, 
la rațiune. Pericolul s-a apropiat și 
mai mult și el trebuie înlăturat 
neîntîrziat.

Am reținut îndeosebi acea parte 
din Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care este combătută 
falsa idee că noile arme ar fi ne- 
cesare păcii. Intr-adevăr, cei ce 
doresc pacea trebuie să acțione
ze nu pentru acumularea de noi 
armamente, care nu pot decît să 
mărească pericolul de distrugere, 
ci pentru reducerea mijloacelor 
existente, pentru eliminarea lor.

M/ putem accepta in mod fatalist alunecarea 
spre o conflagrație nimicitoare

Trăim momente de o gravă în
cordare, cînd omenirea este ame
nințată mai mult ca oricind de 
catastrofa nucleară. In asemenea 
momente dificile, în lume s-a auzit 
din nou glasul de pace al Româ
niei socialiste, exprimat de secre
tarul general ai partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu. Este o che
mare adresată popoarelor de a nu 
accepta in mod fatalist aluneca
rea spre o conflagrație nimicitoare. 
Nu putem rămine pasivi, nu putem 
accepta cu resemnare catastrofa 
nucleară. Acesta este sensul ape
lului adresat popoarelor lumii de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea de la adunarea festivă 
consacrată Unirii. Ca femeia și 
mamă, ca medic, aprob din tot su
fletul acest vibrant apel.

Lucrez într-un domeniu legat 
direct de nașterea și viața copi
ilor și de aceea mă alătur milioa
nelor de femei din țara noastră în 
a chema sutele de milioane de 
femei, de mame din întreaga lume 
să ne unim forțele pentru a asi
gura liniștea și pacea, ca să ne 
creștem copiii sănătoși și viguroși. 
Na'ștem copii, îi creștem, ii edu
căm, le veghem pașii ca să devină 
oameni adevărați, să se bucure de 
viață, să aibă la rîndul lor copii

cinema 

plicată. Cu toate acestea, nu putem 
accepta ca o fatalitate instalarea 
noilor rachete și dezvoltarea celor 
existente. Pentru că nimănui nu-i 
este îngăduit să se joace cu viața 
popoarelor, primul drept funda
mental al oamenilor fiind dreptul 
la existență, la viață.

Cerem de aceea intensificarea e- 
forturilor pentru a împiedica am
plasarea de noi rachete în Europa, 
pentru înlăturarea celor existente, 
pentru o Europă fără nici un fel 
de arme atomonucleare. Alături de 
celelalte popoare europene, ne pro
nunțăm ferm pentru reluarea ne
gocierilor de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii și realizarea unui 
acord corespunzător.

Ca membru în Comitetul Națio
nal Român „Oamenii de știință și 
pacea", care, sub conducerea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic și ilustru savant de renume 
mondial, desfășoară în prezent nu
meroase acțiuni de amploare, sint 
conștient, ca dealtfel toți oamenii 
de știință din țara noastră, de ma
rea răspundere ce ne revine în a 
contribui ca. realizările științei să 
slujească exclusiv progresului mai 
rapid al societății umane. Iată pen
tru ce îmi alătur glasul celorlalți 
oameni de știință din țara noastră, 
care cer tuturor oamenilor de ști
ință din lume să-și spună răspicat

Și tocmai această cale spre pace 
este trasată în Declarația forurilor 
noastre de partid și de stat, care 
conține un program de măsuri con
crete în folosul popoarelor. Acest 
program exprimă în modul cel mai 
direct voința muncitorimii, a între
gului nostru popor.

Cu toți știm bine, de la moșii șl 
strămoșii noștri, Că una dintre tră- 

..săturile . poporului. .. român a. fost 
dintotdeauna dorința nestrămutată 
de a trăi în pace și bună înțele
gere cu toate popoarele lumii. Ne
numărate exemple ne oferă în 
această privință conducătorii de 
seamă ai. neamului nostru, care au 
trimis în nenumărate rînduri solii 
de pace celor stăpîniți de ambiții 
cuceritoare, de asuprire a altor po
poare. Iar astăzi, cînd țara noas
tră, liberă și independentă, și-a 
făurit o industrie și agricultură 
moderne, cînd întregul popor este 
angajat în marea operă de înflo
rire continuă a patriei,' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut să răz
bată mai puternic ca oricind voința 
întregii suflări de pe meleagurile 
străbune de a trăi în pace și liniș
te, de a se bucura de înfăptuirile 
sale, de a ridica România socialis
tă pe noi trepte de progres.

In zilele noastre nu trebuie lăsat 
ca pacea și războiul să depindă de 

și să nu fie nimiciți într-un holo
caust nuclear. Trebuie să facem 
totul pentru a îndepărta spectrul 
morții de leagănele copiilor noș
tri !

Anul acesta, în țara noastră s-a 
înregistrat procentul cel mai scă
zut de mortalitate infantilă din 
întreaga istorie a țării. Cite efor
turi materiale și umane au fost 
necesare pînă Ia această victorie I 
Dar au fost făcute aceste eforturi 
pentru că partidul tțostru nu are 
țel mai nobil decît omul și nevoile 
sale. In spiritul acestui profund 
umanism, partidul nostru, secreta
rul său general, se ridică cu atîta 
vigoare acum pentru apărarea 
păcii. Sîntem din tot sufletul ală
turi de iubitul nostru conducător, 
spunindu-ne răspicat cuvîntul, pen
tru apărarea celui mai înalt drept 
al omului, dreptul la viată. îm
preună cu toate femeile țării și 
cu toți medicii care luptă pentru 
sănătate și viață, sprijin în între
gime conținutul Expunerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu, propune
rile cuprinse . în recenta Declarație 
a forurilor noastre de partid și de 
stat, pronunțîndu-ne pentru opri
rea amplasării de noi rachete pe 
continentul european, pentru iniție
rea de negocieri si măsuri care să 
ducă la retragerea și distrugerea

18,15; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Artista, dolarii șî ardelenii : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Mihai Viteazul — 9; 13; Lovind o 
pasăre de pradă — 15,45; 17,45; 19,30 : 
ARTA (21 31 86).
• Balul de sîmbătă seara : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Capturați-i la barieră : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30;
14.30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Lunga cavalcadă către școală : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45: 20.
• Dacă toți tinerii din lume : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15;
19,30.
• Urgent... Secret: GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45: 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Călătorul cu cătușe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11.30; 14; 17; 19.30^
• Loto-Prono *82  : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Dragostea și regina : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
• Capcana neobișnuită : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15; 

cuvîntul, 6ă se opună ferm politicii 
d« înarmare și, în strînsă unitate, 
să lupte pentru asigurarea păcii, 
pentru consolidarea securității, li
bertății și independenței popoare
lor.

Trăim cu toții clipe de grea în
cercare. In asemenea împrejurări 
se cere mai mult ca oricind acțiu
ne responsabilă pentru a înlătura 
spectrul morții în masă și a recîș- 
tiga liniștea de care avem atîta ne
voie pentru a ne construi viața, vi
itorul așa cum dorim. Vibrantele 
chemări la rațiune și responsabili
tate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu întruchipează aspirațiile 
fierbinți ale poporului român, care 
iubește pacea și luptă pentru ea, 
vrînd să trăiască în pace alături de 
celelalte popoare, cărora le arată 
totdeauna o prietenie fără rezerve, 
o prietenie generoasă. De aceea, 
sîntem cu toții alături de conducă
torul țării noastre, de partidul și 
guvernul ei, aducînd mulțumirile 
cele mai recunoscătoare tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru tăria și 
perseverenta cu care luptă pentru 
apărarea bunurilor celor mai de 
preț ale întregii omeniri — pacea, 
libertatea.

Acad. Nicolae TEODORESCU
președintele Asociației 
oamenilor de știință din România 

neînțelegerile dintre politicieni. E 
în pericol existența popoarelor și 
ele au dreptul să-și apere și Să im
pună respect față de dreptul lor 
la viață. Tocmai din această viziu
ne revoluționară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu susține cu atîta vigoare 
voința poporului nostru, a tuturor 
popoarelor să se renunțe la poli
tica de confruntare și război, să se 
treacă la oprirea ,amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, la retragerea și distruge
rea celor existente.

Pentru toate aceste motive, noi, 
oțelarii hunedoreni, ne exprimăm 
totala adeziune fată de noile ini
țiative de pace ale conducerii 
partidului și statului nostru, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și 
sîntem hotărîți să facem totul ca, 
prin munca noastră, să asigurăm 
economiei naționale cantități spo
rite de metal în sortimentele soli
citate și de înaltă calitate, contri
buind astfel la înflorirea țării, să 
nu precupețim nici un efort în 
marea luptă a popoarelor pentru 
înlăturarea pericolului unui nou 
război, pentru pace pe Pămînt.

Tiberiu PASCU
oțelar, maistru principal specialist 
O.S.M. 1, Combinatul siderurgic 
Hunedoara 

celor existente, eliminarea oricăror 
arme nucleare din Europa. Numai 
cu o mică parte din aceste imense 
fonduri, care se alocă în scopul 
distrugerii omenirii, s-ar putea 
ameliora starea de sănătate a sute 
de milioane de copii.

Comitetul Național Român „Oa
menii de știință și pacea", sub con
ducerea tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de 
renume mondial, se opune cu 
fermitate folosirii științei, a cuce
ririlor ei în scopuri de distrugere 
a omenirii. Este suficient să ne 
gîndim că, într-o secundă, o 
bombă poate anihila tot ceea ce 
au acumulat științele medicale în 
generații. Așa cum ne arată to
varășul Nicolae Ceaușescu, stă în 
puterea noastră, a tuturora, să 
împiedicăm un asemenea dezno- 
dămînt. De aceea și noi, slujitorii 
în halate albe, apărători ai sănă
tății omului, care aducem la lu
mina zilei noi vieți, trebuie să 
facem totul pentru ca oamenii să 
trăiască în pace și liniște, feriți 
de pericolul războiului.

Conf. dr. Felicia REBEDEA 
șefa clinicii maternitate 
a spitalului Giulești

15,30; 17,30: 19,45, FAVORIT (45 31 70)
— 8; 12; 14; 16; 18; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O afacere murdară : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Femeia dispărută: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : CAPITOL 
(16 29 17) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• 39 de trepte : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9;
12,15; 16; 19,15.
• Heidi în oraș — 9; 11; 13; 17,15; 
Elvis — 15; 19,15: DOINA (16 35 38).
• Atenție la gafe ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida: LIRA 
(317171) — 15,30; 17.30; 19,30.
• Dublu delict: FERENTARI (80 49 85)
— 15 30: 17,30: 19.30.
• Mitul Fedorei : FLOREASCA 
(3J29 71) — 8,45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.



Propunerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceausescu, pentru oprirea cursei înarmărilor 
nucleare exprimă năzuințele vitale ale popoarelnr 

din Europa si din întreaga lume

BUENOS AIRES

Reprezentantul personal al președintelui 
României primit de președintele Argentinei

Poziția principială, consecventă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, în problema cea mai arzătoare a zilelor noastre — pre
întâmpinarea izbucnirii unei conflagrații nucleare, propunerile și sugestiile 
avansate de șeful statului român în domeniul încetării cursei înarmărilor, 
în primul rînd a înarmărilor nucleare, continuă să rețină atenția ziarelor 
și agențiilor de presă din lumea întreagă, care urmăresc cu deosebit in
teres noile luări de poziție ale președintelui Nicolae Ceaușescu în re
centele interviuri acordate unor ziare străine și în toasturile rostite cu 
prilejul unor intilniri la nivel înalt.

' Astfel, AGENȚIA ITALIANĂ 
I ANSA, reîatînd despre întilnirea 

avută de secretarul general al Parti- 
1 dului Comunist Român cu secretarul 
j general al Partidului Comunist Ita

lian, evidențiază faptul că, po
trivit caracterizării făcute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, mo- 

I mentul politic actual al raporturi-
■ lor Est-Vest este „de o gravitate cum, 
; nu a mai fost niciodată de Ia termi-' 
J narea celui de-al doilea război , mon

dial". Președintele Nicolae Ceaușescu
I — arată ANSA — a prezentat și dife-
■ ritele propuneri făcute de România 
! în ultimul timp, îndeosebi cele for

mulate în recenta Declarație a Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și

I guvernului. Agenția reproduce pa- 
j sajul din toastul rostit de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în care se arată 
că „România s-a pronunțat fe'-m 
.pentru înlăturarea completă din Eu
ropa a oricăror arme nucleare, pen- 

I tru o Europă fără arme de nici un 
• fel, pentru trecerea în continuare la 

măsuri de dezarmare generală. Ințe- 
, legem însă bine că aceasta trebuie 

realizată în mai multe etape — și, 
: actualmente, noi considerăm că gtapa 
1 cea mai importantă este aceea a 

opririi amplasării noilor rachete în 
Europa".

Agenția iugoslavă TANIUG a in- 
| format, de asemenea, pe larg despre 
i pozițiile expuse cu prilejul întîlnirii 

dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
i cu tovarășul Enrico Berlinguer. Con- 
i ducătorii celor două partide — subli- 
j niază Taniug — s-au pronunțat, la 
; București, pentru oprirea cursei înar

mărilor și — ceea ce este cel mai 
; urgent — pentru renunțarea la am- 
J plasarea noilor rachete nucleare în 
j Europa. Nicolae Ceaușescu — se a- 

ratâ în continuare — a reafirmat 
poziția României în favoarea unei 
Europe denuclearizate. Agenția sub
liniază faptul că președintele Nicolae 

: Ceaușescu a evidențiat marea im
portanță a mișcărilor antinuclea
re și antirăzboinice din țările eu- 

' ropene, cărora li se alătură și 
) poporul român. Conducătorul ro

mân — adaugă Taniug — a afirmat 
că reluarea negocierilor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva ar răspunde in
tereselor tuturor popoarelor — și din 
țările socialiste, și din țările occiden- 

‘ tale, și din țările Tratatului de la 
Varșovia, și din țările N.A.T.O.

Subliniind că în cadrul toasturilor 
rostite cu prilejul vizitei efectuate 
în România de secretarul general al 
P.C. Italian, Enrico Berlinguer, con
ducătorii celor două partide au cerut 
ca atit S.U.A., cit și U.R.S.S. să o- 
prească amplasarea noilor rachete 
nucleare in Europa, agenția CHINA 
NOUA reia acele idei din declara
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se subliniază că proble
ma cea mai importantă în mo- 

i mentul de față este oprirea cit mai 
î urgentă a amplasării rachetelor a-

mericane în unele state vest-euro- 
pene și, in același timp, împiedicarea 
punerii în aplicare a contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică, re
luarea negocierilor de la GeneVa în 
vederea ajungerii la un acord care 
să ducă la reducerea substanțială a 
rachetelor existente și la realizarea 
unui echilibru în raportul de forțe 
dintre cele două părți la un nivel cit 
mai scăzut posibil.

Reîatînd pe larg despre toastul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, agenția 
REUTER relevă declarațiile în care

Amplu ecou internațional 
al luărilor de poziție ale 
șefului statului român pri
vind problematica rachete
lor cu rază medie de ac
țiune și necesitatea reluă
rii negocierilor sovieto- 

americane

se arată că situația internațională 
s-a agravat considerabil, dar că este 
încă posibil să se oprească actualul 
curs al evenimentelor.

Agenția FRANCE PRESSE a con
sacrat un amplu material toasturilor 
rostite de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, relevind că 
a fost exprimat dezacordul atit față 
de desfășurarea eurorachetelor, cit 
și față de contramăsurile anunțate 
de U.R.S.S., precum și dorința de 
reluare a negocierilor de la Geneva.

Șeful partidului și statului român 
— scrie France Presse — a subliniat 
că s-a ajuns la o situație de o gra
vitate cum nu a fost niciodată. To
tuși, adaugă agenția, el și-a expri
mat convingerea fermă că este po
sibil să se oprească cursul periculos 
al evenimentelor, să se împiedice o 
nouă cursă a înarmărilor, să fie re
luate tratativele de la Geneva șl să 
se treacă la o politică reală de dezar
mare nucleară, de dezarmare ge
nerală. „înțelegem însă bine că a- 
ceasta trebuie realizată în mai multe 
etape — și, actualmente, noi consi
derăm că etapa cea mai importantă 
este aceea a opririi amplasării noilor 
rachete în Europa", citează France 
Presse din toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Sub titlul „Eurorachetele — 
Ceaușescu pentru reluarea dialogu
lui". ziarul „LE QUOTIDIEN DE 
PARIS" se referă pe larg la aprecie
rile președintelui Nicolae Ceaușescu 
în toastul rostit la dejunul în onoarea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Italian. relevînd ideile

privind necesitatea reluării dialogu
lui in problema rachetelor cu rază 
medie de acțiune.

Ziarul „LA LIBRE BELGIQUE" 
menționează, la rindul său : Șeful 
partidului și statului român a pus 
accentul pe agravarea fără prece
dent a situației internaționale. El 
și-a exprimat, totuși, convingerea 
fermă că este posibil să fie 
oprit cursul periculos al eveni
mentelor, să fie împiedicată o nouă 
cursă a înarmărilor, să se reia nego
cierile de la Geneva și să se treacă 
la o politică reală de dezarmare 
nucleară, de dezarmare generală. 
Domnul Ceaușescu. subliniază ziarul, 
a reamintit că țara sa se pronunță în 
mod ferm pentru eliminarea comple
tă din Europa a tuturor armelor nu
cleare.

în emisiunile sale, RADIO SINGA
PORE s-a referit pe larg la ultimele 
poziții exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. în legă
tură cu situația din Europa. Au 
fost înfățișate propunerile formulate 
în vederea reluării negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva, pen
tru a se ajunge la încetarea ampla
sării de noi rachete și la retragerea 
și distrugerea celor existente.

Agenția ASSOCIATED PRESS a 
informat amplu despre interviul 
acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu ziarului „Toronto Star", 
din Canada, relevînd că, în oninia 
șefului statului român, „problema 
care se pune acum este de a se opri 
lucrările de amplasare, de a se opri 
aducerea de noi rachete în Europa... 
de a se reveni asnora contramăsu
rilor anunțate de Uniunea Sovietică 
și de a se t"ece la reluarea negocie
rilor de la Geneva...".

Agenția redă o serie de ex
trase din interviu în ca"e este expri
mată convingerea că „Europa poate 
să ducă o activitate mai indepen
dentă si să-si aibă o politică proprie 
în soluționarea marilor probleme in
ternaționale". subliniind in context 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
are în vedere aceasta nu în sen
sul îndreptării activității împo
triva uneia sau alteia din marile 
puteri, ci în colaborarea cu ele, însă 
pe principiile de deplină egalitate și 
printr-o politică proprie. Se mențio
nează, totodată, că președintele 
Ceaușescu a cerut Republicii Fede
rale Germania, unde va fi amplasată 
cea mai mare parte a rachetelor 
N.A.T.O.. să aibă un rol hotărîtor în 
cadrul eforturilor ce se întreprind 
în vederea depășirii actualelor greu
tăți. reluării negocierilor și realiză
rii unui acord la Geneva. De aseme
nea. Associated Press reține ideea 
exprimată de președintele Nicolae 
Ceaușescu că desființarea. concomi
tentă a celor două blocuri militare, 
așa cum au propus oficial, la începu
tul acestui an. țările din Tratatul de 
la Varșovia, „ar fi o soluție foarte 
bună".

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
a relevat, la rindul ei, TELEVIZIU
NEA DIN CIPRU — a subliniat că 
România se pronunță pentru oprirea 
amplasării rachetelor americane în 
unele state din vestul Europei și, în 
același timp, pentru oprirea realiză
rii contramăsurilor anunțate de Uni
unea Sovietică.

(Agerpres)

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Reprezentantul personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a fost 
primit, la data de 12 decembrie a.c., 
de către președintele constitutional al 
Republicii Argentina, Râul Alfonsin.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu s-a transmis 
președintelui Râul Alfonsin un căl
duros salut și cele mai bune urări de 
succes și fericire personală, iar po
porului argentinian — de prosperi
tate și pace.

La rindul său, președintele Repu
blicii Argentina a rugat să se trans
mită președintelui Republicii Socia
liste România un salut cordial și căl
duroase urări de succes și fericire, 
iar poporului român — noi realizări 
pe calea progresului.

Președintele Argentinei a mulțumit 
pentru participarea la ceremonia in
stalării sale în funcție a reprezen
tantului personal al președintelui 
României.

»
în cursul convorbirilor au fost re

levate relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Argentina, precum și perspectivele 
care se deschid pentru dezvoltarea 
în continuare a acestora atit 02 olan 
bilateral, cît și în cadrul organiza
țiilor internaționale.

Subliniindu-se potențialul econo
mic al României și Argentinei în 
continuă creștere, s-a acordat o im
portanță deosebită necesității inten
sificării schimburilor comerciale și 
dezvoltării cooperării economice din
tre cele două țări, în interesul reci
proc al celor două popoare.

în acest context, s-a apreciat ne
cesitatea organizării. într-un te-mm 
cît mai apropiat posibil, a sesiunii 
Comisiei mixte interguvernamentale 
de cooperare economică româno-ar- 
gentiniană, care va examina noi po
sibilități în vederea dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice dintre cele două țări.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie si cnrdia'itate. 
în spiritul bunelor relații dintre 
România și Argentina.

SITUAȚIA DIN LIBAN
• Nave israeliene au bombardat din nou zona orașului Tripoli 
® Zona muntoasă din nordul Beirutului bombardată de pe 
vase militare americane • Declarațiile președintelui A. Ge- 

reuniunii cabinetului
președintelui să examineze posibili
tățile constituirii unui guvern de coa
liție națională.

★

may el cu prilejul
BEIRUT 13 (Agerpres). — Trei 

nave militare israeliene s-au apro
piat, marți după-amiază, de zona de 
coastă a orașului libanez Tripoli și 
au bombardat mai multe cartiere 
ale orașului, în special zonele Boh- 
sas și Mina, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar palestinian, citat 
de agenția W.A.F.A. El a adăugat că 
combatanții palestinieni au ripostat 
cu tiruri de artilerie. Una dintre 
nave a fost atinsă și a luat foc. 
După schimburi de tiruri care au 
durat o oră, navele agresoare israe
liene au fost constrinse să se retra
gă în larg, precizează W.A.F.A.

★
Ambasada S.U.A. din Beirut a 

anunțat că, marți după-amiază, vase 
militare americane au bombardat 
zona muntoasă din nordul Beirutu
lui. în dreptul golfului Jounieh, in
formează France Presse. Aceeași a- 
genție -a anuntat — citind postul de 
radio oficial libanez — că, in cursul 
după-amiezii, avioane de vinătoare 
americane au efectuat zboruri de re
cunoaștere deasupra teritoriului li
banez, survolînd capitala și zonele 
muntoase din împrejurimi.

Luni seara, în suburbia de sud a 
Beirutului au 
schimburi de tiruri de artilerie între 
armata libaneză și milițiile druze 
ale Partidului Socialist Progresist, 
informează agenția France Presse.

fost înregistrate noi

In sprijinul reglementării pe calea tratativelor 
a situației din America Centrală

Mesajul adresat Consiliului de Securitate de secretarul 
general

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a atras din 
nou atenția comunității internaționale 
asupra situației deosebit de încordate 
din regiunea Americii Centrale. în
tr-un mesaj către Consiliul de Secu
ritate al O.N.U., el adresează un apel 
tuturor statelor de a evita orice ac
țiuni care ar putea duce la agrava-

al O.N.U
rea situației din această zonă, de a 
fi intensificate eforturile în vederea 
reglementării stărilor conflictuale pe 
calea tratativelor. Javier Perez de 
Cuellar și-a exprimat sprijinul și a- 
probarea față de eforturile diploma
tice întreprinse de țările membre 
ale „Grupului de la Contadora" cen
tru asigurarea păcii și securității în 
America Centrală.

VENEZUELA

Președintele nou ales despre unele 
probleme majore ale țării

CARACAS 13 (Agerpres). — Jaime 
Lusinchi, candidatul partidului „Ac
țiunea Democratică", ieșit învingător 
la alegerile prezidențiale desfășurate 
in. Venezuela la 4 decembrie a.c., a 
fost proclamat oficial președinte al 
țării de către Consiliul suprem elec
toral. El îți va asuma mandatul Ia 
2 februarie 1931.

în discursul pronunțat cu prilejul 
proclamării sale ca președinte ales al 
Venezuelei, Jaime Lusinchi a făcut 
acel la unitate și la acțiuni comune 
din partea tuturor forțelor politice

și sociale ale țării, in vederea de
pășirii, cît mai grabnic a ceea ce a 
numit „cele mai dificile momente 
prin care trece Venezuela" — trans
mite agenția Prensa Latina. Referin- 
du-se la datoria externă ridicată, la 
regresul economic pe plan național, 
la indicele înalt al inflației și al șo
majului, președintele ales al Vene
zuelei a evidențiat necesitatea unei 
„noi ordini social-economice in țară", 
care să includă, intre altele, o îm
părțire mai echitabilă a avuției na
ționale.

Reafirmarea hotăririi S.W.A.P.O. de a continua 
lupta pentru independența Namibiei

Declarațiile lui
NAIROBI 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam 
Nujoma. a salutat hotărîrea Franței 
de a-si suspenda participarea la lu
crările „grupului de contant" în pro
blema Namibiei, grup format din 
cinci state occidentale.

Sam Nujoma
Sam Nujoma a reafirmat hotărîrea 

S.W.A.P.O. de a continua lupta ar
mată în fruntea populației namibie- 
ne, exprimîndu-și încrederea că a- 
ceasta va duce la dobindirea inde
pendenței Namibiei — relatează a- 
genția Reuter.

BEIRUT J3 (Agerpres). 
ședințele Libanului, Amin Gemayel, 
a prezidat marți o reuniune a cabi
netului libanez, după consultări cu 
lideri ai opoziției și ai diverselor 
grupări politice din parlament, in le
gătură cu modalitățile de constituire 
a unui guvern de reconciliere na
țională. După cum informează un 
comunicat oficial, citat de agenția 
Associated Press, președintele Ge
mayel a apreciat că „in prezent nu 
sint întrunite condițiile pentru ope
rarea unor modificări in componen
ța guvernului". Șeful statului libanez 
— precizează comunicatul — s-a an
gajat să examineze alte modalități 
de realizare a unității naționale, ce- 
rînd primului ministru, Shafic Al- 
Wazzan, să asigure în continuare 
conducerea guvernului, în configura
ția sa actuală.

După cum se știe, la 26 septem
brie, Shafic Al-Wazzan a prezentat 
demisia cabinetului, pentru a permite

Componența noului guvern 
al Turciei

ANKARA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Turelei, Kenan Evren, a 
aorobat lista noului guvern ture con
stituit de Turgut Ozal, președintele 
Partidului Patriei, în urma alegeri
lor generale de la 6 noiembrie. Kaya 
Erdem a fost numit viceoremier res
ponsabil cu problemele economiei, 
portofoliul afacerilor externe a fost 
încredințat diplomatului Vahit Hale- 
foglu, iar Ministerul Apărării va fi 
condus de Zeki Yavuzturk.

Votul de încredere in noul guvern, 
care cuprinde 21 de miniștri, este 
programat pentru săptâmina viitoare, 
dar președintele Evren a precizat că 
actuala constituție a tării împuter
nicește guvernul să înceapă exerci
tarea funcțiilor sale înainte de pri
mirea unui asemenea vot.

____________ ;______________ _ >s
DELHI
................................ — 1

Conferința țărilor nealiniate, "■ -
consacrată mijloacelor de comunicare în masă
DELHI 13 (Agerpres). — La Delhi 

s-au încheiat lucrările Conferinței 
țărilor nealiniate, consacrată mijloa
celor de comunicare în masă, la care 
au participat delegați din 40 de state, 
precum și reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale — tțansmite 
agenția indiană de presă P.T.I. Au 
fost adoptate mai multe rezoluții pri
vind circulația informației în țările 
nealiniate și căile de întărire a co
laborării in acest domeniu. Este sub
liniată necesitatea creșterii contribu
ției informației la promovarea păcii, 
libertății și’dreptății in lume. Un ac
cent deosebit se pune pe faptul că 
țările nealiniate trebuie să acționeze 
pentru apărarea conceptului de nouă 
ordine in informație, a cărui punere 
in practică este respinsă și împiedi

cată de țările industrializate. Totoda
tă. se evidențiază necesitatea intensi
ficării schimburilor culturale între 
țările in curs de dezvoltare.

Participanții au adoptat, de ase
menea, rezoluții care exprimă spri
jinul fată de lupta ponorului pales
tinian sub conducerea O.E.P., solida
ritatea cu Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și 
Congresul Național African (A.N.C.), 
cerîndu-se intensificarea campaniei 
pentru acordarea independenței Na
mibiei.

Rezoluția privind cursa înarmărilor 
exprimă îngrijorarea mișcării de ne
aliniere față de amenințarea cu dis
trugerea totală a omenirii, generată 
de procesul acumulării continue de 
armament, în special nuclear.

Protest al R.P.D. Coreene
PHENIAN 13 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. informează că, la 12 de
cembrie, avioane americane _,SR—71“ 
au pătruns în zona apelor teritoriale 
ale R. P. D. Coreene pentru a comi
te acte de spionaj. Partea R. P. D. 
Coreene în Comisia mi’itară de ar
mistițiu, adaugă sursa citată, a pro
testat împotriva acestor acțiuni care 
constituie o violare a acordului de 
armistițiu și o încălcare a suverani
tății țării.

bazei de la Greenham Common

ÎMPOTRIVA PERICOLULUI NUCLEAR

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

Zeci de mii de demonstranți în jurul

Plenara C.C. al P.C. 
din Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — La Hanoi 
s-a desfășurat plenara C.C. al P. C. 
din Vietnam, în cadrul căreia partici
panta au dezbătut sarcinile planului 
de dezvoltare economică și socială 
a țării pe anul 1984 și obiectivele 
generale ale dezvoltării pe anul 1985. 
Expunerea la plenară a fost făcută 
de Le Duan, secretar general al C.C. 
al P.C.V.

*

*

In jurul bazei r *___ j___ ..... . ’
aduse primele rachete nucleare cu rază medie de acțiune de tip „< 
de protest, la care au participat circa 50 000 de persoane, 
arme de distrugere in masă. Poliția a intervenit, operînd mai multe 

cind să intre in interiorul

militare americane de la Greenham Common (Marea Britanie), unde în noiembrie ou fost 
.Cruise", s-a desfășurat o mare demonstrație 

Manifestanții au cerut înlăturarea acestor 
arestări, in fotografie : demonstranții încer- 

bazei
(Telefoto Associated Press — Agerpres)

Pentru un continent lipsit de arme atomice

^AGENȚIILE DE PRESA 
! - pe scurt

REUNIUNEA UNIDROIT. La 
Roma a avut loc cea de-a 33-a se
siune a Adunării gene, ale a Insti
tutului internațional pentru unifica
rea dreptului privat — UNIDROIT. 
Lâ lucrări a participat și o delega
ție a tării noastre condusă de Ion 
Constantinescu, ambasadorul Româ
niei in Italia. Adunarea generală a 
dezbătut pe larg normele și princi
piile dreptului internațional, ale 
dezvoltării și colaborării economice 
între state și a analizat programul 
de lucru pentru perioada 1934—1986 
și bugetul pe anul 1934. tn Consi
liul de conducere al institutului a 
fost reales ca membru prof. dr. do
cent Tudor R. Popescu.

CONGRESUL SINDICATELOR 
ELENE, primul organizat in ultimii 
4C de ani. și-a încheiat lucrările la 
Atena. Cei peste 6 000 de delegați 
reprezentind circa 600 000 membri, 
dc sindicat au ales noile organe 
conducătoare. Partici.pa.ntii au sub
liniat că sindicatele au devenit una

dintre forțăle majore care contri
buie la înfăptuirea programului de 
schimbări sociale inițiat de guver
nul socialist.

DATORIA EXTERNA A PORTU
GALIEI. Potrivit datelor Băncii 
Portugaliei, datoria externă a tării 
in primul semestru din acest an a 
crescut cu 600 milioane dolari și la 
mijlocul anului a fost în jur de 
14,4 miliarde dolari. Din această 
sumă, aproape 4 miliarde dolari a 
reprezentat-o datoria pe termen 
scurt.

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
VEST-EUROPEAN. La Strasbourg 
ș-au cțeschis lucrările unei sesiuni 
dc o săptămînă a Parlamentului 
(vest-) european, organul consulta
tiv al Pieței comune. Participanții 
dezbat o serie de probleme ale „ce
lor zece", intre care proiectul de 
buget al C.E.E. pe anul 1984. Agen
ția Reuter relevă că sesiunea are 
ioc „in umbra eșecului de săptă

mâna trecută a reuniunii la nivel 
înalt a C.E.E., de la Atena".

APLICAREA REFORMEI AGRA
RE IN BRAZILIA. în cadrul refor
mei agrare în curs de desfășurare 
in Brazilia, guvernul a distribuit 
terenuri agricole unui număr de 
540 000 de familii de țărani săraci 
- a anunțat. în cadrul unei intîl- 
niri cu reprezentanții presei, D. 
Venturini, ministru cu însărcinări 
speciale in problemele efectuării 
reformei agrare în țară. Autorită
țile centrale — a arătat el — au 
confiscat 2,7 milioane ha suprafețe 
agricole necultivate, care consti
tuiau obiectul unor tranzacții ilicite 
cu terenuri agricole.

ȘOMAJUL ÎN MAREA BRITA- 
NIE. Potrivit unui raport al Comi
siei guvernamentale pentru proble
mele forței de muncă, dat publi
cității la Londra, in prezent numă
rul britanicilor care nu au de lucru 
de peste 2 ani se ridică la 2 000 000.

*

*

Potrivit datelor oficiale, în țară sint 
private de dreptul la muncă peste 
3 093 000 persoane, sau aproape 13 
la sută din populația activă a Marii 
Britanii.

PRECIZĂRI PRIVIND VIITOA
RELE ALEGERI DIN BANGLA
DESH. Alegerile prezidențiale și 
legislative din Bangladesh vor avea 
loc la datele prevăzute, respectiv 
in lunile mai și noiembrie 1934 — 
a anuntat. intr-o declarație făcută 
presei, general-lt. Hossain Muham
mad Ershad. care duminică și-a 
asumat funcția de președinte al 
țârii — informează agenția France 
Presse. De asemenea, el a mențio
nat câ Legea marțială, in vigoare 
de 20 de luni, va fi ridicată după 
aceste scrutinuri

COMPANIILE TRANSNAȚIONA
LE obțin din țările latino-america- 
ne venituri considerabile, obligînd 
populația din aceste țări sâ trăias
că in lipsuri, scrie revista vene- 
zueleană „Tribuna Popular". Aproa
pe un sfert din cei 360 milioane lo
cuitori ai Americii Latine — relevă 
revista — trăiesc sub nivelul oficial 
al sărăciei. Iar peste 30 milioane de 
locuitori apți de muncă de pe con
tinent nu au locuri de muncă.

VICTIME ALE VISCOLELOR ÎN 
S.U.A. Pe aproape tot întinsul Sta
telor Unite au continuat, la începu
tul acestei siptămini, viscolele pu
ternice. Din cauza intemperiilor opt 
persoane și-au pierdut viata, 
meroase școli au fost închise.

COPENHAGA 13 (Agerpres). - 
Un grup de tineri din partea miș
cării pentru pace din Danemarca 
și-a manifestat, într-un fel mai pu
țin obișnuit, dezaprobarea în legă
tură cu instalarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune in Europa. 
Ei au urcat în turnul ceasului din 
clădirea primăriei și au oprit ace
le orologiului la 11,55. Agenția As
sociated Press reamintește câ la 22

în locul cheltuielilor

noiembrie a.c. în întreaga I 
marcă a fost organizată o 
simbolică de cinci minute — 
orele 11,55 pînă la 12,00 — 
nizată în semn de protest 
triva planurilor N.A.T.O. de , 
stala noi rachete în Europa 
dentală, pentru un continent 
de arme nucleare.

Poliția a intervenit operînd 
țări.

pentru înarmări 
fonduri în vederea dezvoltării!

BONN 
ședințele 
crat din 
Brandt, a atras atenția asupra con
tradicției dintre creșterea cheltuie
lilor militare și sprijinul țărilor in
dustrializate pentru statele in curs 
de dezvoltare — transmite agenția 
D.P.A. Intr-un articol apărut la 
Hamburg, in publicația sindicate
lor funcționarilor, Willy Brandt 
subliniază că fondurile alocate la 
scară mondială in scopuri militare 
au crescut de la 450 miliarde de do
lari, in anul 1980, la peste 700

13 (Agerpres). — Pre- 
Partidului Social-Demo- 

R.F. Germania. Willy

„Europa
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

Pentru o Europă fără arme nu
cleare", „Nu eurorachetelor ameri
cane", „Europa de nord — zonă 
denuclearizată", sub aceste lozinci 
a avut loc la Stockholm o mare ma
nifestație antirăzboinică, desfășura
tă sub auspiciile organizației suede
ze „Femeile pentru pace" și ale 
altor organizații sociale și antirăz
boinice din Suedia. Manifestația, 
la care au luat parte aproape 3 000 
de persoane, s-a încheiat cu un mi
ting organizat intr-una din piețele 
centrale ale capitalei suedeze.

Dane- 
grevă 
de la 
orga- 
împa
ci in- 

occi- 
: lipsit

ores-

miliarde dolari, în 1983. Concomi
tent, cheltuielile pentru ajutorarea 
lumii a treia, in special a celor mai 
sărace țări, au înregistrat o des
creștere reală, calificată de Brandt 
drept „o greșeală politică și un 
scandal moral". El a lansat din nou 
un apel la intensificarea eforturi
lor pentru pace și dezvoltare, Ia 
strîngerea cooperării interstatale. 
„Acest lucru — a subliniat Willy 
Brandt — este valabil atit pentru 
relațiile Est-Vest, -cit și pentru ra
porturile dintre țările bogate și cele 
sărace".

„Unica ieșire — 
lupta pentru pace !"

LISABONA 13 (Agerpres). — 
Sub titlul „Unica ieșire — lupta 
pentru pace !“, ziarul portughez 
„Diario de Lisboa" publică un ar
ticol consacrat luptei opiniei pu
blice occidentale împotriva ampla
sării de rachete nucleare pe conti
nent. „In condițiile creșterii peri
culoase a cursei înarmărilor, subli
niază ziarul, acum problema activi
zării luptei tuturor popoarelor pen
tru pace este mai acută ca oricind". 
Ziarul cere guvernului portughez 
să proclame teritoriul țării zonă 
denuclearizată.

Majoritatea populației 
britanice se <;une 

instalării rachetelor
LONDRA 13 (Agerpres). — Un 

sondaj de opinie realizat de Insti
tutul Harris cu două zile înainte de 
prezentarea la televiziunea britani
că a filmului „A doua zi după..." 
relevă că majoritatea populației 
din Marea Britanie se opune insta
lării in țară a rachetelor nucleare 
de croazieră. în cursul sondajului, 
51 la sută din persoane au declarat 
că sint de părere ,să se reia urgent 
convorbirile sovieto-americane de 
la Geneva.

de nord - zonă denuclearizată I"
In intervențiile lor, vorbitorii au 

subliniat necesitatea imperioasă a 
intensificării acțiunilor mișcării an
tirăzboinice împotriva planurilor 
N.A.T.O., au chemat la extinderea 
luptei pentru realizarea păcii și 
dezarmării, împotriva creșterii pe
ricolului declanșării unui conflict 
nuclear pe continentul european.

Manifestații antirăzboinice de 
masă ale opiniei publice suedeze, 
organizate în cadrul Săptăminii de 
acțiuni împotriva desfășurării de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, au avut loc.

de asemenea, la Goteborg, Veners
borg și in alte localități.

HELSINKI 13 (Agerpres). — Tn 
cursul unei intilniri intre reprezen
tanți ai opiniei publice și deputati 
în Parlamentul finlandez, care a 
avut loc la Helsinki, s-a exprimat 
protestul populației Finlandei îm
potriva amplasării rachetelor nu
cleare pe continent. Ei au cerut de- 
putaților să propună organelor le
gislative din celelalte țări nordice 
să înceapă imediat convorbirile pri
vind crearea unei zone denucleari
zate in nordul Europei.
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