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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri a avut loc
PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE
Vibranta manifestare a unității poporului in jurul partidului, al secretarului său general, puternică 
expresie a hotăririi unanime de a asigura înfăptuirea întregii politici interne și externe 
a partidului, consacrată progresului continuu al României socialiste, cauzei păcii în lume

Sub președinția tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, președintele 
Frontumi Democrației și 
Unității Socialiste, miercuri 
a avut loc Plenara Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste.

Pe ordinea de zi a plena
rei au figurat următoarele 
probleme :

1. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1984 ;

2. Proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe anul 
1984 ;

3. Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1984 ;

4. Proiectul Programului 
privind creșterea mai accen
tuată a productivității muh- 
cii și perfecționarea organi
zării și normării muncii in 
perioada 1983—1985 și pină 
in 199(1 ;

5. Proiectul Programului-, 
privind îmbunătățirea nive
lului tehnic si calitativ al 
produselor, reducerea consu
murilor de materii prime, de 
combustibili și energie și va
lorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor 
în perioada 1983—1985 și 
pină in 1990 ;

6. Proiectul Programului 
privind aplicarea măsurilor 
de autoconducere și auto- 
aprovizionare pentru asigu
rarea unei bune aprovizio
nări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri 
industriale de consum ne 
perioada 1 octombrie 1983— 
30 septembrie 1984 ;

7. Informare privind pre
ocuparea consiliilor Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste pentru ridicarea 
calității și creșterea eficien

ței controlului exercitat de 
către oamenii muncii.

La dezbaterea punctelor 
înscrise pe ordinea de zi au 
luat cuvîntul Petru Demeter, 
președintele Consiliului jude
țean Bihor al F.D.U.S., Con
stantin Lupulescu, șef de bri
gadă la întreprinderea mi
nieră Lupeni, Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, Justin 
Moisescu, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. Dinu Dră- 
gan, secretar al C.C. ăl 
U.T.C., Ion Andrei, președin
tele C.A.P. „Gheorghe Lazăr", 
județul Ialomița, Papp Laszlo, 
episcopul Eparhiei Reforma
te Oradea, Dumitru Radu Po
pescu, președintele Uniunii 
scriitorilor, Constantin Lefter, 
secretarul comitetului de 
partid al Combinatului side
rurgic Galați, Stana Crăciu- 
noiu, președintele Consiliu
lui municipal Craiova al 
F.D.U.S., Elena Peter, maistru 
la întreprinderea „Clujana", 
vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, Marin 
Buzescu, președintele Comi- 

. Lotului. județean Dîmbovița 
al O.D.U.S.

In numele organizațiilor șl 
categoriilor sociale pe care le 
reprezintă, participanții la 
dezbateri au dat, in unanimi
tate, o inaltă apreciere con
tribuției determinante a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și definitivarea 
documentelor supuse dezba
terii, care asigură dezvoltarea 
neîntreruptă, echilibrată a 
economiei socialiste româ
nești in anul 1984 și, pe a- 
ceastă bază, ridicarea conti
nuă a nivelului de viață și 
civilizație al întregului nos
tru popor.

Exprimînd totala adeziune 
la prevederile înscrise în 
plan și în programele specia
le, vorbitorii au arătat, că a- 
cestea sînt în deplina con
cordanță cu hotăririle Con

gresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidu
lui și asigură edificarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noas
tră. în același timp, ei au 
subliniat că prevederile a- 
cestor documente creează 
condiții optime pentru va
lorificarea superioară, efi
cientă a resurselor de ma
terii prime și energetice, 
accentuarea caracterului in
tensiv al activității economi
ce, valorificarea superioară 
a tuturor resurselor materia
le și umane de care dispune 
patria noastră, creșterea ne
întreruptă a eficienței e"ono- 
mice, a venitului national, 
condiție fundamentală a spo
ririi necontenite a bunăstării 
întregului nostru popor. Cei 
care au luat cuvintul au evi
dențiat importanța pe care o 
reprezintă pentru progresul 
general al țării aplicarea fer
mă a principiilor noului me
canism economico-financiar, 
ale autoconducerii și auto- 
gestiunii in fie-are unitate, 
în toate localitățile și jude- 
țe'e patriei.

-Vorbitorii au anaiiznt cu: -• 
responsabilitate și exigență 
activitatea economică desfă
șurată în anul care se în
cheie și au pus în evidență 
sarcinile mobilizatoare care 
revin oamenilor muncii în 
următorul an al cincinalului. 
S-a arătat că organizațiile 
F.D.U.S. — care, prin compo
nența lui, reprezintă toate 
forțele sociale și politice ale 
țării — și-au adus o impor
tantă contribuție la mobili
zarea celor ce muncesc pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
economice, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă, 
în spiritul exigențelor spori
te pe care conducerea parti
dului si statu’ui le pune in
(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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DEMOCRAȚIEI Șl UWITĂȚII SOCIALISTE 

„Ne exprimăm adeziunea Mlă fală 
de programele de dezvoltare 

economico-socială a patriei si vom face 
totul pentru traducerea lor iu viată" 

Telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Comitetul Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
întrunit în ședință plenară, a dez
bătut și aprobat, într-o atmosferă 
de înaltă răspundere și angajare 
patriotică, proiectele Planului na
tional unic de dezvoltare economi
co-socială a tării, Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare și Bugetului de stat pe 
anul 1984, precum și Programul 
privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor și 
valorificarea superioară a mate
riilor prime, energiei și combusti
bilului, Programul privind crește
rea mai accentuată a productivi
tății muncii și Programul privind 
aplicarea măsurilor de autoaprovi- 
zionare pe perioada 1 octombrie 
1983—30 septembrie 1984.

în cadrul ședinței, s-a eviden
țiat cu putere faptul că documen
tele supuse dezbaterii, elaborate 
din inițiativa si sub directa dum
neavoastră conducere, reflectă cu 
putere grija statornică a partidului 
și statului nostru pentru continua 
dezvoltare a economiei naționale, 
pentru modernizarea industriei și 
agriculturii, pentru creșterea vejii- 
tului national și pentru ridicarea 
permanentă, pe această bază, a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului ; participanții la dis
cuții, româhi, maghiari, germani și 
de alte naționalități, au subliniat 
concordanta deplină a prevederilor 
acestor documente cu nevoile și po
sibilitățile tării, cu hotăririle de în

semnătate istorică ale Congresului 
al XII-lea ai P.C.R., a’e Conferin
ței Naționale a partidului.

Manifestind. -și deplina adeziune 
față de sarcinile însuîlețitoare cu
prinse în planul de stat pentr 1 
anul viitor și. în celelalte documen
te, vorbitorii au arătat că transpu
nerea lor în viată prezintă o în
semnătate hotărîtoare pentru ridi
carea eficienței muncii sociale, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
economiei naționale și si-au expri
mat hotărîrea de a acționa pentru 
mobilizarea energiilor creatoare ale 
tuturor celor aproape patru milioa
ne de oameni ai muncii membri ai 
organizațiilor democrației și unită
ții socialiste, pentru creșterea con
tinuă a conștiinței lor patriotice, 
revoluționare, astfel ca fiecare că 
dovedească Ia locul său de muncă 
abnegație și dări’ire, intransigentă 
și combativitate împotriva lipsuri
lor și rămînerilor în urmă, irtole- 
ran'ă fată de orice tendință de ri
sipă a avutului obștesc.

Mîndri de faptul că în fruntea 
partidului și statului vă aflați dum
neavoastră, care v-ați identificat 
întru totul ca interesele supreme 
ale patriei, ne-am angajat să mi
lităm, în fiecare unitate industria
lă și agricolă, în cercetare și pro
iectare, în cartiere și la sate, pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor din planul pe anul viitor, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
privind creșterea susținută a pro
ductivității muncii, ridicarea nive-
(Continuare in pag. a III-a)

COMITETUL CENTRAL AL ORGANIZATEI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Au îndeplinit planul anual
34 de unități economice din județul Prahova

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși ți prieteni,

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste a aprobat, în una
nimitate, planurile dezvoltării e- 
conomice și soCîăTe," ^dezvoltării 
agriculturii, bugetul de stat, 
programele privind calitatea, ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției și creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, 
precum și programul autocondu
cerii și autoaprovizionării. Toate 
acestea sînt chemate să asigure 
înfăptuirea neabătută a hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea al 
partidului, ale Conferinței Na
ționale, realizarea obiectivelor 
din actualul cincinal privind tre
cerea la realizarea unei noi ca
lități a muncii și a vieții, la un 
stadiu superior de dezvoltare a 
patriei noastre.

După cum reiese din documen
tele pe care le-am adoptat în 
unanimitate, în anul viitor ur
mează să realizăm un ritm mai 
înalt de dezvoltare decît în pri
mii trei ani ai cincinalului și de
cît în acest an, cînd realizăm o 
dezvoltare a industriei într-un 
ritm de circa 5 la sută.

Acordăm o mare atenție înfăp
tuirii programelor privind dez
voltarea agriculturii și, în mod 
deosebit, a programelor de creș
tere a producției agricole, a pro
gramului de irigații, de îmbună
tățiri funciare — ca una din 
condițiile fundamentale pentru a 
asigura o recoltă agricolă con
stantă și de înalt nivel, în orice 
condiții de climă.

Din studierea documentelor 
s-a putut constata că este asigu
rată baza materială necesară, că 
dispunem de tot ce este necesar 
pentru realizarea prevederilor 
planurilor. Mai mult chiar, avînd

în vedere că în domeniul indus
triei am luat în calcul o "folosire 
numai în proporție de circa 94 
la sută a capacităților existente, 
înseamnă că dispunem încă de 
rezerve mari, chiar pentru 
o depășire a planului — dacă 
aceasta va apărea necesar — în
deosebi pentru realizarea unui 
export suplimentar.

Dispunem, mai cu seamă, de 
forța umană necesară. Am reali
zat o ridicare continuă a nivelu
lui pregătirii profesionale, teh

nice și științifice. Clasa noastră 
muncitoare, tehnicienii, inginerii 
și țărănimea și-au însușit noi și 
noi cunoștințe și constituie o for
ță puternică, cu un înalt nivel de 
pregătire profesională și tehnică. 
Aceasta constituie, de fapt, ga
ranția fundamentală,; principală 
a realizării în bune condiții a 
planurilor, a programelor, a ri
dicării patriei noastre pe cele 
mai înalte culmi de progres și 
civilizație. (Aplauze puternice).

Planurile pe anul viitor, pro

gramele pe care le-am adoptat 
au în vedere punerea mai bună 
în valoare a resurselor naturale 
ale țării, realizarea independen
ței energetice într-un timp cit 
mai scurt și creșterea bazei de 
materii prime.

în ce privește independența 
energetică — după cum s-a pu
tut constata — încă anul viitor 
vom acoperi cu forțele proprii 
circa 94.1a sută din necesarul de 
energie' primară al țării. Avem 
deci perspectiva ca mai devre

me decît am prevăzut în progra- 
» mele noastre — în următorii 

2—3 ani — să realizăm complet 
acoperirea întregului necesar de 
energie.

Avem unele rezultate bune și 
trebuie să acționăm cu toată ho- 
tărîrea pentru creșterea mai pu
ternică și a bazei de materii pri
me. Este adevărat, resursele 
noastre nu sînt prea bogate. Mi- 
nereurile care le avem au un 
conținut sărac, deci cheltuielile
(Continuare in pag. a III-a)

Numărul colectivelor muncito
rești din județul Prahova care au 
ajuns la cota finală a realizării pla
nului anual la producția-marfă se 
ridică Ia 34. Datorită avansului de 
timp cistigat, în unitățile respective 
s-âu creat toate premisele ca pină 
la finele lunii decembrie să se 
obțină suplimentar importante can
tități de cărbune energetic, utilaj 
minier și petrolier, oțel brut, anve
lope ATA. materiale refractare, 
cherestea și alte produse în valoare 
de aproape 690 milioane lei. Ca ur
mare a aplicării în procesele de fa

bricație a unor tehnologii noi și 
modernizata! a folosirii la parame
tri inalti X mașinilor si Utilajelor, 
a întăririi ordinii și disciplinei in 
muncă, s-a reușit ca întregul spor 
de produse să se obțină pe seama 
creșterii productivității muncii, in
dicator la care se înregistrează un 
plus pe muncitor de 7 580 . lei. în 
urma unor comenzi exprese din 
partea partenerilor străini, impor
tante cantități din mărfurile peste 
plan iau calea exportului. (Con
stantin Căpraru, corespondentul 
„Scinteii").

Industria sectorului 1 al Capitalei
Constructorii de mașini, electroniștii și textiliștii, ceilalți oameni ai 

muncii din sectorul 1 al Capitalei raportează îndeplinirea, cu 15 zile mai 
devreme, a sarcinilor de plan la producția-marfă industrială pe anul 
1983. Ca urmare, pină la finele anului activitatea făuritorilor de bunuri 
materiale din acest sector se va materializa, potrivit calculelor estima
tive, într-o producție-marfă suplimentară evaluată la circa 650 milioane 
lei. Vor fi realizate, astfel, intre altele, peste 250 tone laminate din cupru 
și 100 tone laminate din alamă, mai mult de 100 torte oțel, mijloace de 
automatizare electronică în valoare de 60 milioane lei, aproximativ 240 
tone utilaj tehnologic (fermentatoare de biosinteză, coloane de distilare, 
răcitoare cu aer), prese de vulcanizat anvelope de 45 și 100 țoii, produse 
de mecanică fină evaluate la 11 milioane lei, confecții textile. De remarcat 
că, in acest an, întregul spor de producție a fost obținut prin creșterea 
productivității muncii cu 6 500 lei pe fiecare lucrător, în condițiile în 
care cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mal mici 
cu 17,5 lei, ceea ce a condus la economisirea a peste 13 175 MWh energie 
electrică și 5 480 tone combustibil convențional.

între unitățile cu rezultate deosebite se află întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie", întreprinderile „Marmura", „Zarea" și „Automa
tica", Trustul de construcții-montaj pentru agricultură și industrie ali
mentară.

38 de unități economice din județul 
Dîmbovița

Pină la jumătatea lunii decem
brie. 38 de unități economice din 
județul Dîmbovița au raportat în
deplinirea sarcinilor de plan la 
producția-marfă pe acest an. Acest 
avans a fost obținut prin aplicarea 
în activitatea productivă a unui 
complex de măsuri privind creș
terea productivității muncii, per
fecționarea tehnologiilor de fabri
cație, utilajelor și instalațiilor, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, energiei și combustibilului.

Pină la sfîrșitul anului, colectivele 
acestor unități fruntașe vor livra 
suplimentar produse în valoare de 
390 milioane lei. O contribuție în
semnată la realizarea acestui spor 
de producție au adus-o Combinatul 
de lianți și azbociment din Fieni, 
întreprinderea de utilaj chimic și 
întreprinderea mecanică pentru pe
trol din Găești și întreprinderea de 
materiale de construcții Doicești. 
(Gheorghe Manea, corespondentul 
„Scinteii").

întreprinderile industriale din municipiul 
Turda .

Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale municipiului Turda 
au îndeplinit prevederile de plan la producția-marfă pe întregul an. Pină 
la 31 decembrie, ei vor realiza o producție suplimentară în valoare de 
peste 150 milioane lei, care se va concretiza, între altele, în importante 
cantități de produse chimice, materiale de construcții, articole de sticlărie 
și electrice. In fruntea întrecerii se află colectivele de muncă de la în
treprinderea chimică. Combinatul de lianți și materiale refractare. între
prinderea de sticlărie și întreprinderea „Turdeana". (Alex. Mureșan, co
respondentul „Scinteii").
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HOTĂRÎREA
CONSUMUL! NATIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1 UNITĂȚII SOCIALISTE

Consiliul Național al Frontului Democra- 
ție! și Unității Socialiste, întrunit în plen 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, a dezbătut, într-un 
spirit de înaltă răspundere și angajare 
patriotică, proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1984, 
proiectul Planului de. dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare pe anul 1984, 
proiectul Bugetului de stat pe anul 1984, 
Programul privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime, de 
combustibil și energie și valorificarea su
perioară a materiilor prime și materiale
lor pe perioada 1983-1985 și pînă în 1990, 
Programul privind creșterea mai accentua
tă a productivității muncii și perfecțio
narea organizării și normării muncii în pe
rioada 1983-1985 și pînă în 1990, precum 
și Programul privind aplicarea măsurilor 
de autoconducere și autoaprovizionare 
pentru asigurarea unei bune aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe perioada 
1 octombrie 1983 - 30 septembrie 1984.

Apreciind că prevederile documentelor 
dezbătute asigură dezvoltarea în continua
re a economiei naționale, ridicarea ei pe 
o nouă treaptă calitativă, sporirea sus
ținută a venitului național și creșterea, pe 
această bază, a nivelului de trai al po
porului, Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, în numele 
tuturor forțelor sociale și politice ale ță
rii, a hotărît să le aprobe în unanimitate 
și s-a angajat ca, prin organizațiile de 
masă și obștești componente, prin mem
brii organizațiilor democrației și unității 
socialiste, prin toate formele și modalită
țile de participare democratică a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la conducerea vieții e- 
conomice și social-politice, să acționeze 
cu fermitate spre a asigura transpunerea 
lor exemplară în viață, în scopul înflori
rii în continuare a patriei noastre scumpe, 
Republica Socialistă România.

Participanții la dezbateri, în numele or
ganizațiilor, al categoriilor sociale sau al 
colectivelor de muncă pe care le repre
zintă, air dat o înaltă apreciere contri
buției esențiale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea proiectului de 
plan pe anul 1984 și a celorlalte docu
mente, astfel încît acestea să corespun
dă pe deplin sarcinilor și orientărilor sta
bilite de Congresul al Xll-lea al partidu
lui și de Conferința Națională, să asigu
re înfăptuirea obiectivului fundamental al 
trecerii la o nouă calitate a muncii și 
vieții poporului. Toate aceste documente 
asigură dezvoltarea echilibrată a econo
miei naționale, corespund întru totul ne
voilor și posibilităților țării și se află în 
deplin acord cu imperativul creșterii con
tinue a eficienței și calității întregii ac
tivități economice, al sporirii necontenite 
a productivității rhuncii sociale, dl valo
rificării la un nivel tot mai înalt a re
surselor de care dispunem, al aplicării 
ferme a principiilor noului mecanism e- 
conomico-financiar, ale autoconducerii și 
autogestiunii în fiecare unitate, în toate 
localitățile și județele patriei. Plenara a 
evidențiat cu profundă stimă și mîndrie 
patriotică realismul, clarviziunea, răspun
derea comunistă și spiritul revoluționar cu 

care secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, soluționează proble
mele majore ale dezvoltării economico- 
sociale a țării, ale ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor, 
astfel încît să se asigure realizarea neabă
tută a tuturor sarcinilor și obiectivelor sta
bilite privind trecerea României într-un 
nou stadiu de dezvoltare.

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul 
că obiectivele Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării pe 
anul 1984, ale celorlalte documente adop
tat.! constituie un amplu și însuflețitor 
program de muncă și de luptă pentru toți 
oamenii muncii din industrie și agricultură, 
din celelalte sectoare ale producției ma
teriale, în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai avuției sociale, 
profund interesați ca, folosind din plin a- 
vantajele noului mecanism economico-fi- 
nanciar, să asigure dezvoltarea în con
tinuare a forțelor de producție și, pe a- 
ceastă bază, să determine modificări cali
tative importante în profilul general al tu
turor domeniilor vieții economice și so
ciale.

Consiliul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, punînd în lumină 
faptul că o orientare de bază a planului 
pentru anul viitor o constituie creșterea 
susținută a exporturilor și raționalizarea 
importurilor, că indicatorii de bază mar
chează creșteri importante față de anul în 
curs, că producția valorică este funda
mentată pe produse fizice, în condițiile ac
centuării gradului de utilizare a capacită
ților de producție, că propunerile privind-f 
producția agricolă țin seama de prevede
rile programului autoaprovizionării, de sar
cinile programului național pentru realiza
rea unor recolte sigure și stabile, a relevat 
că transpunerea în viață a prevederilor de 
plan, realizarea orientărilor calitative, de 
importanță hotărîtoare, care stau la baza 
lor impun o puternică mobilizare a forțe
lor și energiilor creatoare ale națiunii, so
licită din partea fiecărui om al muncii o 
înaltă conștiință patriotică revoluționară, 
creșterea nivelului de pregătire și compe
tență profesională, de inițiativă și răspun
dere la locul de muncă, de combativita
te și intransigență împotriva oricăror ma
nifestări de neglijență și indisciplină în 
producție, a oricăror tendințe de risipă în 
ce privește materiile prime, energia și com
bustibilul, a oricăror lipsuri și rămîneri în 
urmă față de sarcinile stabilite.

In lumina acestor cerințe, Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste adresează organizațiilor de 
masă și obștești componente, tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate — 
români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — chemarea de a acționa cu 
întreaga lor capacitate și putere de muncă 
pentru îndeplinirea sarcinilor Planului de 
dezvoltare economico-socială și a agri-' 
culturii țării pe anul 1984 și pe întregul 
cincinal, pentru realizarea exemplară a 
programelor privind creșterea calitativă a 
economiei naționale, pentru întărirea în 
continuare a forței materiale, a indepen
denței și suveranității scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

In același timp, Consiliul /Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 
și-a exprimat acordul deplin față de De-- 
clarația Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste România în legă
tură cu evenimentele grave produse în 

ultima vreme în viața internațională, care 
au deschis calea intensificării cursei înar
mărilor atomice, a unei catastrofe nuclea
re, față de vibrantul Apel la rațiune adre
sat de la tribuna Marii Adunări Naționale 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, tuturor 
acelora care pot contribui la eliberarea 
continentului european de armele nuclea
re, de spectrul holocaustului atomic, în 
conformitate cu voința de pace a națiunii 
noastre socialiste, cu năzuințele sale cele 
mai fierbinți de a-și edifica noua societa
te într-o lume mai bună și mai dreaptă, 
fără arme și fără războaie, o lume a păcii 
și colaborării între popoarș.

Hotărît să dea viață mărețelor planuri 
și programe de dezvoltare a industriei și 
agriculturii țării, de creștere a producției 
și productivității muncii, de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al produselor, 
Consiliul Național al Frontului Democ'a- 
ției și Unității Socialiste, exprimînd voința 
și hotărirea întregului popor român, s-a 
angajat în mod solemn să facă totul, în 
acest moment de mare cumpănă pentru 
omenire, pentru întărirea patriei noastre 
socialiste — important factor al păcii în 
lume — iar organizațiile de masă și ob
ștești care-l alcătuiesc să-și intensifice ac
țiunile pe care le desfășoară pe plan in
ternațional și să conlucreze strîns cu orga
nizațiile similare din celelalte țări pentru 
a determina oprirea agravării situației in
ternaționale, pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane în țări din vestul Eu
ropei și pentru renunțarea de către Uniu
nea Sovietică la realizarea contramăsurilor 
anunțate, pentru reluarea negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva în ve
derea ajungerii la un acord corespunzător. 
Vom face totul pentru a se reveni la cli
matul de înțelegere și conlucrare, de solu
ționare pe cale exclusiv politică, prin tra
tative a tuturor problemelor care confruntă 
astăzi omenirea.

MUNCITORI, TEHNICIENI Șl INGINERI 
DIN INDUSTRIE I

Partidul nostru comunist, pe baza gîn- 
dirii profunde și mereu novatoare a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pune și de astă dată în fața 
voastră sarcini de onoare : indicatorii de 
plan pentru anul 1984 sint substanțial mai 
mari in comparație cu anul în curs, obiec
tivele nominalizate țin seama de cerințele 
creșterii exporturilor și diminuării mai ac
centuate a importurilor, reducerii masive a 
consumurilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, creșterii producti
vității muncii și îmbunătățirii substanțiale a 
calității și competitivității produselor româ
nești pe piața internațională.

Consiliul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, ținind seama de 
faptul că toate aceste prevederi sint 
hotăritoare pentru creșterea avuției țării, vă 
cheamă să utilizați la întreaga capacitate 
mașinile și instalațiile, să organizați știin
țific, rațional, producția, sa întăriți perma
nent ordinea și disciplina in muncă și să 
folosiți cu randament maxim timpul de 
lucru, pentru a asigura astfel îndeplinirea 
integrală, la toți indicatorii, îndeosebi la 
producția fizică și netă, a prevederilor Pla
nului de stat pe anul 1984 I

Faceți-vă un titlu de onoare din înfăp
tuirea neabătută, la termen și la cel mai 
înalt nivel de calitate și tehnicitate, a pro

ducției destinate exportului - condiție de 
prim ordin a dezvoltării in ritm susținut a 
economiei noastre naționale I

Acționați cu toată hotărirea pentru în
deplinirea intocmai a importantelor obiec
tive stabilite in cadrul Programului privind 
creșterea mai accentuată a productivității 
muncii I Extindeți in acest scop progresul 
tehnic, perfecționați organizarea producției 
și a muncii, utilizați cu maximă eficiență 
capacitățile de producție, mașinile și timpul 
de lucru, întăriți disciplina și ordinea, ridi- 
cați-vă continuu calificarea profesională - 
așa cum vă impune calitatea voastră de 
proprietari, producători și beneficiari ai 
avuției sociale I

infăptuirea Programului privind îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor constituie o con
diție esențială pentru crearea unei econo
mii moderne în actualele condiții de pe 
piața internațională I Faceți totul pentru 
traducerea în viață a acestui program, 
pentru îmbunătățirea generală a calității 
produselor, pentru creșterea competitivității 
acestora la export, pentru reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, anga- 
jindu-vâ cu toate forțele într-o vastă și 
plină de răspundere acțiune in vederea 
soluționării integrale și în cele mai bune 
condiții a acestor probleme I

Nu precupețiți nici un efort pentru gră
birea punerii în funcțiune a obiectivelor 
de investiții, in primul rind a celor legate 
de asigurarea bazei de materii prime, a 
obiectivelor energetice din industria mi
nieră, petrolieră, a energiei electrice și 
pentru reducerea importului ; militați 
pentru aplicarea fermă a principiilor au
toconducerii și autogestiunii muncitorești, 
a noului mecanism economico-financiar, 
faceți ca fiecare unitate productivă să fie 
rentabilă, să lucreze cu beneficii, să-și 
sporească continuu eficiența economică I

De îndeplinirea neabătută a planului, de 
creșterea substanțială a productivității 
muncii, de reducerea continuă a cheltu
ielilor materiale de producție și de ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, de munca noastră a tuturor de
pinde ca viața fiecăruia dintre noi să de
vină mai bună, mai îmbelșugată, ca patria 
să atingă un nou stadiu de dezvoltare 
și, pe această bază, să se materializeze 
preocuparea de bază care străbate în
treaga politică a partidului nostru : ridi
carea continuă a nivelului de trai al po
porului.

ȚĂRANI, MUNCITORI, TEHNICIENI Șl 
INGINERI DIN AGRICULTURA, LOCUITORI 
Al SATELOR I

Proiectul Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare pe anul 
1984 demonstrează prin conținutul său gri
ja deosebită a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal pentru în
făptuirea noii revoluții agrare, pentru 
realizarea unei agriculturi moderne, de 
înaltă productivitate.

Consiliul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, ținind seama că 
infăptuirea prevederilor acestui plan este 
hotăritoare pentru sporirea aportului agri
culturii la progresul general al țării, vă 
cheamă să munciți neobosit spre a înde
plini integral sarcinile stabilite, să pregă
tiți temeinic lucrările agricole de primă
vară, să asigurați respectarea cu fermi
tate a normelor tehnologice, să controlați 

la fiecare fază a lucrărilor aplicarea re
gulilor agrotehnice, pentru ca anul 1984 
să devină un an record in producția agri
colă I

Faceți totul astfel ca, prin munca voas
tră, inclusiv în perioada de iarnă, să dați 
viață prevederilor programului de asigura
re a unor producții sigure și stabile, prin 
folosirea rațională a întregii suprafețe a- 
gricole a țării, prin efectuarea lucrărilor 
de irigații, desecări și combatere a ero
ziunii solului, prin repararea din timp a 
tractoarelor și mașinilor agricole, prin 
transportul și aplicarea în cîmp a îngră
șămintelor, prin gospodărirea cu maximă 
răspundere a pămintului, bun al între
gului popor I

Acționați pentru îmbunătățirea radicală 
a activității în sectorul zootehnic, pentru 
sporirea continuă a efectivelor de anima
le, pentru respectarea întocmai a progra
melor de furajare și îngrijire a vitelor, 
pentru păstrarea ordinii și curățeniei in 
grajduri și adăposturi, în vederea crește
rii permanente a producției de carne și 
lapte, atît în unitățile de stat și coopera
tiste, cit și în gospodăriile locuitorilor, pen
tru realizarea integrală a programului de 
autoaprovizionare, pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației cu produse 
agroalimentare I

Cu hărnicie și deplină responsabilitate, 
depuneți toate eforturile spre a vă însuși 
experiența unităților agricole fruntașe, 
spre a spori continuu producțiile în pro
priile voastre unități și a face să crească 
astfel eficiența și rentabilitatea agricultu
rii, aportul ei la dezvoltarea avuției na
ționale, la ridicarea bunăstării poporului I

OAMENI DE ȘTIINȚĂ, CERCETĂTORI I
Toate marile programe inițiate de partid, 

de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii prime 
și energie, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și realizarea unei 
agriculturi moderne de inaltâ productivi
tate au in vedere creșterea rolului științei 
in modernizarea economiei naționale, 
afirmarea revoluției tehnico-științifice in 
toate ramurile producției materiale.

Consiliul Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ținind seama 
de rolul major al științei și tehnicii in 
dezvoltarea economiei țării, vă cheamă ca, 
în strinsă unitate cu tehnicienii, cu mai
ștrii, cu toți oamenii muncii, să contribuiți 
din plin, prin activitatea voastră de con
cepție, de cercetare și proiectare, la mo
dernizarea continuă a tehnologiilor de 
fabricație, la mecanizarea și automatizarea 
proceselor de producție, la sporirea tot 
mai accentuată a competitivității produse
lor românești pe piața internațională I

Generalizați rapid cele mai valoroase 
soiuri și hibrizi, cu potențial productiv 
ridicat și însușiri calitative superioare, 
organizați cît mai bine producerea de se
mințe și material săditor, valorificarea și 
controlul calității acestora, atit pentru ne
voile interne, cit și pentru realizarea 
exporturilor prevăzute prin plan, la nivelul 
de experiență existent pe plan mondial I

Consacrați-vă eforturile transpunerii in 
viață a programelor de cercetare imediată 
și de perspectivă, sporiți-vă aportul la 
soluționarea celor mai stringente nevoi ale 
economiei naționale I Puneți în centrul 

preocupărilor voastre aplicarea in practică 
a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, munciți pentru descoperirea și 
utilizarea a noi resurse de materii prime 
și materiale, de combustibili și energie, 
acționați pentru valorificarea superioară a 
tuturor resurselor țârii I

OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE 
Șl SATE I

Tot ceea ce întreprinde partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea industriei 
și agriculturii țării, pentru înflorirea con
tinuă a economiei naționale are ca țel 
suprem ridicarea permanentă a nivelului 
de trai, de civilizație și cultură al 
poporului.

Propunerile de plan pentru anul 1984 
asigură majorarea veniturilor populației, o 
bună aprovizionare cu produse agroali
mentare și industriale specifice fiecărui 
sezon, îmbunătățirea în continuare a ser
viciilor, dezvoltarea învățămir.tului și cul
turii, continuarea programului construcției 
de locuințe.

Stă în puterea noastră să transpunem 
în fapte, în realizări de buni gospodari 
prevederile cuprinse in plan și in insufle- 
țitoarele programe privind dezvoltarea ca
litativă a industriei și agriculturii, pentru 
a face să crească în continuare avuția 
țării, venitul național - unica sursă a bu
năstării noastre, a întregului popor !

Să acționăm fără răgaz, strins uniți in 
jurul partidului, al iubitului nostru condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al Xll-lea și ale Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist Român, 
pentru a da viață aspirațiilor de bună
stare și fericire care ne animă pe toți, 
pentru a intări in continuare puterea eco
nomică, independența și suveranitatea pa
triei noastre scumpe, România socialistă I

Să întîmpinăm cu noi succese în muncă 
Congresul al Xlll-lea al Partidului Comu
nist Român și cea de-a 40-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare socială 
și națională antifascistă și antiimperialis- 
tă - piatră de hotar în lupta maselor 
populare conduse de partid pentru cuce
rirea puterii politice, pentru trecerea la 
înfăptuirea procesului istoric de dezvolta
re socialistă a patriei, pentru zidirea din 
temelii a României moderne, stat liber, in
dependent și suveran, cu un înalt pres
tigiu în întreaga lume I

Să facem totul pentru a întări conlu
crarea poporului nostru cu celelalte po
poare, cu popoarele europene, participind 
la toate acțiunile consacrate opririi 
cursei inarmârilor și trecerii la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nucleară, 
impiedicării instalării a noi ' rachete cu 
rază medie de acțiune in Europa, retra
gerii și distrugerii celor existente, elimină
rii primejdiei unui cataclism nuclear, 
consolidării securității, cooperării și păcii 
pe continent și în lume. Să nu precupețim 
nici un efort pentru a apăra pacea și 
liniștea poporului nostru, pentru a contri
bui activ, impreună cu celelalte popoare 
și forțe înaintate ale lumii la salvgardarea 
dreptului suprem al tuturor națiunilor, al 
popoarelor, la viață, Ia libertate, la exis
tența liberă și demnă I

Să facem ca patria noastră scumpă - 
România socialistă - să se afle permanent 
în primele rinduri ale luptei pentru destin
dere, pace și progres, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă I

HOTĂRÎREA
I

Consiliul Național al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe, întrunit în 
ședința plenară din ziua de 13 decem
brie 1983, a dezbătut și aprobat, în spi
ritul indicațiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidu- 
lu! Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, președintele Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
proiectul Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1984, proiectul 
Planului financiar centralizat al economiei 
naționale și proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1984, Programul privind creșterea 
mai accentuată a productivității muncii și 
perfecționarea organizării și normării mun
cii în perioada 1983-1985 și pînă în 1990, 
Programul privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, de com
bustibil și energie, valorificarea superioa
ră a materiilor prime și materialelor în 
perioada 1983-1985 și pină în 1990, Pro
gramul privind aplicarea măsurilor de 
autoconducere și autoaprovizionare pen
tru asigurarea unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe perioada 
1 octombrie 1983 — 30 septembrie 1984, 
precum și Raportul asupra modului in care 
s-au desfășurat adunările generale ale 
oamenilor muncii din perioada octombrie- 
nciembrie 1983 pentru dezbaterea indica
torilor de plan pe anul 1984.

Plenara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și finan
țe, exprimînd adeziunea totală și apro
barea unanimă față de documentele dez
bătute, menite să asigure înfăptuirea isto
ricelor hotăriri ale Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, a sub
liniat cu profundă stimă și mîndrie patrio
tică prodigioasa activitate a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, in orientarea conținutului 
acestor documente și a dat o înaltă apre
ciere realismului, clarviziunii, răspunderii 

comuniste și spiritului înnoitor, revoluțio
nar, cu care abordează și soluționează 
problemele majore ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, înaintării ferme a 
României socialiste pe calea progresului 
și civilizației, ale ridicării continue a bu
năstării materiale și spirituale a întregului 
popor.

Plenara a evidențiat contribuția esenția
lă și rolul hotăritoraie tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în elaborarea și înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, în mobi
lizarea întregului potențial al țării în ve
derea înfăptuirii obiectivului fundamental 
al acestui cincinal, stabilit de Congresul 
al Xll-lea al partidului — trecerea Româ
niei la un nou stadiu de dezvoltare, reali
zarea unei noi calități a muncii și vieții 
in toate domeniile de activitate.

In vederea transpunerii neabătute în 
viață a obiectivelor și sarcinilor ce revin 
consiliilor de conducere, tuturor oameni
lor muncii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și finanțe, 
pentru întîmpinarea cu succese deosebite 
in întreaga activitate economico-socială a 
celei de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și a Congresului al 
Xlll-lea al partidului, Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii hotărăște 
ca în întreaga economie să se acționeze 
cu înaltă responsabilitate pentru :

— încheierea cu rezultate cît mai bune 
a planului pe anul 1983 și pregătirea te
meinică a planului pe anul 1984, în așa 
fel încît din primele zile ale noului an 
să se desfășoare o activitate ritmică și 
eficientă ;

— îndeplinirea în cele mai bune condi
ții a planului de producție energetică, 
reducerea consumurilor și realizarea de 
economii în toate domeniile de activitate, 
astfel încît printr-o gospodărire rațională, 
în toate sectoarele - pornind de la, nive
lul actual - să dispunem de un excedent 
important de energie electrică ;

— intensificarea eforturilor pentru redu
cerea accentuată a consumurilor prin apli

carea de procedee tehnologice corespun
zătoare, atit în domeniul energiei electrice 
și termice, cit și al consumurilor de ener
gie primară, îndeosebi în petrochimie ;

- aplicarea de măsuri ferme pentru 
dezvoltarea în continuare a bazei de 
materii prime, punîndu-se accent pe recu
perarea și refolosirea materialelor și sub- 
ansamblelor în așa fel încît, pe această 
cale, să se acopere peste 50 la sută din 
necesar ;
- transpunerea neabătută în viață a 

programelor privind modernizarea produc
ției, reducerea greutății produselor, în
scrierea lor în parametrii prevăzuți, prin 
luarea de măsuri practice pentru repro- 
iectarea și realizarea de noi produse, în 
vederea situării lor la nivelul mondial și 
al unei înalte competitivități ;

- îmbunătățirea substanțială a parame
trilor tehnici și calitativi ai producției prin 
respectarea riguroasă a documentațiilor 
tehnice și a tehnologiilor de fabricație, 
intensificarea activității de reproiectare și 
modernizare a produselor, însușirea în 
fabricație de noi produse, introducerea 
metodelor moderne de analiză și urmă
rire a calității produselor ;
- aplicarea de măsuri energice pentru 

creșterea accelerată a productivității mun
cii intensificînd preocupările pentru ridi
carea gradului de calificare a muncitorilor, 
precum și pentru buna organizare a muncii, 
a fluxurilor de fabricație, îmbunătățirea 
continuă a activității de normare a muncii, 
respectarea fermă a disciplinei în produc
ție, întărirea ordinii la fiecare loc de 
muncă, introducerea mijloacelor de au
tomatizare, a microprocesoarelor și a 
roboților industriali, promovarea și extin
derea mai largă a mecanizării și automa
tizării proceselor de fabricație ;

- transpunerea în viață cu toată fermita
tea a prevederilor noului mecanism eco
nomic, creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii, aplicarea cu fermitate a 
noului principiu de retribuire, înlăturind 
limitarea în ce privește veniturile, dar și 
limita privind garantarea retribuției, în
făptuirea măsurilor pentru încheierea in 
cursul anului 1984 a majorării retribuției 

în toate sectoarele, creșterea reală a re
tribuției cu 5 la sută, pe măsura reducerii 
costurilor de producție, sporirii producției 
nete și a venitului național ;

- realizarea cu toată răspunderea a 
producției pentru export, la nivel tehnic și 
de calitate corespunzătoare, valorificînd 
superior materiile prime și forța de muncă, 
astfel încît, cu baza materială actuală, să 
creștem cu cel puțin 50 la sută valoarea 
producției exportate, acordînd o atenție 
sporită atît exportului pe devize converti
bile, cit și celui în țări socialiste, dezvol- 
tînd larg relațiile cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate țările lumii, partici
pind activ la diviziunea internațională a 
muncii ;
- realizarea la timp și atingerea para

metrilor proiectați la toate obiectivele de 
investiții, extinderea aplicării proiectelor-tip, 
a tehnologiilor moderne cu inaltâ producti
vitate și eficiență tehnico-economică, creș
terea gradului de industrializare a lucrări
lor, utilizarea de noi materiale, ieftine, 
perfecționarea metodelor de organizare și 
conducere a lucrărilor pe șantiere, folosirea 
deplină a utilajelor și forței de muncă, 
creșterea productivității muncii prin extin
derea lucrărilor mecanizate, utilizarea in
tegrală a timpului de lucru, întărirea ordi
nii și disciplinei pe șantiere ;

— îmbunătățirea întregii activități de 
transporturi prin folosirea la indici 
înalți a capacităților disponibile, re
ducerea radicală a consumurilor de 
carburanți și a celorlalte cheltuieli de 
exploatare, sporirea gradului de siguran
ță și regularitate in funcționarea transpor
turilor feroviare, auto, aeriene și navale, 
eliminarea perioadelor de staționare și de 
circulație fără încărcătură a mijloacelor 
de transport, introducerea fermă a , disci
plinei în muncă, a unui climat de ordine 
desăvîrșită in desfășurarea activităților, de 
apărare a integrității avutului obștesc, în 
vederea realizării ritmice a producției, sa
tisfacerii la un nivel superior a cerințelor 
economiei naționale și ale populației ;

— înfăptuirea exemplară a prevederilor 
programului de autoaprovizionare, asigu

rarea unei aprovizionări ritmice a popu
lației cu produse agroalimentare și indus
triale de larg conSum, desfacerea pro
ducției în condiții de operativitațe cu 
cheltuieli minime de depozitare și trans
port, creșterea productivității muncii în co
merț prin introducerea unor forme moder
ne de comercializare și prin mecanizarea 
luc/ărilbr de manipulare, sortare și am
balare a mărfurilor, aplicarea cu consec
vență a normelor de calitate și igienico- 
sanitare, respectarea cu strictețe a legis
lației privind desfacerea produselor către 
populație ;

- exercitarea cu înaltă responsabilitate 
de către organele financiar-bancare, de 
către toți lucrătorii din acest sistem a 
atribuțiilor încredințate și aplicarea fermă 
a legilor țării, întărirea controlului prin 
led pentru buna gospodărire a mijloace
lor materiale și financiare, pentru creș
terea rentabilității și a eficienței întregii 
activități, pentru realizarea tuturor venitu
rilor din bugetul de stat și efectuarea 
cheltuielilor în condiții de maximă econo
micitate și eficiență, asigurînd o circulație 
sănătoasă a fondurilor bănești, stabilita
tea prețurilor, atit la produsele indus
triale, cît și la bunurile de consum și 
menținerea acestora sub un control strict, 
consolidarea continuă a monedei națio
nale ;

- perfecționarea în continuare a con
ducerii la toate nivelurile, creșterea răs
punderii consiliilor de conducere ale mi
nisterelor, centralelor și întreprinderilor, a 
adunărilor generale pentru ca fiecare om 
al muncii să participe activ, cu toată răs
punderea la soluționarea problemelor și 
la conducerea efectivă a tuturor sectoa
relor de activitate, în spiritul dezvoltării 
puternice a democrației muncitorești reale, 
revoluționare ;

- urmărirea cu și mai multă fermitate 
și răspundere de către Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii și Biroul său Execu
tiv a modului în care își desfășoară acti
vitatea toate organele de conducere co
lectivă, adunările generale, pentru buna 

desfășurare â întregii activități, soluțio
narea cu spirit de răspundere, competen
ță și la timp « sarcinilor ce le revin, îm- 
binînd în mod armonios răspunderea co
lectivă cu cea individuală, lichidînd cu 
hotărîre manifestările de birocratism, ac- 
ționind direct, în întreprinderi, în activita
tea practică pentru îndeplinitea exempla
ră a obiectivelor stabilite.

★
Plenara Consiliului Național al Oame

nilor Muncii consideră că există toate con
dițiile pentru îndeplinirea sarcinilor rezul
tate din Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării noastre în anul 
1984 și Bugetul de stat, din programele 
complexe adoptate și exprimă hotărirea 
nestrămutată a tuturor oamenilor muncii 
de a le traduce în mod exemplar în viață 
pentru creșterea avuției naționale, a veni
tului național, baza sigură a dezvoltării și 
înfloririi patriei noastre socialiste. Consi
liul Național al Oamenilor Muncii își ex
primă convingerea că, munci/id mai bine, 
mai eficient, fiecare om al muncii va 
deveni un participant activ la realizarea 
obiectivelor de mare însemnătate pentru 
progresul României, la înfăptuirea operei 
mărețe de ridicare a patriei noastre so
cialiste pe noi culmi de progres, și civi
lizație.

Plenara Consiliului Național al Oameni
lor Muncii aprobă în unanimitate proiec
tele Planului național unic de dezvoltare 
economico-soâlală a Republicii Socialiste 
România, Planului financiar centralizat al 
economiei naționale și Bugetului de stat 
pe anul 1984, programele privind creșterea 
mai accentuată a productivității muncii și 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, precum și programul de 
autoaprovizionare și cheamă pe 
menii muncii să acționeze cu 
pentru valorificarea superioară 
gului potențial material, uman și 
din economie, pentru realizarea 
lități a muncii și vieții în toate domeniile 
de activitate, trecerea patriei noastre la 
un nou stadiu de dezvoltare și ridicarea 
bunăstării generale a poporului. 

toți oa- 
hotărîre 

a între- 
financiar 
noii ca-
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de producție sînt mai mari ; dar, 
totuși, avem încă posibilități să 
sporim rezervele de materii pri
me în țară și deci să reducem 
într-o mai mare măsură impor
tul.

Avem o resursă deosebită — 
la care m-am referit la Consiliul 
Dezvoltării și la Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii și do
resc numai s-o menționez — 
aceea a recuperării și refolosirii 
materialelor, a subansamblelor și 
pieselor de schimb. Pe această 
cale acoperim, în unele sectoare, 
50 la sută și, în cîteva, chiar pes
te 50 la sută din necesarul de 
materii prime. Deci, aceasta de
vine de acum o sursă de prim 
ordin pentru buna aproviziona
re materială, pentru desfășura
rea în bune condiții a produc
ției, pentru creșterea generală a 
nivelului de dezvoltare și, pe a- 
ceastă bază, a bunăstării gene
rale a poporului. Tuturor aces
tora trebuie să le acordăm aten
ția care se cuvine.

Este bine cunoscut de către 
toată lumea că, oricît de mari 
ar fi bogățiile materiale ale unei 
țări, ele capătă o valoare reală 
numai atunci cînd intervine 
munca omului, cînd ele sînt va
lorificate. Deci și pentru țara 
noastră — subliniez încă o dată 
— esențialul îl constituie munca 
poporului nostru. Numai și nu
mai prin munca întregului po
por vom reuși să valorificăm 
materiile prime și mijloacele 
materiale de care dispunem sau 
pe care le importăm — și să ob
ținem o valoare tot mai mare, 
să creștem gradul de valorifica
re și să realizăm atît în țară, cît 
și în schimburile internaționale 
un raport tot mai bun, prin 
munca depusă de poporul nos
tru.

Subliniez aceasta pentru că 
apreciez că toate organizațiile 
componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
trebuie să se angajeze, și în con
tinuare, cu toată hotărîrea, în 
înfăptuirea neabătută a planuri
lor și programelor pe care le-am 
adoptat în unanimitate.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemelor efi
cienței și rentabilității în toate 
sectoarele de activitate.

De asemenea, trebuie să acor
dăm o atenție deosebită expor
tului, avînd în vedere că este 
necesar să importăm încă multe 
materii prime, multe materiale 
pentru asigurarea dezvoltării so
cietății noastre în toate dome
niile.

Stimați tovarăși și prieteni,
Sînt în curs de înfăptuire mă

surile privind creșterea retribu
ției tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, ridicarea, pe 
această bază, a bunăstării mate
riale și spirituale a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului 
nostru popor. Luăm aceste mă
suri în condițiile economice 
g»rele internaționale, cînd în 
multe țări are loc o reducere a 
retribuției și a veniturilor oame- 
nilor muncii. Acționăm pentru 
a asigura ca întreaga populație 
aptă de a munci să aibă asigurat 
locul de muncă, acum cînd, în 
multe țări ale lumii — unele 
chiar foarte dezvoltate — numă
rul șomerilor a crescut conside
rabil, ajungînd la circa 30 de mi
lioane.»

Toate acestea demonstrează 
forța și superioritatea economiei 
noastre socialiste, capacitatea 
poporului nostru, care, devenind 
stăpîn pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale, își făurește în 
mod conștient o viață nouă, orîn- 
djuirea socialistă, făcînd astfel ca 
tot ceea pe se realizează în pa
tria noastră să servească dezvol
tării generale a țării, bunăstării 
și fericirii întregii națiuni — 
scopul fundamental al politicii 
partidului, esența societății so
cialiste pe care o edificăm în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Acum hotărîtoare este activi
tatea practică, luarea măsurilor 
organizatorice necesare înfăp
tuirii neabătute a prevederilor 
planurilor și programelor pen
tru 1984—1985. Dar, aș dori să 
subliniez, totodată, că încă nu 
am încheiat anul 1983 ; nu mai 
sînt multe zile — și trebuie de
pusă o activitate susținută pen
tru realizarea în toate sectoare
le, în toate unitățile, a planului 
pe acest an în cele mai bune 
condiții. în acest fel vom crea 
și o bază corespunzătoare pen
tru planul pe anul viitor.

Este, de asemenea, necesar ca, 
în perioada care o mai avem din 
acest an, să luăm toate măsuri
le pentru o bună pregătire, din 
toate punctele de vedere, a pla
nului pe 1984, pentru a trece 
din prima zi a noului an, din 
ziua de 1 ianuarie, la realizarea 
în bune condiții a prevederi
lor de plan.

în această privință doresc să 
atrag din nou atenția asupra ro
lului important pe care-1 au toa
te organizațiile componente ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Organismul nostru de
mocratic cuprinde în rîndurile 
sale toate categoriile sociale, este 
expresia structurii naționale ; el 
reunește, în diversitatea sa, toate 
organismele sociale, diferite fe
luri de a privi societatea, inclu
siv toate cultele care-și desfă
șoară activitatea în cadrul statu
lui nostru. însăși această compo
nență constituie expresia largu
lui democratism al societății 
noastre, a faptului că edificăm 
noua orînduire socială îri strînsă 
unitate cu întregul popor, pen
tru popor, pentru bunăstarea și‘ 
fericirea sa. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Consider că toate organismele 
și organizațiile componente ale 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste trebuie să acționeze cu 
toată hotărîrea și cu întreaga 
răspundere pentru unirea efor
turilor tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, în vederea desfășurării în 
bune condiții a întregii acti
vități. Aceasta presupune crește
rea spiritului de răspundere, în
tărirea ordinii și disciplinei- în 
muncă, în producție, în viață, în 
toate sectoarele de activitate. 
Reprezentăm o mare familie so
cialistă; trebuie însă ca această 
mare familie, în diversitatea ei, 
să acționeze într-o deplină uni
tate, pentru a asigura dezvol
tarea continuă a României pe 
calea socialismului, pentru a asi
gura creșterea puterii sale mate
riale pe baza dezvoltării conti
nue a forțelor de producție,- pen
tru a asigura dezvoltarea bogă
ției naționale, sporirea venitului 
național — calea singură și si
gură pentru a dispune de mij
loacele necesare progresului ge
neral și continuu al patriei noas

tre, ridicării necontenite a bună
stării materiale și spirituale a 
poporului.

Va trebui să asigurăm parti
ciparea maselor largi la condu
cerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, funcționarea în cele mai 
bune condiții a organismelor 
democratice, a întregului sistem 
al democrației noastre socialiste. 
Aceasta constituie, de asemenea, 
un factor de importanță deose
bită în activitatea multilaterală 
și uriașă pe care o desfășurăm 
în vederea înfăptuirii Programu
lui partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că dezvoltarea- de
mocrației muncitorești, revolu
ționare, care presupune partici
parea întregului popor la condu
cerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, constituie o necesitate 
obiectivă, reprezintă garanția 
făuririi cu succes a socialismu
lui, a înaintării patriei noastre 
pe înaltele culmi ale civilizației 
comuniste. (Aplauze îndelungate).

Toate acestea presupun o înal
tă conștiință politică, ridicarea 
continuă a gradului de pregătire 
profesională, tehnică, științifică, 
a nivelului de cultură și de con
știință al tuturor cetățenilor pa
triei noastre. în acest scop, este 
necesar ca toate organizațiile 
componente ale Frontului Demo
crației să desfășoare și o largă 
activitate pentru ridicarea nive
lului cultural și de conștiință al 
poporului, pentru formarea omu
lui nou, constructor conștient al 
noii orînduiri socialiste. Trebuie 
să pornim de la convingerea că 
numai atunci cînd cetățenii pa
triei noastre sînt pe deplin con- 
știenți și înțeleg bine atît proble
mele interne, cît și problemele 
internaționale, sensul dezvoltării 
sociale, vor acționa cu și. mai 
multă forță, cu mai multă răs
pundere pentru a asigura înflo
rirea continuă â României socia
liste. (Vii aplauze).

Trebuie, să acționăm continuu 
pentru întărirea unității întregu
lui popor în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, sub conducerea politică a 
Partidului Comunist Român — 

forța politică conducătoare a 
națiunii noastre ! Să acționăm în 
așa fel încît întreaga activitate 
a tuturor organizațiilor și orga
nismelor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, ale socie
tății noastre să fie pusă în sluj
ba cauzei socialismului, a ridică
rii patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, a creș
terii continue a nivelului de viață 
și de civilizație al poporului nos
tru, a întăririi independenței și 
suveranității României ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,
într-adevăr, pentru a înfăptui 

programele și planurile noastre 
de dezvoltare, avem nevoie de 
pace. De aceea, partidul și statul 
nostru, întregul popor acționea
ză cu toată hotărîrea pentru 
oprirea cursei înarmărilor, și în 
primul rînd a celor nucleare. 
Avînd în vedere gravitatea deo
sebită a situației create prin tre
cerea la amplasarea noilor ra
chete americane cu rază medie 
de acțiune în Europa, care a 
determinat retragerea Uniunii 
Sovietice de la tratativele de’ la 
Geneva și anunțarea de contra- 
măsuri, s-a ajuns la situația în 
care se deschide calea pentru o 
cursă a înarmărilor nucleare fără 
precedent. Se creează astfel un 
grav pericol pentru pacea conti
nentului nostru și a întregii 
lumi, pentru însăși existența oa
menilor, a vieții pe planeta noas
tră.

Iată de ce considerăm că acum, 
în viața internațională, problema 
fundamentală este aceea a opririi 
amplasării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și 
a tuturor măsurilor anunțate le
gate de aceasta, crearea condiții
lor necesare reluării tratativelor 
la Geneva în vederea realiză
rii unui acord între cele două 
părți, care să ducă la înlăturarea 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune și să deschidă calea înlătu
rării oricăror arme nucleare din 
Europa și din întreaga lume.

înțelegem că acesta este un 
proces lung, dar esențialul acum 
îl constituie oprirea amplasării 
noilor rachete cu rază medie de 

acțiune. Noi acționăm și vom ac
ționa — împreună cu toate po
poarele, cu toate forțele, cu toți 
aceia cărora le este dragă viața, 
care pun mai presus interesele 
popoarelor, ale oamenilor — pen
tru a obține realizarea acestui 
deziderat, pentru dezarmare, 
pentru o lume fără arme nuclea
re, pentru pace și colaborare in
ternațională. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vom participa, de asemenea, 
activ la rezolvarea tuturor pro
blemelor complexe ale vieții in
ternaționale, pentru renunțarea 
la politica de forță și de ame
nințare cu forța în relațiile din
tre state, pentru soluționarea 
conflictelor și a oricăror proble
me litigioase numai și numai pe 
cale pașnică, prin tratative. Sîn- 
tem hotărîți să participăm activ, 
împreună cu toate țările în curs 
de dezvoltare, la soluționarea 
problemelor subdezvoltării, la 
realizarea noii ordini economice 
mondiale, a unei largi colaborări 
între toate statele lumii, pe baza 
principiilor deplinei egalități îp 
drepturi, a respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

Trebuie să facem totul pentru 
a se depăși situația deosebit de 
gravă care s-a creat, pentru re
luarea politicii de destindere, 
pentru realizarea unor largi în
țelegeri, de colaborare, între 
toate națiunile lumii !

Considerăm că marile mișcări 
pentru pace din Europa, de pe 
alte continente — la care po
porul nostru s-a alăturat cu în
treaga forță — trebuie să-și in
tensifice eforturile. Avem ferma 
convingere că acționînd unite, 
popoarele lumii, forțele progre
siste, toți oamenii care doresc 
pacea și iubesc viața poț să 
oprească cursul evenimentelor 
spre prăpastie, să asigure o po
litică nouă, de colaborare și de 
pace, de respect al independenței 
naționale a fiecărui popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

în acest spirit va acționa și în 
viitor România. Cred că toate 
organismele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, în în

tregimea lor, Consiliul Național, 
vor acționa și își vor întări co
laborarea cu organismele cores
punzătoare internaționale, adu- 
cîndu-și, în ajcest fel, o contribu
ție tot mai activă la înfăptuirea 
politicii internaționale a statului 
nostru — politică de pace, de co
laborare, care corespunde în în
tregime intereselor națiunii noas
tre, dar și intereselor tuturor na
țiunilor lumii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovatăți și prieteni,
în încheiere, aș dori să exprim 

încă o dată convingerea că toate 
organizațiile și organismele com
ponente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, între
gul Front vor acționa cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea pro
gramelor și planurilor pe care 
le-am adoptat, a politicii inter
ne și externe a patriei noastre, 
că vom întîmpina a 40-a aniver
sare a Revoluției de eliberare 
socială și națională și Congresul 
al XÎII-lea al partidului cu noi 
și noi succese în toate domenii
le de activitate, că vom face to
tul pentru a servi, prin activita
tea noastră, în orice împrejurări, 
cauza generală a socialismului, a 
poporului, a ridicării continue a 
bunăstării și fericirii sale ! (A- 
plauze puternice, prelungite).

Cu această convingere, vă urez 
tuturor succese în activitatea vii
toare ! Și, aflîndu-ne cu puțin 
timp înainte de încheierea anu
lui, doresc să adresez tuturor or
ganizațiilor și organismelor com
ponente din Frontul Democra
ției și Unității Socialiste cele 
mai bune urări de Anul nou, în
tregului nostru popor urarea de 
,,Multă sănătate, multă fericire 
în Noul An !“. (Aplauze și urale 
puternice, se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Toți cei 
prezenți în sală se ridică în pi
cioare și aclamă îndelung pen
tru Partidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni — pentru secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

(Urmare dfin pag. I)
fata intregii activități economico- 
sociale, vorbitorii au scos in relief 
deficiențele care se mai manifestă 
in munca organelor și organiza
țiilor F.D.U.S., in mobilizarea ma
selor largi pentru utilizarea cit 
mai eficientă a forței de muncă, 
respectarea ordinii și disciplinei, 
păstrarea și gospodărirea avutului 
obștesc, in exercitarea pe baza le
gislației socialiste a unui exigent 
control muncitoresc.

Partici>panții la dezbateri s-au an
gajat să acționeze cu toată energia 
pentru ca organele și organizațiile 
pe care le reprezintă să contribuie
— prin toate formele și modalitățile 
de participare democratică a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate
— la creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, a calității și 
competitivității produselor româ
nești, a exportului, la economisirea 
și folosirea rațională a energiei e- 
lectrice, la recuperarea și refolosi- 
rea materialelor, subansamblelor și 
pieselor, la reducerea substanțială 
a consumului de materii prime, 
materiale și combustibili, la dimi
nuarea continuă a importurilor, la 
punerea cît mai deplin în valoare 
a potențialului de care dispune eco
nomia noastră națională. Pornind 
de la faptul că prevederile cuprin
se in documente sînt hotăritoare 
pentru progresul general al patriei, 
cei care au luat cuvîntul s-au an
gajat să mobilizeze pe toți membrii 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste pentru folosirea integrală 
a mașinilor și instalațiilor, a timpu
lui de lucru, pentru întărirea or
dinii și disciplinei în muncă, pen
tru îndeplinirea zi de zi și la un 
nivel superior a sarcinilor, pentru 
realizarea integrală, la toți indica
torii, a planului pe 1984. A fost ex
primată hotărîrea de a se acționa 
cu fermitate pentru înfăptuirea re
voluției agrare, realizarea unei a- 
griculturi modeme, de înaltă pro
ductivitate, asigurîndu-se pe aceas
tă cale toate condițiile pentru rea
lizarea integrală a Programului de 
autoaprovizionare, pentru asigura
rea unei bune aprovizionări a 
populației.

Cei care au luat cuvîntul au sub
liniat hotărîrea fermă a tuturor ce
lor ce muncesc de a întîmpina cu 
realizări tot mai mari în toate do
meniile de activitate cele două eve
nimente de seamă din viața tării : 
a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare^ocială și națională, anti
fascistă și anti imperialistă de la 
23 August și cel de-al XÎII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere contribuției hotărîtoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și traducerea în viață a 
politicii externe de pace și colabo
rare a țării noastre, inițiativelor și 
acțiunilor întreprinse de șeful sta
tului nostru pentru oprirea instală
rii de noi rachete cu rază medie de 
acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru transfor
marea Europei: intr-un continent 
eliberat de arme nucleare, pentru 
stoparea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmarea generală, pen
tru instaurarea unui climat de secu
ritate, înțelegere și cooperare in
ternațională.

Plenara a adoptat în unanimitate 
documentele supuse dezbaterii, pre
cum și hotărîrea Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației si Unității 
Socialiste.

Cuvîntarea rostită de conducăto
rul partidului și statului nostru a 
fost urmărită de cei prezenți cu 
deosebită atenție, cu deplină satis
facție și aprobare, fiind subliniată, 
în repetate rînduri, cu vii și puter
nice aplauze. /

Plenara Consiliului Național ăl 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste s-a încheiat in
tr-o atmosferă vibrantă. Au răsu
nat urale și ovații, s-a scandat cu 
putere „Ceaușescu — P.C.R. !“ — 
expresie pregnantă a unității strîn- 
se, indisolubile, a întregului nos
tru popor în jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara s-a încheiat prin in
tonarea Imnului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
„E scris pe tricolor unire".

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
„Ne exprimăm adeziunea totală față de programele 

de dezvoltare economico-socială a patriei 
și vom fate totul pentru traducerea lor in viață" 

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Desfășurarea lucrărilor

(Urmare din pag. I)

Iului tehnic și a calității produse
lor, pentru gospodărirea cu maxi
mă grijă a materiilor prime, mate
rialelor, energiei și combustibililor, 
pentru realizarea unor producții- 
record in agricultură, în scopul în
floririi în continuare a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

In sprijinul economiei naționale, 
vom declanșa pretutindeni o vastă 
acțiune de recuperare a materiale
lor refolosibile și de participare a 
tuturor locuitorilor de la sate la 
înfăptuirea lucrărilor de irigații, 
desecări și combatere a eroziunii 

solului, potrivit programului de a- 
sigurare a unor producții sigure și 
stabile in agricultură ; vom inten
sifica, de asemenea, activitatea me
nită să determine folosirea in sco
puri productive a gospodăriilor 
populației, pentru a asigura astfel 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului de autoaprovizio
nare teritorială.

Prin fapte, așa vom răspunde noi, 
membrii Organizației Democrației 
și Unității Socialiste, politicii in
terne și externe plină de străluci
re al cărei promotor sinteti, idei
lor de excepțională însemnătate pe 
care le promovați, propunerilor 

atît de drepte pentru care militați, 
spre a asigura continentului euro
pean și lumii liniștea și pacea de 
care au atîta nevoie oamenii de 
pretutindeni, popoarele !

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
membrii organizațiilor democrației 
și unității socialiste își vor strînge 
și mai mult rîndurile în jurul par
tidului, al dumneavoastră, condu
cătorul nostru înțelept, și vor ac
ționa fără preget pentru continua 
înălțare a patriei pe culmile tot 
mai înalte ale progresului și civili
zației socialiste, într-o lume a co
laborării și păcii.

Miercuri, 14 decembrie, a avut loc 
în Capitală Plenara* Comitetului Cen
tral al Organizației Democrației și 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei s-au 
aflat următoarele probleme :

1. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pc a- 
nul 1984 ;

2. Proiectul Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimenta
re pe anul 1984 ;

3. Proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1984 ;

4. Proiectul Programului privind 
creșterea mai acentuată a productivi
tății muncii și perfecționarea organi
zării și normării muncii în perioada 
1983—1985 și pinji în 1990 ;

5. Proiectul Programului privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor în perioada 1983—1985 și 
pină în 1990 ;

6. Proiectul Programului privind 
aplicarea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare pentru asigura
rea unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum' pe pe
rioada 1 octombrie 1983 — 30 septem
brie 1984 ;

7. Informare cu privire Ia cuprin
derea cetățenilor in rindurile Organi
zației Democrației și Unității Socia
liste.

Pe marginea problemelor înscrise 
la ordinea de zi au luat cuvîntul un 
mare număr de vorbitori de cele 
mai diverse profesii, care au eviden
țiat faptul că documentele supuse 
dezbaterilor poartă amprenta gîndirii 
și acțiunii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele , Republicii, 
președintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, care și-a adus 
o contribuție hotărîtoare în elabo
rarea și fundamentarea planurilor și 
programelor economico-sociale pe 
anul viitor. Ei au relevat că aceste 
documente oglindesc, prin prevede
rile lor, grija constantă a conducă

torului partidului și statului nostru 
pentru continua dezvoltare a econo
miei patriei noastre, pentru sporirea 
eficienței întregii' activități. sursa 
hotăritoare a ridicării permanente a 
nivelului de trai material si spiri
tual al întregului nostru popor.

Subliniind că documentele sînt in 
deplină, concordantă cu obiectivele și 
Directivele Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, vorbitorii au arătat că ele co
respund pe deplin actualei etape de 
dezvoltare a tării, orientînd efortu
rile tuturor oamenilor muncii in di
recția sporirii laturii calitative a ac
tivității economico-sociale, valorifi
cării depline a potențialului produc
tiv al industriei și agriculturii, re
ducerii consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie, creșterii productivității muncii, 
aplicării mai ■ ferme în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii, ridi
cării eficienței în toate ramurile 
economiei.

Participanții la discuții au analizat 
în mod critic și autocritic activitatea 
desfășurată de membrii Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, 
subliniind că noile exigențe puse de 
partid în fața oamenilor muncii im

pun concentrarea eforturilor în di
recția mobilizării tuturor cetățenilor
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la înfăptuirea 
noilor sarcini prevăzute în planurile 
și programele dezbătute.

Plenara a adresat chemarea pa
triotică tuturor membrilor O.D.U.S.
— fără deosebire de naționalitate — 
de,-S* munci cu abnegație pentru 
transpunerea în viață a marilor sar
cini prevăzute în planul de dezvol
tare a economiei, în celelalte pro
grame economico-sociale pentru 
anul viitor și pentru îr*regul cinci
nal, a tuturor orientărilor Congre
sului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, singura sursă 
de sporire a veniturilor întregului 
nostru popor.

Participanții au aprobat în unani
mitate documentele supuse dezba
terii.

In încheierea plenarei, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adoptat o telegramă 
adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.
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OBIECTIVE Șl SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE Nobila misiune a artistului
ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU PREGĂTIREA

CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

REPARAREA 1RACWARE10R -
încheiată Ia termenele stabilite!
în S.M.A.-uri din

în cele 23 de stațiuni pentru me
canizarea agriculturii din județul Te
leorman se desfășoară în ritm in
tens repararea tractoarelor și utilaje
lor ce vor fi folosite în campania de 
primăvară. Referitor la modul cum 
se realizează aceste lucrări, directorul 
tehnic al Trustului județean al 
S.M.A. Teleorman, inginerul Mihai 
Păduraru, ne-a spus : „Ne-am orga
nizat în asa fel activitatea incit să 
încheiem mai devreme reparațiile 
pentru ca, asa cum a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., la sfîrșitul lunii februarie să 
începem însămîntările. Cu atît mai 
mult cu cit la noi, în sudul țării, pri
măvara sosește mai devreme."

Pentru grăbirea lucrărilor, activita
tea mecanicilor și mecanizatorilor este 
organizată în două schimburi. Aceas
ta este determinată atît de faptul că 
utilajele au fost aduse mai tîrziu în 
ateliere ca urmare a prelungirii lu
crărilor în cîmp, cît si pentru a în
cheia mai repede reparațiile. Pentru 
executarea unor lucrări de bună ca
litate. în toate stațiunile de mecani
zare a agriculturii s-a generalizat 
metoda testării tractoarelor și celor
lalte mașini agricole. înainte ca aces
tea să intre în atelierele de repara
ții. în acest fel se reduc manopera 
Si consumul de materii prime și e- 
nergie. Tractoarele și mașinile testa
te intră în ateliere însoțite de „ra
diografia" făcută, mecanicii știind 
precis unde trebuie acționat, fără să 
mai fie nevoie de demontări gene
rale și de intervenții inutile.

în stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii Tătărăștii de Jos, Pu- 
tineiu, Drăgănești-Vlașca se mun
cește bine, organizat, reSpectîndu-se 
atît graficele de lucru, cît și cali
tatea reparațiilor. De exemplu, în a- 
telierele centrale ale S.M.A. Roșiori 
de Vede, mecanicii și mecanizatorii, 
ceilalți meseriași care lucrează în 
acord global știu cu precizie ce au 
de executat, iar fluxul uzinal de 
reparații este o realitate de
monstrată prin rezultate.

In contextul eforturilor pentru in
tensificarea ritmului de lucru se în
scriu și acțiunile întreprinse în ve
derea recondiționării pieselor de 
schimb și subansamblelor. La S.M.A. 
Roșiori de Vede.au fost organizate 
linii tehnologice' pentru rhcondițio- 
narea arborilor de motoare, cămă
șilor pentru cilindri și pompelor de 
injecție, iar blocurile de motor și 
chiulasele uzate se reintroduc în 
circuitul productiv după ce au tre
cut prin centrele specializate de la 
Contești și Odobeasca. Pînă la fi
nele acestui an, valoarea pieselor

SEMINȚELE - condiționate Ia timp!
In unități din

Pe ogoarele județului Mureș se 
desfășoară acțiuni hotărîte în vede
rea pregătirii însămînțării culturilor 
de primăvară. Practic, la această 
dată, se ară ultimele suprafețe din 
cele 96 000 hectare prevăzute • în 
plan», Tot pentru a spori rodnicia pă- 

județul Teleorman
recondiționate în ansamblul cheltu
ielilor de reparații va ajunge la 50 
milioane lei, cu 20 la sută mai mult 
decît în 1982. Experiența unităților 
cu bune rezultate în recondiționarea 
pieselor, precum și în crearea de 
dispozitive menite să scurteze dura
ta manoperei a fost extinsă și in 
alte ateliere de reparații din ju
deț.

La S.M.A. Brînceni, în cadrul 
preocupărilor specialiștilor și meca
nizatorilor de aici pentru a extin
de recondiționările, se recuperează 
importante cantități de metal, prin 
folosirea foilor de arc de la remor
cile casate, din care se fac brăzda- 
re pentru pluguri. După ce se de
tașează de la brăzdarele vechi par
tea uzată se atașează fâșii din foi
le de arc, prin sudură. Astfel re
condiționate, brăzdarele pot fi fo
losite un timp mai îndelungat.

Se cuvine subliniat faptul câ în 
urma unor analize întreprinse de co
mitetul județean de partid s-a stabi
lit ca în cazul unor piese de schimb 
deficitare să fie folosite pe deplin 
posibilitățile locale. Mai multe co
lective de oameni ai rpuncii din uni
tăți industriale teleormănene au ve
nit în sprijinul lucrătorilor ogoare
lor. întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industria alimentară 
Roșiori de Vede asigură unele piese 
de schimb pentru tractoare și com
bine autopropulsate de furaje ; în
treprinderea de rulmenți, întreprin
derea de aparataj și accesorii și în
treprinderea mecanică „Islaz" din 
Alexandria confecționează o serie de 
repere pentru combine și alte mașini 
agricole.

Sînt unele piese de schimb care 
trebuie asigurate de baza județeană 
de aprovizionare tehnico-materială 
pentru agricultură : arbori motor, 
semicuzineți de etanșare, pistoane și 
segmenți pentru prima reparație la 
motoarele D-110, seturi motor D-118, 
pistoane și segmenți pentru motoa
rele combinelor C-12, de tip MAN. 
De asemenea, sînt așteptate o serie 
de materiale necesare mai ales pen
tru operațiile de recondlționare : căr
buni de forjă, carbid, oxigen, diluanți 
de vopsele, sîrmă pentru metalizarea 
axelor etc. Ținînd seama și de vo
lumul mare de lucrări care trebuie 
executate la reparații in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Teleorman, se impune ca fur
nizorii pieselor de schimb, subansam
blelor și materialelor să-și onoreze 
cu promptitudine obligațiile ce le 
revin.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

județul Mureș
mîntului, a fost organizată o adevă
rată campanie pentru transportul a 
circa 800 000 tone gunoi de grajd din 
fermele zootehnice și curțile cetățe
nilor. Cu această cantitate urmează 
să fie fertilizată o suprafață de peste 
10 000 ha teren, destinat îndeosebi 

culturilor intensive de porumb, sfe
clă de zahăr, cartofi și legume.

Dat fiind că în campania agricolă 
de primăvară urmează să fie însă- 
mințate peste 127 000 ha cu porumb, 
ovăz, soia, in, sfeclă de zahăr, legu
me, cartofi și culturi furajere, tova
rășul Ion Catarig, director general al 
Direcției agricole județene, ne spune: 
„încă de pe acum acordăm o mare 
atenție asigurării semințelor. în a- 
ceastă perioadă se acționează în ritm 
susținut la selectarea ultimelor can
tități de semințe și se trimit probele 
de laborator pentru controlul germi
nației. Pentru unele culturi s-a asi
gurat, încă de pe acum, să- 
mînța necesară. întreaga cantita
te de sămință de ovăz — 740 tone — 
a fost condiționată, iar pentru 356 
tone există buleține roșii de analiză. 
Sămînța de in se asigură în întregi
me — 540 tone — de la topitoriile 
din Albești și Ghindari, situate în 
județul nostru. Tot pe plan local, 
ne-am asigurat și sămînța de cartofi 
din categorii biologice superioare, iar 
la trifoliene dispunem de peste 150 
tone sămînța — cea mai mare can
titate asigurată în ultimii ani în ju
dețul Mureș. Practic, la această dată,

SISTEMELE LOCALE DE IRIGAȚII -
amenajate pe toate suprafețele prevăzute!

în unități din
Potrivit programului de îmbună

tățiri funciare, amenajările de iriga
ții în județul Dolj trebuie să fie 
extinse în acest an cu peste 9 000 
hectare, din care 2 739 hectare la 
C.A.P., 1 383 hectare la I.A.S. și 4 889 
hectare in gospodăriile populației. 
Care este stadiul lucrărilor acum, cu 
puțin timp înainte de sfîrșitul anu
lui ? Am adresat această întrebare 
tovarășului Ion Georgescu, director 
adjunct al întreprinderii de execu
ție și exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare Dolj. „La această 
dată am realizat și chiar depășit 
planul la I.A.S. și la gospodăriile 
populației. în cooperativele agricole 
există însă unele restanțe, care vor 
fi compensate prin depășirea supra
fețelor prevăzute a fi amenajate în 
întreprinderile agricole de stat și in 
gospodăriile populației. în felul a- 
cesta, pe ansamblu vom realiza pla
nul". Reținem faptul că, din iniția
tiva comitetului județean de partid, 
în vara acestui an a avut loc o șe
dință cu activul din agricultură. în 
cadrul căreia a fost analizat stadiul 
lucrărilor și s-au stabilit unele mă
suri în vederea realizării integrale 
a planului ce revine tuturor unități
lor agricole în domeniul amenajări
lor locale de irigații.

Să vedem ce înseamnă „unele res
tanțe" la cooperativele agricole. 
Dintr-un început trebuie spus că 
multe cooperative agricole nu vor 
realiza integral amenajările locale 
de irigații prevăzute prin plan. Din 
situația oferită de I.E.E.L.I.F. Dolj 
rezultă că C.A.P. Rojiște a amenajat 
45 ha din 200 planificate, C.A.P. Bra- 
loștița — 20 din 180 ha, C.A.P, Sado
va — 189 din 520 ha, C.A.P. Filiași 
— 30 din 100 ha. De ce atît de pu
țin ? „într-adevăr, noi am avut pre
văzut să amenajăm în sistem local 
200 hectare, dar iată că ne-a prins 
iarna și nu s-a amenajat nici un hec
tar — ne spunea Ștefan Olteanu, pre
ședintele C.A.P. Rojiște. Cauza? Nici 

putem spune că avem asigurată pes
te 60 la sută din sămînța necesară 
pentru însămînțările de primăvară. 
Continuă în ritm susținut repartiza
rea seminței din verigi superioare în 
cele 10 ferme de producție nomina
lizate, se fac mutațiile necesare, ast
fel încît aceasta să ajungă în unități 
în timpul cel mai scurt".

De la direcția agricolă sîntem in
formați că, în aceste zile, s-a trecut 
la nivelarea și pregătirea terenurilor 
pentru însămînțările de primăvară, 
în special cele destinate culturilor 
tehnice, astfel ca înaintea însămîn
țării să fie executată numai o lu
crare cu combinatorul. în cadrul în- 
vățămîntului agrozootehnic, în adu
nări cetățenești sînt popularizate 
și aprofundate indicațiile cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. De aseme
nea, un accent deosebit se pune pe 
împărtășirea experienței unităților 
fruntașe, astfel încît în anul viitor 
peste tot să fie obținute recolte mari. 
I ,

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii’

județul Dolj
pînă acum I.E.E.L.I.F. nu ne-a asigu
rat documentația de execuție". Situa
ția este aproape identică și la coope
rativele agricole Sadova, Braloștița, 
Ișalnița, Podari, Filiași șl Bratovo- 
iești. „Noi am primit documentația 
de execuție abia în luna octombrie 
— afirma Romulus Țenovici, ingine- 
rul-șef al C.A.P. Braloștița. Ne tre
buiau unele utilaje pe care nu le 
aveam. E adevărat că și noi puteam 
mobiliza cooperatorii să sape manual 
canalul de aducțiune, puteam realiza 
mai multe lucrări cu forțe proprii 
pentru evacuarea excesului de apă 
ce afectează aproape 400 hectare". Și 
în alte cooperative agricole se întîl- 
nesc asemenea situații. Așa stînd lu
crurile, se pune întrebarea : Cum 
este posibil ca din evidențele între
prinderii de profil să rezulte că tu
turor unităților agricole li s-au asi
gurat documentații de execuție și, 
mai mult decît atît, că majoritatea 
cooperativelor agricole și-au realizat 
planul la amenajări locale ? De ne- 
admis este și practica potrivit căreia 
dacă s-a depășit planul la amenajări 
locale în gospodăriile populației se 
poate considera îndeplinită și sarcina 
ce revine cooperativelor agricole. 
Oare chiar atît de simple să fie ame
najările de irigații în cooperativele 
agricole din județul Dolj incit aces
tea să fie „contabilizate" de-a val
ma, împreună cu cele efectuate pe 
loturile în folosință personală ale co
operatorilor ?

îmbunătățirile funciare și îndeosebi 
amenajările pentru irigații trebuie să 
continue și iama. în acest scop, or
ganizațiile de partid și conducerile 
cooperativelor agricole din județul 
Dolj au datoria să ia măsuri hotă
rîte pentru recuperarea restanțelor în 
timp cît mai scurt, astfel încît în 
anul viitor să fie irigate suprafețe 
cit mai mari.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"

Există oameni care merg la tea
tru și la cinema cu deosebire pen
tru a se întîlni, pentru a revedea 
anume interpreți. Instinctul lor e 
dintre cele mai sigure. Mai mult ca 
altădată, azi, la noi actorul nu este 
numai sursa popularității, ci și aceea 
a valorii teatrului și mai aies fil
mului. Prestigiul artei românești — 
dornice să inculce idei, să creeze a- 
titudini — este strîns legat de ținuta 
actorului român. Alături de eter
nele atribute ale talentului, dărui
rii, alături de munca epuizantă, ac
torul român este însuflețit de con
știința misiunii sale : conștiința 
unui rol etic, social și politic fără 
precedent în istoria artei noastre. 
Această conștiință face ca viața ar
tistului să se identifice deplin cu 
creația și ca arta să pună o neo
bișnuită amprentă asupra ființei 
lui. Actorul de azi nu are, nici o 
clipă, sentimentul că interpretînd 
zeci și chiar sute de roluri își risi
pește, își înstrăinează propria via
ță. Fiecare partitură exprimă con
cepția, atitudinea, funcția civică a 
creatorului. Arta justifică exis
tența, îi dă un sens, o poten
țează, o împlinește. Căci stră
vechiului deziderat al îmblîn- 
zirii „moravurilor" i-a luat azi 
locul un ideal fără precedent : 
cel al formării unei noi con
științe, cel al întreținerii flăcării 
spiritului în masele largi de oa
meni ai muncii.

Aceasta este condiția actorului 
român — care a dus la înflorirea 
miraculoasă a atîtor talente și la 
configurarea atîtor creații de neui
tat. Aceasta este condiția care face 
ca actorul să simtă datoria mani
festă de a nu fi doar un interpret, 
ci un artist cetățean, angajat în 
transformarea revoluționară a lu
mii. Acesta este climatul care face 
ca atîția din actorii noștri să nu fie 
numai interpreți, ci și animatori, pe 
multiple registre, ai vieții noastre 
spirituale și sociale..

O asemenea conștiință a avut și 
Amza Pellea, director (o perioadă) 
al unui Teatru Național, cel de 
glorioasă tradiție și rezonante 
împliniri contemporane — din Cra
iova. îndrăgit dascăl al cîtorva ge

Noua Casă de cultură, a științei și tehnicii pentru tineret din Buzău Foto : I?. Dichiseanu
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Simpozionul internațional „Poezia și pacea"
în Capitală a avut Ioc, miercuri, 

simpozionul internațional „Poezia și 
pacea", manifestare organizată de 
Uniunea scriitorilor din Republica 
Socialistă România. Au luat parte, 
alături de soriitori din țara noastră, 
poeți din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Cipru, R. D. Germană, Gre
cia, Italia, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, Suedia, R. P. Ungară și U.R.S.S.

înscrisă în seria amplă a manifes
tărilor din țara noastră dedicate pă
cii și dezarmării, simpozionul s-a 
constituit într-un omagiu adus celui 
mai de preț bun al omenirii — pa
cea. In luările de cuvint, participan- 
ții la simpozion au subliniat câ oa

Expoziția „Pionierii României vor pace 
pe Pămînt”

nerații de slujitori ai scenei, dar, 
mai presus de orice, excepțional in
terpret — timp de trei decenii — 
al unor roluri pe care le-a făcut 
nemuritoare.

„Artistul poate face mult în a- 
ceastă vastă acțiune de formare a 
omului nou. Locul nostru, al actori
lor, al tuturor artiștilor — afirma 
el într-un interviu — este în prima 
linie în bătălia aceasta". Asemeni 
atitor alți slujitori ai scenei, Amza 
Pellea avea mereu limpede „înda
torirea de a realiza opere de artă 
care să reflecte cit mai fidel și cu 
o cit mai înaltă măiestrie specifi
cul țării și societății noastre, al 
epocii eroice pe care o trăim, mi
nunatele trăsături morale ale po
porului român". Un crez comun tu
turor creatorilor din țara noastră. 
Un crez pe care numai cei mai 
buni dintre ei au reușit să îl 
afirme cu egală strălucire — și 
în film și în teatru ; și în dramă 
ori tragedie — și în comedie, stă- 
pînind atît de sigur, atît de firesc 
și de emoționant totodată, genuri 
din cele mai felurite.

Vocația excepțională cu care 
Amza Pellea a conturat figuri 
proeminente ale istoriei națio
nale, eroi puternici, viguroși, se 
hrănea din talent, dar și din 
credința în destinul istoric al 
poporului nostru, în solia sa istori
că, în capacitatea sa de a naște me
reu „oameni apți să înfrunte aspri
mea vremurilor și să ne conducă 
pe calea cea dreaptă". Pentru a în
carna asemenea personaje, artistul 
alătura imaginea vitejiei pe cîmpul 
de luptă celei a „gîndului biruitor", 
adăuga trăsăturilor genialității mi
litare pe cele ale clarviziunii po
litice. Fie că juca în „Dacii", fie în 
creații inspirate din evul mediu ro
mânesc, ori în „Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte". Amza 
Pellea releva aceeași dominant- 
puternică trăsătură de unire 
între trecut și prezent.: pa
triotismul înflăcărat, permanența 
idealurilor de libertate, independen
tă și neatîrnare. Așa cum numele 
lui Ștefan cel Mare va rămîne le
gat de creația teatrală a lui Nottara 

menii de litere, profund atașați idea
lurilor dezarmării și păcii, au înțeles 
de-a lungul veacurilor necesitatea 
păcii, iar astăzi sînt conștienți, mai 
mult ca oricînd, de rolul major al 
securității și dezarmării pe pămînt.

în aceeași zi, la sala mică a Pala
tului Republicii Socialiste România, 
a avut loc un festival de poezie, în 
cadrul căruia au fost citite versuri 
dedicate păcii, creații semnate de 
scriitori români și străini, participant 
la simpozionul „Poezia și pacea". La 
reușita festivalului și-au mai dat 
concursul cunoscuți actoți,- soliști vo
cali și instrumentiști din Capitală.

(Agerpres)

și Calboreanu. tot așa. cel al lui 
Mihai Viteazul, transfigurat în film, 
va fi mereu asociat forței privirii, 
expresivității gestului și limpezimii 
rostirii lui Amza Pellea. •

Marea disponibilitate a actorului 
român s-a făcut remarcată nu 
o dată. Amza Pellea întruchipa cu 
rară . forță. atît eroi ai epopeii na
ționale. memorabili prin monumen
talitate si exemplaritate, cit și eroi 
simpli, cuceritori prin căldură și 
omenie, ființe obișnuite, înnobilate 
de suferință (ca eroul din „Osm- 
da“). ori înălțate de credința în a- 
devăr și puterea de a face ca a- 
devârul să triumfe (ca Petrescu din 
„Puterea și Adevărul", culme a fil
mului nostru politic). Personalita
tea lui Amza Pellea a contribuit la 
relieful a numeroase filme ori spec
tacole de actualitate. Multe din per
sonajele create de el își aflau rădă
cina, își trăgeau sevele din lumea 
satului, in care artistul a copilărit și 
pe care l-a purtat in suflet întrea
ga viață. Stau mărturie rolurile din 
„Descoperirea familiei", „Comoara 
din deal" etc., dar mai ales acel 
popular „Nea Marin" — întruchipa
re a omului simplu, cu judecata 
sănătoasă, „cu bunădispoziția fun
ciară pe care o are neamul acesta 
al hostru". chintesență a înțelepciu
nii, locvacității si umorului popu
lar — ale cărui întîmplări creatorul 
lui le povestea, „le zicea" ca ni
meni altul. Și cred că nu există 
om în tara aceasta — care să nu fi 
dorit ca Amza Pellea să fi putut 
juca. în aceste luni, episodul „ol
teanului ce înșeală moartea". N-a 
fost să fie așa !...

Actorul de film va fi ajutat, în 
lupta cu timpul, de memoria pelicu
lei. Mai presus de orice urme mate
riale. marele artist va rămîne prin 
ecour nepieritor pe care l-a avut 
în conștiințe. Și ecoul acesta va fi 
în cazul lui Amza Pellea prelung. 
Căci în sufletul său răsuna credin
ța că „libertatea artistului este 
aceea de a se simți dator poporu
lui său". Credință care, slujită cu 
devotament, i-a conferit șansa ne
muririi.

Natalia STAN-CU

tv
15,00 Telex
15,05 Școala educației cetățenești. Opi

nia clasei — opinia colectivului
15.20 Desene animate
15,45 Studioul tineretului
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Ritmuri muzicale
20,50 Lumea contemporană și confrun

tările de idei 0 Progres tehnic — 
progres uman

2J,05 Film artistic : ,,Placido“. în rolu
rile principale : Casto Sendra, 
JosS Luiz Lopez Vasquez, Manuel 
Alexandre, Mari Carmen Yepes, 
Amelia de la Torre. Regia: Luis G. 
Berlanga

22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

PLANUL - INTEGRAL REALIZAT CU CONSUMURI

REDUSE DE ENERGIE Șl COMBUSTIBIL!
Industria județului Sibiu numără o 

serie de întreprinderi ale căror pro
ducții au ponderi însemnate în an
samblul ramurilor constructoare de 
mașini, chimiei, industriei ușoare. 
Realizarea integrală a sarcinilor de 
plan din această ultimă lună a anu
lui, cu consumuri de energie electri
că și combustibil cît mai reduse con
stituie obiectivul principal al colec
tivelor din întreprinderile județului, 
al organelor și organizațiilor de 
partid sibiene.

— Pentru încadrarea în cotele re
duse de energie electrică și combus
tibil s-au stabilit în fiecare între
prindere programe cuprinzătoare de 
măsuri a căror aplicare a determi
nat o scădere sensibilă a consumu
rilor energetice, ne precizează tova
rășul Gheorghe Palcu, secretar al co
mitetului județean de partid. Aceste 
măsuri au avut în vedere aplatizarea 
vîrfurilor de consum și asigurarea 
continuității producției. Pentru reu
șita acestei acțiuni, coordonate direct 
de consiliile oamenilor muncii și or
ganizațiile de partid, în fiecare în
treprindere s-a întărit rolul comisii
lor energetice și se desfășoară, tot
odată. o intensă muncă politică și 
educativă în vederea reducerii se
vere, atît la locurile de muncă cît și 
acasă, a consumurilor de energie și 
combustibil.

— Care a fost eficiența acestor 
măsuri în prima parte a lunii de
cembrie ?

— Pe ansamblul industriei județu
lui prin reducerea consumurilor teh
nologice cît și a celor netehnologice, 
în prima decadă a lunii decembrie 
s-a reușit economisirea a 117 MWh 
energie electrică in condițiile asigu
rării continuității fabricației. Rezul
tate bune au înregistrat în acest sens 
întreprinderile „Carbosin" și I.M.M.N. 
din Copșa Mică. „Tîrnava" Mediaș, 
„Independența" Sibiu și I.P.A.S. din 
Sibiu. Acest lucru este deosebit de 
însemnat deoarece unitățile econo
mice din județ trebuie să livreze în 
ultima parte a anului importante 
cantități de produse chimice, meta
le neferoase, utilaj tehnologic, pie

se și subansamble pentru autovehi
cule, produse ale industriei ușoare și 
bunuri de consum, multe dintre a- 
cestea destinate exportului.

Cum se acționează concret în di
recția reducerii consumurilor de ener
gie electrică într-una din marile uni
tăți industriale ale județului — „In
dependența" din Sibiu ?

Inginerul Geza Lazar, șeful servi
ciului mecano-energetic al întreprin
derii, ne prezintă în detaliu măsurile 
tehnice și organizatorice care au 
avut drept rezultat încadrarea per
manentă în cotele de energie elec- 

În întreprinderile industriale din județul Sibiu
țrică și putere absorbită repartizate 
unității.

— Am defalcat în primul rînd co
tele repartizate pe principalii consu
matori din întreprindere, evidențiind 
separat consumurile tehnologice, pen
tru utilități și cele netehnologice — 
ne spune interlocutorul. împreună cu 
serviciul de programare a producției 
s-a stabilit un grafic de consum, în 
funcție de prioritățile fabricației 
pentru fiecare secție și utilaj prin
cipal în parte, astfel încît să existe 
în orice moment o evidență a con
sumatorilor. Acest grafic a fost ast
fel conceput, încît în orele de virf 
de consum, 7—9 și 17—22, întreprin
derea să solicite la minimum siste
mul energetic național. Astfel, în 
schimbul II am reușit o reducere cu 
50 la sută a consumurilor de energie 
electrică față de schimburile I și III 
prin neprogramarea operațiilor de to
pire a metalelor și oprirea funcțio
nării compresoarelor. Totodată, ope
rațiile de sudură au fost reprogra- 
mate pe parcursul schimburilor I și 
III. în afara orelor de vîrf de 
consum.

O principală cale de acțiune pen
tru reducerea consumurilor energeti
ce la „Independența" o constituie a

plicarea unor tehnologii care nece
sită mai puțină energie electrică și 
combustibil.

Pentru elaborarea și aplicarea 
acestor tehnologii au fost antrenați 
specialiștii și muncitorii uzinei, prac
tic întreaga forță de concepție a co
lectivului. Cîteva din aceste mă
suri cu caracter tehnic se impun 
atenției prin eficiența lor ridicată. 
O puternică ofensivă a noului s-a 
declanșat în sectoarele calde 'ale 
întreprinderii și nu intîmplător. Aici 
se înregistrează și consumurile cele 
mai mari de energie și combustibil.

Prin aplicarea unui program de op
timizare a funcționării cuptoarelor 
se estimează o economie lunară de 
circa 20 MWh energie electrică și 
20 tone combustibil convențional. 
Eliminarea încărcărilor repetate, 
funcționarea cu creuzetele acoperite, 
conducerea corectă a arderii de
termină ca aceste economii să de
vină realitate.

Economii însemnate de energie și 
combustibil se obțin și prin măsu
rile care vizează îmbunătățirea teh
nologiei de turnare. Reducerea 
greutății maselotelor, și a adaosuriT 
lor de prelucrare, scăderea numă
rului de piese rebutate au avut 
drept rezultat numai în ultima luhă 
economisirea a 20 MWh energie 
electrică. Totodată, extinderea tur
nării sub presiune, pe lingă marile 
avantaje tehnice — elimină pre
lucrările ulterioare ale pieselor, este 
o operație care se realizează cu 
consumuri energetice mult scăzute 
față de turnarea tradițională.

Vizitînd secțiile întreprinderii în- 
tîlneștl numeroase aspecte care 
dovedesc preocuparea colectivului 
de a-și onora exemplar sarcinile de 
plan cu consumuri cît mai reduse 
de energie și combustibil. In secția 
sculărie, de pildă, pentru Realizarea 

sculelor, dispozitivelor și verifica
toarelor din programul de fabricație 
sînt stabilite tehnologii care ocolesc 
mașinile-unelte mari consumatoare. O 
inițiativă bună pe care am intilnit-o 
aici : toate mașinile-unelte au înscri
se la loc vizibil consumurile orare de 
energie electrică pe care le realizează. 
Astfel, fiecare muncitor știe cu exac
titate ce păgubitoare este funcțio
narea în gol a mașinilor chiar și 
pentru cîteva minute. Din cele două 
linii de tratament termic al pieselor 
se află în funcțiune doar una. Șeful 
de brigadă Sava Petru ne spune că 
utilizînd-o corespunzător, la capaci
tatea nominală, într-un regim optim 
de funcționare se asigură tratamen
tele termice necesare. In numeroase 
secții am intilnit muncitori care pur
tau o banderolă pe care se putea 
citi : controlul energetic.

— Sînt electricienii din sectorul 
mecano-energetic care urmăresc a- 
plicarea măsurilor stabilite pentru 
utilizarea corespunzătoare a energiei 
electrice, ne lămurește secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii, 
tovarășul Mircea Paștiu. Ei acțio
nează in toate cele trei schimburi, 
în fiecare secție și atelier și inter
vin direct în stoparea oricărei forme 
de risipă, fiind in permanență în 
contact cu dispecerii energetici.

Să mai notăm în final că prin a- 
plicarea unui program de măsuri 
tehnice și organizatorice bine fun
damentat, riguros urmărit de consi
liul oamenilor muncii și organizația 
de partid, întreprinderea a reușit nu 
numai încadrarea in cotele de ener
gie repartizate, ci și economisirea in 
prima decadă a lunii a 37 MWh e- 
nergie electrică. Reducere de con
sum care nu a afectat programul 
fabricației. Aceasta demonstrează câ 
acolo unde se acționează cu perse
verență, cu hotărîre.- îndeplinirea 
planului de producție cu consumuri 
energetice mai reduse este pe de
plin posibilă.

Dan CONSTANTIN 
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis, 
miercuri, expoziția „Pionierii Româ
niei vor pace pe Pămint". Sint pre
zentate peste 100 de lucrări realizate 
de membrii cercurilor de pictură, 
sculptură, grafică, ceramică, tapiserie 
și imprimerie textilă de la Casa cen
trală a pionierilor și șoimilor patriei.

Sesiune
Sub genericul „Acta Moldaviae Me- 

ridionalis". la Vaslui s-a desfășurat 
cea de-a VII-a sesiune anuală de 
comunicări științifice organizată, de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și forul județean de specialita
te. Dedicată celei de-a 65-a aniver
sări a Marii Uniri și împlinirii, în 
curînd, a 125 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, această im
portantă manifestare științifică a re
unit istorici, cadre didactice univer
sitare, cercetători și muzeografi de la

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Rime de mătase — 19; (sala 
Academiei „ștefan Gheorghiu") : 
între patru ochi (B) — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu. Soliști : Mîndra Cernescu, Vla
dimir Deveselu, Teodor Ciurdea — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Floarea 
de piatră — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Fur
tuna — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-lea — 17.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
0 Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Jocul vieții și al morții — 
19,30; (sala Studio) : Calandria — 19. 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 20; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Fotbal, muzică, umor — 20.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Mult zgomot pentru nimic — 15.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Diogene clinele — 18,30.

Ele dau glas celor mai curate și sin
cere ginduri ale copiilor României 
socialiste de a trăi într-o lume a 
păcii fără arme și fără războaie, do
rinței lor fierbinți ca nicăieri pe glob 
să nu mai existe foamete, sărăcie și 
subdezvoltare.

(Agerpres)

științifică
universitățile din București și Iași, 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, institutele de ar
heologie din Capitală și „A. D. Xe- 
nopol" din Iași, de la muzeele din 
alte 20 de județe ale țării. Timp de 
două zile au fost prezentate în plen 
și cele patru secțiuni peste 100 de 
referate și comunicări științifice, rod 
al investigațiilor din teren și arhive 
din ultimul an de cercetări. (Petru 
Necula).

0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Hoțul de vulturi — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau clă
titele — 17.
0 Estrada Armatei (13 60 64): Veselia 
are cuvîntul — 19,30.

cinema
0 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.
0 Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
0 Neamul Șoimăreștilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 18,30.
0 Felix și Otilia : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30.
0 Căruța cu mere : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 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.
0 Pe malul sting al Dunării albastre: 
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30,
0 Fructe de pădure : MIORIȚA 
(14 27 14) — 10,15: 12,15; 14,15: 16,15;
18,15; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Artista, dolarii și ardelenii : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Mihai Viteazul — 9; 13; Lovind o 
pasăre de pradă — 15,45; 17,45; 19,30 : 
ARTA (21 31 86).
0 Balul de simbătă seara : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Capturați-i la barieră : LUCEA

vremea’
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 15 decembrie, ora 20 — 18 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
se va încălzi ușor, îndeosebi în vestul 
țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în jumătatea de vest 
a țării, unde în a doua parte a inter
valului vor cădea ninsori slabe local î. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 13 și minus 3 grade, mai coborîte 
în jumătatea de est a țării în primele 
nopți, iar cele maxime între minus 6 
și plus 4 grade. Se va produce ceață 
cu depunere de chiciură. în București : 
Vremea va fi rece la început, apoi se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 10 și minus 6 grade, iar maxi
mele între minus 2 și plus 3 grade. Se 
va produce ceață cu depunere de chi
ciură. (Otilia Diaconii, meteorolog de 
serviciu).

FĂRUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30;
14.30; 16,30; 18,30; 20.30.
0 Lunga cavalcadă către școală : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45: 20.
0 Cer senin : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,15; 19.30.
0 Urgent... Secret: GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45: 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
0 Călătorul cu cătușe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11.30; 14; 17; 19,30.
0 Loto-Prono ’82 : DACIA (50 35 94)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Dragostea și regina : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20. 
0 Capcana neobișnuită : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15;
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.
0 O afacere murdară : PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; T; 
20,15, SALA MICA A PALATULUI — 
16; 18; 20.
0 Femeia dispărută: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Tunurile din Navarone : CAPITOL 
(16 29 17) — 9,30; 12,30; 16; 19.
0 39 de trepte : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9; §
12,15; 16; 19,15.
0 Heidi în oraș — 9; 11; 13; 17,15; 
Elvis — 15; 19,15: DOINA (16 35 38).
0 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.
0 Hercule cucerește Atlantida: LIRA 
(31 71 71) — 15.30: 17,30; 19,30.
0 Dublu delict: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30: 19,30.
0 Mitul Fedorei : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
0 Domnul miliard : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri alb U.R.S.S. în numele poporului sovietic exprimă mulțumiri 
Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România pentru felicitările și bunele urări adresate cu prilejul 
celei de-a 68-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Exprimăm încrederea că dezvoltarea relațiilor multilaterale dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă România, a colaborării în cadrul Tratatului 
de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc corespunde 
intereselor popoarelor țărilor noastre și întregii comunități socialiste, cauzei 
luptei pentru înfrînarea cursei înarmărilor, pentru pace și însănătoșirea 
situației internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Primire la primul ministru al guvernului

Lucrările Camerei Legislative
a consiliilor populare

TELEGRAME EXTERNE

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidului 
Comunist din Spania

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, în vizită pro
tocolară de prezentare, pe Bohuslaw

Vizita delegației Grupului parlamentar pentru
relațiile de prietenie R.F. Germania-România

Miercuri, președintele Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Giosan, a 
primit delegația Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
R. F. Germania — România, condusă 
de Olaf Feldman, vicepreședinte al 
grupului, deputat în Bundestag din 
partea Partidului Liber Democrat, 
care face o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost rele
vate bunele raporturi dintre parla
mentele și,parlamentarii celor două 
țări, contribuția pe care aceștia o pot 
aduce la adîncirea și extinderea coo

Cronica zilei
Miercuri, la București a avut loc 

o conferință de presă prilejuită de 
apropiata deschidere a Tirgului de la 
Brno. Au participat redactori ai zia
relor centrale, Agenției române de 
presă Agerpres și ai altor publica
ții, precum și reprezentanți ai între
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în aceste zile la

chioșcuri și la maga

zinele de difuzare
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Almanahul

99Scînleia"
1984

O carte a anului, un an într-o carte 
ALMANAHUL „SCINTEIA" 1984 

400 de pagini bogat ilustrate, 
într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: etapa a XVI-a
Regrupare în fruntea clasamentului

Șapte orașe din țară — Hunedoara, 
Petroșani, Tg. Mureș, Tîrgoviște, Sla
tina, Galați, Ploiești — au găzduit 
ieri, pentru ultima oară în acest se
zon, meciuri de fotbal ale echipelor 
favorite. Din păcate pentru ei insă, 
iubitorii fotbalului din Tg. Mureș, din 
Slatina și din Ploiești, cărora li s-au 
adăugat rapidiștii bucureșteni, au 
plecat de la stadion fără satisfacția 
victoriei echipei gazdă. Pentru că, în 
această penultimă etapă a turului 
campionatului 1982—1983. numai cinci 
echipe au reușit să-și fructifice avan
tajul terenului, în două întîlniri sco
rul fiind egal, iar în alte două vic
toria surîzind oaspeților. Au fost în
scrise 19 goluri (12 dă către gazde, 
7 de către oaspeți), ceea ce înseamnă 
o medie cu puțin peste două goluri 
de meci ; o medie mai mică decit 
în alte etape, pe care o bănuiam 
de data aceasta mai mare, deoarece 
in primele 25 de minute se și înscri
seseră 9 goluri (in următoarele 65 de 
minute însă s-au mai înscris numai 
10 goluri). Credem că această ușoară 
scădere a eficacității poate fi pusă 
pe seama stării terenurilor — peste 
tot înghețate bocnă, incit jucătorii 
abia își mai puteau menține echili
brul. dar să mai și joace si să facă 
faze spectaculoase încheiate cu go
luri multe. Tot in această etapă am 
înregistrat o mică aniversare : sto
perul Ispir de la Tg. Mureș a fost 
felicitat pentru împlinirea a 400 me
ciuri jucate în divizia „A“ de fotbal. 
Și-au mai fost înregistrate și două 
nedorite cartonașe roșii pentru ieșiri 
nesportive — total nejustificate în 
condițiile în care în general s-a jucat 
sportiv, iar arbitrajele au fost apre
ciate ca bune și foarte bune. Dar să 
luăm meciurile pe rind...

Corvinul Hunedoara — S. C. Bacău 
■—o (1—0). S-a confruntat o forma
ție care era foarte îndatorată publi
cului propriu (după remiza din_ eta
pa anterioară și după alte neplăcute 
surorize pe teren propriu) cu o for
mație care în general stă bine pe 
picioare în deplasare. Deși lipsiți de 
Văetuș și Laurențiu Moldovan (sus
pendați pentru cartonașe galbene), 
hunedorenii și-au mulțumit de data 
aceasta spectatorii, dominînd copios, 
țesind pase inspirate și eficace (mai 
ales prin Klein și Gabor). Consecin
ță firească, ei au și înscris două go
luri, ambele prin mijlocașul Petcu 
(al doilea din penalti).

Stahura, ambasadorul Republicii 
Populare Polone.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

perării dintre România și R. F. Ger
mania, la promovarea unei politici 
de pace, destindere și înțelegere in
ternațională.

★
Oaspeții au mai avut întrevederi cu 

membri ai Comitetului de conducere 
al Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie România — R. F. 
Germania, cu conducerea Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană și Ministerului Turismului 
și au vizitat obiective economice și 
sociale din Capitală.

(Agerpres)

prinderilor de comerț exterior din 
România. Jaroslav Kucera, director 
general adjupct al întreprinderii de 
tîrguri și expoziții Brno, a prezentat 
aspecte ale programului tirgului, 
precum și ale colaborării economice 
româno-cehoslovace.

(Agerpres)
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Rapid București — F. C. Argeș 
0—2 (0—0). Meciul a început cu două 
mari ocazii ratate de Manea la o poartă 
și de argeșeanul Ignat la cealaltă. 
Apoi, pînă’ prin minutele 55—60, jo
cul a avut un singur sens, presiunea 
rapidistă spre poarta lui Cristian. 
Cum golul nu venea (rapidiștii ex- 
pediaseră de două ori mingea în 
bară), antrenorul Dobrin a sesizat 
precipitarea și căderea morală a gaz
delor. și-a trimis băieții în atac și... 
2—0 pentru argeșeni. Autorul goluri
lor : Ignat. încă un prilej de învă
țăminte pentru „vișinii". încă un pri
lej de relansare pentru „alb-violeți".

Jiul Petroșani — F. C. Baia Mare
1— 0 (1—0). în minutul 3 a înscris 
Găman. în restul celor 87 de minute 
spectatorii asistînd la un joc echi
librat.

A.S.A. Tg. Mureș — Sportul stu
dențesc 0—1 (0—0). Sportul studen
țesc a arătat în această toamnă-iarnă 
că uneori se descurcă mai greu la 
București decît în deplasare ; do
vezi : 1—2 cu Rapid, 1—1 cu S. C. 
Bacău, 0—3 cu Dinamo, 1—2 cu 
Sturm Graz pe teren propriu ; dim
potrivă, 0—0 la Hunedoara, 4—1 la 
Oradea, 2—0 la Ploiești, 0—0 la Graz 
și, ieri, 1—0 la Tg. Mureș. Una peste 
alta, echipa studenților bucureșteni 
continuă să se afirme ca una din 
cele patru „mari" protagoniste ale 
actualului campionat. La Tg. Mureș, 
deși gazdele au luptat mult pentru 
un rezultat favorabil, avînd si cîteva 
ocazii de gol. Iorgulescu. Cazan. 
Sandu Mircea, Coras (acesta a și 
marcat golul) si ceilalți au știut să 
aibă cîștig de cauză în fata echipei 
lui Boldni.

C.S. Tîrgoviște — Universitatea 
Craiova 2—1 (2—1). în minutul 15, 
Stoichiță a deschis scorul pentru 
gazde ; în minutul 32 Cămătaru a 
egalat. A urmat apoi minutul 35 
în care s-au petrecut două fapte ho- 
tărîtoare pentru deznodămîntul me
ciului : Niculcioiu a ridicat scorul la
2— 1 pentru tîrgovișteni ; Donose a 
fost eliminat de pe teren, echipa sa 
răminînd în 10 jucători. Și în situație 
de inferioritate numerică, fotbaliștii 
craioveni au ieșit la joc (în minutul 
83 Cîrțu a șutat periculos spre... ega- 
lare, dar portarul Mia a reținut min
gea cu siguranță), totuși gazdele au 
reușit să păstreze rezultatul printr-o 
admirabilă risipă de efort.

Camera Legislativă a consiliilor 
populare, convocată prin Decretul 
prezidențial nr. 276/1983, a analizat și 
dezbătut, miercuri, 14 decembrie, do
cumente de maximă importanță pen
tru dezvoltareâ economico-socială a 
țării în profil teritorial pe anul 1984.

La lucrări au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ștefan Mocuța, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare, reprezentanți ai 
unor ministere, organe centrale, or
ganizații de masă și obștești.

Deschizînd ședința, tovarășul 
Manea Mănescu a subliniat că lu
crările Camerei Legislative au loc 
în condițiile unei puternice anga
jări a tuturor oamenilor muncii din’ 
patria noastră, care, strîns uniți în 
jurul’ partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează cu abnegație pentru înde
plinirea și depășirea prevederilor 
planului pe acest an, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XÎI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului privind tre
cerea tării noastre într-o etapă nouă 
de dezvoltare și realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții în toate 
domeniile de activitate.

Participanții la lucrări au adoptat 
în unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Alegerea Biroului Camerei Le
gislative a consiliilor populare.

2. Proiectul Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România, in 
profil teritorial, pe anul 1984.

3. Proiectul Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimen
tare în anul 1984.

4. Proiectele bugetelor locale pe 
anul 1984.

5. Programul privind aplicarea mă
surilor de autoconducere și autoapro- 
vizionare pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației cu 
produse agroaiimentare și bunuri in
dustriale de consum pe perioada 1 
octombrie 1983 — 30 septembrie 1984.

în conformitate cu prevederile re
gulamentului de funcționare. Came
ra Legislativă a ales, pentru o peri
oadă de un an, noul birou alcătuit 
din tovarășii : Maria Gheorghe, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Neamț, 
în funcția de președinte al Camerei ; 
Nicolae Hurbean, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Alba, Ioan Poppa, prim- 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Constanța, și Elena Chiriță, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Călă
rași, în funcția de vicepreședinți ; 
Gheorghe Găvruș, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Dolj, Sara 
Santa, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Covasna, și Ștefan Bîrceri, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București,( ca secretari ai 
Camerei Legislative.

Proiectele de legi supușe dezbate
rilor au fost prezentate de tovarășii 
Petre Preoteasa, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, Ion Zipiș, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, Gheorghe 
Picoș, adjunct al ministrului finanțe
lor, și Dumitru Petrescu, prim-ad
junct al ministrului comerțului In
terior.

Pe marginea proiectelor prezentate 
au luat cuvîntul tovarășii : Laurean 
Tulai — județul Bihor, Ion Frățilă 
— județul Vaslui, Letiția Ionaș — ju
dețul Sălaj, Constantin Radu — mu
nicipiul București, Ernest Szotyori — 
județul Mureș, Neculai Ibănescu — 
județul Iași, Elena Pugna — județul 
Timiș, Constantin Bulugiu — județul

Dinamo București — F.C. Bihor 
3—1 (1—1). Timp de 82 de minute 
dinamoviștii au foșt ținuți în „șah" 
de echipa bihoreană — o revelație a 
acestui sezon, o formație solidă, ta
lentată, care știe „lecția" jocului in 
deplasare marcaseră goluri Augus
tin și, bineînțeles, Grosu. Cînd se pă
rea că scorul nu va mai putea fi 
schimbat, vîrful de atac Iamandi 
(abia reintrat, după o lungă absență 
pricinuită de o gravă accidentare) a 
înscris două goluri la rind. depunîn- 
du-și candidatura pentru o viitoare 
titularizare în formația care va în
frunta pe Dinamo Minsk în sfertu
rile de finală ale Cupei Campionilor 
Europeni.

F.C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea 
0—0. S-a luptat mult în acest meci, 
ocaziile au alternat, gazdele au trecut 
de cîteva ori pe lingă deschiderea 
scorului, dar tînărul portar vîlcean 
Pavel a fost de netrecut.

Dunărea C.S.U. Galați — Steaua 
București 3—1 (2—1). Liderii bucureș
teni. ajunși în această poziție și 
datorită faptului că alergau pe teren 
mai mult decît adversarii lor. au dat 
acum la Galați de niște fotbaliști care 
au alergat mai mult decît ei. Scorul 
reflecta, chiar și la această diferență 
de două goluri, situația din joc : gaz
dele au atacat în valuri, s-au apărat 
om la om pe tot terenul ; steliștii au 
fost surprinși de incisivitatea unor 
jucători pe care probabil îi considerau 
dinainte învinși și n-au putut mai 
mult decît cîteva contraatacuri. O 
evidențiere se cuvine foarte tînăru- 
lui înaintaș gălățean Soare (fiul cu
noscutului crainic reporter) care, îm
potriva echipei care l-a crescut, dar 
n-a știut să-l folosească, a reușit cel 
mai bun joc al său de pînă acum în 
divizia „A" ; el a și marcat primul 
gol, apoi l-a creat pe cel de-al doi
lea, înscris de Ichim. Ultimul gol al 
gălățenilor a avut ca autor pe Be- 
jenaru (după o acțiune la care parti
cipase, de asemenea. Soare !). De Ia 
steliști a înscris Petcu, din penalti. 
Spectatorii gălățeni au plecat spre 

, casele lor cu nădejdea că, în retur, 
formația antrenorilor Leonida An- 
tohi și Ilie Hagioglu le va oferi 
atîtea satisfacții de acest gen cîte le 
sînt necesare pentru a rămîne în 
primul eșalon !

Petrolul Ploiești — Politehnica Iași 
1—1 (1—0). Un nou meci egal pe te- 

Dolj, Eugenia Drăgolici — județul 
Mehedinți, Nicolae Beuran — județul 
Cluj, Ecaterina Vosian — județul 
Tulcea, Gheorghe Ciorman — județul 
Caraș-Severin, , Dumitru Neacșu — 
județul Prahova, Gheorghe Hrubaru
— județul Vrancea, Victoria Ene — 
județul Dîmbovița, Stelian Ionescu
— județul Giurgiu, Vasile Carolică
— județul Buzău, Gheorghe Glodea- 
nu — județul Ialomița, Karol Gheor
ghe Wolf — județul Brașov, Iuliana 
Haidu — județul Satu Mare, și 
Gheorghe Lucian Buzdugan — jude
țul Neamț.

Dezbaterile aprofundate care au 
avut loc pe marginea documentelor 
înscrise pe ordinea de zi au eviden
țiat cu putere faptul că prevederile 
planului și bugetului, ca și Programul 
de autoconducere și autoaproviziona- 
re pe anul viitor au fost elaborate 
sub directa îndrumare și cu aportul 
hotărîtor al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Referindu-se la proiectul Planului 
național unic de dezvoltare economi
co-socială a României în profil teri
torial pe 1984, vorbitorii au subliniat 
că obiectivele sale sînt in concor
danță cu orientările stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, cp indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
flectă în mod pregnant politica parti
dului și statului de dezvoltare echi
librată a tuturor zonelor țării, asi
gură condiții pentru ca toate jude
țele să atingă potențialul economic 
stabilit prin planul cincinal.

în lumina orientărilor formulate de 
conducătorul partidului și statului, 
vorbitorii au arătat că toate consilii
le populare au stabilit măsuri con
crete care au în vedere dezvoltarea 
bazei energetice și de materii pri
me, creșterea producției fizice, în 
condițiile folosirii cu eficiență ma
ximă a mijloacelor materiale, finan
ciare și umane, realizarea integrală 
a obiectivelor de investiții, ca și a 
construcțiilor de locuințe, utilizarea 
mai accentuată a rezervelor locale, 
recuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile, reducerea consu
murilor de materiale, de energie și 
combustibili, sporirea în ritm susți
nut a activității în domeniile indus
triei mici și prestărilor de servicii.

în cursul dezbaterilor s-a relevat 
că în propunerile proiectului de plan 
își găsesc o temeinică reflectare creș
terea exporturilor și raționalizarea 
importurilor, ca o orientare de bază 
pusă de secretarul general al parti
dului în fața tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, pentru realizarea 
unei balanțe active și echilibrate de 
comerț exterior.

în legătură cu sarcinile mari ce 
revin agriculturii în 1984, membrii 
Camerei Legislative care au partici
pat la dezbateri au relevat nece
sitatea ca unitățile agricole, con
siliile populare să asigure obținerea 
unor producții vegetale și animale 
tot mai mari, prin folosirea cu efi
ciență maximă a fondului funciar și 
creșterea potențialului productiv al 
acestuia, utilizarea judicioasă a ma
șinilor, mobilizarea întregii populații 
de la sate pentru efectuarea la timp 
și în condiții calitativ superioare a 
tuturor lucrărilor agricole, prin res
pectarea cu strictețe a noilor tehno
logii, generalizarea experienței înain
tate, întărirea ordinii și disciplinei în 
toate sectoarele de activitate. în spi
ritul documentelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 14—15 noiembrie, al ma
gistralei cuvântări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Consfă
tuire pe probleme de agricultură, s-a 
subliniat cerința imperioasă ca toate 
unitățile agricole să acționeze pentru 
îndeplinirea sarcinilor de creștere a 
producției, pentru realizarea preve
derilor privind livrările la fondul de 
stat, sporirea contractărilor și achizi
țiilor de produse, în scopul asigurării

CLASAMENTUL
Steaua 16 10 2 4 36-13 22
Dinamo 14 9 3 2 27-11 21
Uni». Craiova 16 9 2 5 25-14 20
Sp. studențesc 16 9 2 5 27-18 20
Poli, lași 16 6 7 3 17-14 19
F.C. Bihor 16 7 4 5 26-22 18
S.C. Bacău 16 8 2 6 15-20 18
Jiul 16 7 3 6 15-20 17
F.C. Argeș 15 7 1 7 20-17 15
F.C. Olt 16 4 7 5 12-12 15
A.S.A. 16 6 3 7 17-21 15
Corvinul 15 5 4 6 21-19 14
Chimia 16 5 4 7 18-25 14
F.C. Baia Mare 16 5 4 7 16-28 14
Rapid 16 4 5 7 13-16 13
C.S. Tîrgoviște 16 3 5 8 13-23 11
Dunărea C.S.U. 16 2 6 8 8-17 10
Petrolul 16 2 4 10 13-29 8

ULTIMA ETAPA A TURULUI
(sîmbătă, 17 decembrie 1983)

Politehnica Iași — F. C. Olt ; Chi
mia — Dunărea ; Steaua — Petrolul ; 
F. C. Bihor — C. S. Tîrgoviște ; 
F. C. Baia Mare — Rapid ; F. C. Ar
geș — A.S.A. ; Sportul — Jiul ; S. C. 
Bacău — Dinamo ; Universitatea Cra
iova — Corvinul.

ren propriu făcut de ploieșteni. Un 
nou meci egal în deplasare reușit de 
ieșeni, pe care Biro i-a lăsat și de 
astă dată (cum o mai făcuse cu 
cîteva săptămîni în urmă la meciul 
cu Rapid) să joace în zece oameni, 
el fiind eliminat de pe teren pentru 
atitudine nesportivă.

...După cum se observă în clasa
ment, deși Steaua rămîne lideră, 
echipele din partea superioară s-au 
mai regrupat. Dinamo (care are două 
jocuri în minus) a urcat în poziția 
secundă, de unde amenință titlul de 
campioană de toamnă. Sportul stu
dențesc, S.C. Bacău, F.C. Olt și ulti
mele trei clasate (C.S. Tîrgoviște, 
Dunărea și Petrolul) și-au păstrat 
locurile în clasament. F.C. Argeș și 
Corvinul au urcat cîte trei locuri. 
A.S.A., F.C. Baia Mare și Rapid au 
coborît cîte trei locuri. Ce-o mai fi 
vom mai vedea sîmbătă, în ultima 
etapă...

Gheorghe MITROI 

unei cit mai bune aprovizionări a 
populației.

în cuvîntul lor, vorbitorii au arătat 
că pe baza rezultatelor bune obținute 
în anul 1983, a învățămintelor des
prinse din activitatea de pînă acum, 
noile prevederi, care corespund pe 
deplin posibilităților din fiecare ju
deț, vor fi îndeplinite în mod exem
plar. în acest sens, s-a arătat că. 
râspunzînd îndrumărilor secretarului 
general al partidului, consiliile popu
lare, colectivele de muncă din toate 
unitățile economice vor acționa cu 
fermitate pentru o cît. mai bună pre
gătire a planului pe 1984, astfel încît 
activitatea să se desfășoare în mod 
ritmic din primele zile ale noului an.

în cunsul dezbaterilor au fost exa
minate cu atenție proiectele bugete
lor locale pe anul 1984. Subliniind că 
ele au fost elaborate în deplină con
cordanță cu indicatorii prevăzuți în 
proiectul planului național unic, vor
bitorii au relevat că noile prevederi 
asigură resursele necesare finanțării 
integrale a obiectivelor și acțiunilor 
prevăzute pentru consiliile populare, 
reflectă orientările și măsurile refe- 

■ ritoare la aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economico- 
financiar, creșterea veniturilor, re
ducerea substanțială a cheltuieli
lor, în special a celor materia
le, de combustibili și energie, 
aplicarea unui regim sever de 
economii în toate domeniile de 
activitate, sporirea eficienței fiecărui 
leu investit sau cheltuit, creșterea 
continuă a autofinanțării unităților 
administrativ-teritoriale pe seama 
veniturilor proprii, consolidarea echi
librului financiar. întărirea ordinii și 
disciplinei în utilizarea banului pu
blic.

Membrii Camerei Legislative care 
au analizat proiectul de Program 
privind aplicarea măsurilor de auto
conducere și autoaprovizionare au 
arătat că acest document pune preg
nant în evidentă grija statornică a 
partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață ale întregului popor. 
S-a subliniat că pentru anul viitor 
se prevăd cantități snorite de pro
duse, menite să satisfacă în condiții 
superioare cerințele populației, con
comitent cu creșterea preocupărilor 
pentru diversificarea gamei acestora 
și îmbunătățirea calității lor. S-a 
relevat, totodată, că Programul se 
bazează pe resursele reale ale econo
miei, pe posibilitățile existente in 
fiecare județ și acoperă integral ne
voile de consum rațional ale popu
lației.

în timpul lucrărilor s-au făcut nu
meroase propuneri pe marginea do
cumentelor puse în dezbatere și îna
intate Consiliului de Miniștri.

Camera Legislativă a asigurat, în 
numele consiliilor populare, condu
cerea de partid și de stat, pe secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că lucrătorii din cadrul 
organelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat vor acționa pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce le revin în 1984 și în între
gul cincinal, pentru dezvoltarea, în 
continuare, a tuturor județelor și lo
calităților patriei. în același timp, 
membrii Camerei au exprimat hotă- 
rîrea fermă de a ridica activitatea 
consiliilor populare la nivelul mari
lor sarcini și responsabilități ce le 
revin, de a întîmpina cu realizări 
deosebite în muncă cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944 
și cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în încheierea lucrărilor, Camera 
Legislativă a consiliilor populare a 
adoptat hotărîri prin care au fost a- 
probate în unanimitate proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de zi.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• în runda a 10-a a campionatului 

feminin de șah ce se desfășoară in 
aceste zile la Băile Herculane, Dana 
Nuțu, jucind cu piesele negre, a în
vins-o pe Mariana Duminică, și tot 
cu negrele Smaranda Boicu a ciștigat 
la Gabriela Olteanu. Gogîlea a pier
dut la Olărașu, iar partidele Ioniță — 
Jicman și Ghindă — Polihroniade 
s-au încheiat remiză. în clasament se 
menține lideră Margareta Mureșan 
cu 6,5 puncte (1), urmată de Dana 
Nuțu și Elisabeta Polihroniade — 
cile 6,5 puncte, Marina Pogorevici și 
Gabriela Olărașu — 6 puncte și o 
partidă întreruptă fiecare.
• După 8 runde, in campionatul 

republican masculin de șah ce se dis
pută in Capitală în sala Clubului 
Mecanică Fină, în clasament pe pri
mul loc se află Valentin Stoica — 5,5 
puncte, urmat de Mihai Ghindă — 5 
puncte, Pavlov și Ionescu — 4,5 
puncte fiecare. în runda a 8-a Pav
lov și Ștefanov au obținut victorii cu 
piesele negre la Nicolaide și respec
tiv Bărbulescu. Gheorghiu a ciștigat 
la Kertesz, iar Mărășescu l-a învins 
pe Lupu. A fost consemnată remiza 
în partidele Griinberg — Ghițescu, 
Stoica — Oltean și Ghindă — Foișor, 
în partidele întrerupte și aminate 
Kertesz l-a învins pe Șubă, Ionescu 
pe Nicolaide. iar Ștefanov a remizat 
cu Pavlov.
• în primul meci al campionatului

interbritanic de fotbal, echipa Irlan
dei de Nord a învins la Belfast, cu 
scorul: de 2—0 (1—0) selecționata
Scoției. Au marcat Norman White
side (min. 17) și Sammy McIlroy 
(min. 55).
• La Atena, în ultimul meci din 

grupa a 3-a a preliminariilor campio
natului european de fotbal, reprezen
tativa Greciei a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) formația Luxemburgului. 
Unicul gol a fost înscris, în minutul 
19. de Saravakos.

în clasamentul final al grupei, pe 
primul loc s-a situat selecționata 
Danemarcei — 13 puncte (calificată 
pentru-turneul final din Franța), ur
mată de echipele Angliei — 12 punc
te. Greciei — 8 puncte, Ungariei — 
7 puncte și Luxemburgului — zero 
puncte.
• în urma unui sondaj la care au 

participat ziariști sportivi din 18 țări 
— anchetă organizată de ziarul vene- 
zuelean „El Mundo" — brazilianul 
Socrates a fost declarat cel mai bun 
fotbalist sud-american al anului 1983, 
cu 59 de voturi. Au urmat în clasa
ment Fillol (Argentina) — 30 puncte. 
Eder (Brazilia) — 29 puncte. Morena 
(Uruguay) — 25 puncte și Diogo 
(Uruguay) — 17 puncte.

MADRID 14 (Agerpres). — Cores
pondență de la Rodica Dumitrescu : 
Sub deviza „Pentru pace, socialism 
și libertate", la Madrid s-au deschis, 
miercuri, lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Spania, eveniment de seamă în viața 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii spanioli. La congres parti
cipă 810 delegați din partea organi
zațiilor regionale și provinciale ale 
P.C. din Spania, precum și invitați 
din partea sindicatelor spaniole, a 
unor organizații de masă și ob
ștești.

La congres participă 45 de dele
gații ale unor partide comuniste, 
muncitorești și socialiste din Euro
pa, Africa, Asia și America Latină, 
reprezentanți ai unor mișcări de 
eliberare națională.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului 
figurează prezentarea Raportului 
C.C. ăl Partidului Comunist din 
Spania privind activitatea desfășu
rată în perioada cafe a trecut de la 
precedentul congres, rapoartele Co
misiei centrale de garanții și control 
și Comisiei centrale de revizie a 
conturilor, dezbateri pe marginea 
documentului politic și a proiectului 
de reformă a Statutului, alegerea 
organelor de conducere ale parti
dului.

Raportul Comitetului Central al 
partidului privind activitatea des
fășurată de la congresul anterior al 
P.C.S. a fost prezentat de tovarășul 
Gerardo Iglesias. în raport sînt ana
lizate pe larg principalele tendințe

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• La Berlin s-au încheiat con

vorbirile dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.V.G., 
și Enrico Berlinguer, secretar ge
neral al P.C. Italian, consacrate 
examinării unor probleme interna
ționale actuale, precum și relațiilor 
dintre cele două partide. • La 
Moscova au început convorbirile 
dintre Andrei Gromîko, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Paavo Vayrpnen, minis
trul de externe al Finlandei, aflat 
intr-o vizită oficială in capitala 
sovietică. Cei doi miniștri, trans
mite agenția T.A.S.S., și-au expri
mat îngrijorarea față de deterio
rarea situației internaționale, în 
special în Europa, reliefindu-se ac
tualitatea propunerii finlandeze re
feritoare la declararea nordului Eu
ropei ca zonă denuclearizată. • Po
sibilitățile organizării unei reuniuni 
arabe la nivel înalt vor fi exami
nate în capitala Arabiei Saudite de 
Chedli Klibi, Secretarul general al

GRECIA

Program de dezvoltare a bazei energetice
ATENA 14. (Trimisul Agerpres, C. 

Benga, transmite : Guvernul grec a 
hotărit să aloce 40 de miliarde de 
drahme pentru construirea în diferite 
zone ale țării a unor importante 
termo și hidrocentrale electrice. 
Această investiție importantă este 
destinată să asigure în mai bune 
condiții aprovizionarea țării cu ener
gie electrică.

Pentru înfăptuirea acestor obiec
tive, Ministerul Energiei și Resur
selor Naționale a elaborat proiectele 
tehnice necesare. Programul ener
getic întocmit recent se înscrie in 
primul plan cincinal de dezvoltare 
economică a țării pe perioada 1983— . 
1987. în afara producției de energie 
electrică, se are în vedere ca hidro
centralele construite pe rîurile țării 
să asigure și energia necesară pentru 
realizarea unui alt program impor
tant — cel al irigațiilor.

în ce privește aplicarea în Grecia 
a altor procedee de producere a ener
giei electrice, cum ar fi folosirea 
energiei solare sau eoliene, ministerul 
de resort și-a propus adaptarea teh

Necesitatea sprijinirii țărilor sărace 
pentru sporirea producției agricole 

relevată de un studiu al F.A.O.
ROMA 14 (Agerpres). — în condi

țiile unui ajutor internațional efec
tiv, care să le permită utilizarea co
respunzătoare a terenurilor agricole 
de care dispun, țările în curs de dez
voltare ar putea asigura peste o dată 
și jumătate hrana necesară popu
lațiilor lor, pînă la sfîrșitul secolului, 
informează un studiu al F.A.O. inti
tulat „Pămînt, alimentație și popu
lație". Dar dacă nu vor fi adoptate' 
măsuri pentru eliminarea actualelor 
raporturi economice mondiale inechi
tabile, agricultura din lumea a treia

INDIA

Măsuri ds consolidare a indapondenței economice
DELHI 14 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în parlamentul Indiei, Pra
nab Mukherjee, ministrul indian de 
finanțe, a anunțat că alte 14 filiale 
ale monopolurilor străine și-au înce
tat activitatea în țară. Hotărîrea în 
acest sens — a subliniat ministrul 
indian — a fost adoptată după ce 
filialele respective au refuzat să se 
supună legilor în vigoare în India, 
care limitează drepturile și restrînge 
activitatea monopolurilor străine.

ZIMBABWE

Reuniune în problemele cooperării 
economice interafricane

HARARE 14 (Agerpres). — în ca
pitala Zimbabwe, Harare, se des
fășoară lucrările celei de-a treia 
reuniuni a Comisiei interguverna- 
mentale de experți a Organizației de 
cooperare regională africană „Zona 
de comerț preferențial", care cuprin
de 14 țări din estul și sudul Africii, 
printre care Zimbabwe, Zambia. Ke
nya, Somalia, Uganda, Swaziland. 
Obiectivele organizației constau în 
sprijinirea reciprocă în diversifica
rea exporturilor, creșterea comerțu- 

I lui interafrican, sporirea producției 

și procese din viața internațională, 
relevîndu-se că lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al comuniștilor spa
nioli se desfâșoarăv„într-un moment 
de mare tensiune internațională, de 
criză globală, ce prezintă tendințe re
gresive și generează forțe distructi
ve necunoscute pînă acum, totul 
aflîndu-se sub dramatica amenințare 
a unui război nuclear". în continuare, 
raportul subliniază pericolele gene
rate de politica de forță, de cursa 
înarmărilor, de existența blocurilor 
militare, de amestecul în treburile 
interne ale altor popoare și alte pro
bleme complexe ale lumii contempo
rane, precum și necesitatea impe
rioasă de intensificare a eforturilor 
și a luptei popoarelor, ale forțelor 
progresiste, democratice din întreaga 
lume pentru destindere, dezarmare, 
securitate și pace.

în partea a doua a raportului sînt 
înfățișate pozițiile Partidului Comu
nist din Spania și sarcinile comuniș
tilor spanioli în legătură cu proble
mele interne actuale ale Spaniei, ne
cesitatea conlucrării cu alte forțe 
politice, cu sindicatele, cu organiza
țiile de femei, de tineret, ale mili- 
tantilor pentru pace. în vederea apă
rării intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii, a promovării ho- 
tărîte a unor transformări democra
tice in toate domeniile, a unei poli
tici externe independente de pace, 
colaborare și neutralitate. în context, 
în raport se subliniază că „lupta 
pentru pace, pentru referendumul 
asupra intrării în N.A.T.O. și împo
triva prezenței bazelor americane pe 
teritoriul Spaniei constituie un ax 
fundamental al sarcinilor noastre 
imediate și de perspectivă".

Ligii Arabe, sosit la Riad, în cadrul 
unui turneu prin mai multe capi
tale arabe. • La Damasc, pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
examinat cu ministrul saudit a' 
afacerilor externe, prințul Saud Al 
Faisal, sosit intr-o vizită în cani- 
tcla siriană, ultimele evoluții din 
r^-dunea Orientului Mijlociu, infor- 
r -ază agenția Sana, citată de 
1 ance Presse. 9 Situația din Ori
entul Mijlociu și criza libaneză vor 
face și obiectul convorbirilor pe 
care le va avea, la Amman, cu ofi
cialitățile iordaniene, trimisul spe
cial american, Donald Rumsfeld, 
sosit ieri într-o vizită, in cadrul 
noii sale misiuni în regiune. 9 Pre
ședintele Franței, Francois Mit
terrand, începe, azi, o vizită oficială 
la Belgrad, prilej de a analiza cu 
oficialitățile iugoslave o serie de 
aspecte majore ale situației inter
naționale, precum și relațiile dintre 
cele două state, informează agenția 
Taniug.

(Agerpres)

nologiei existente la mijloacele uni
tăților de producție corespunzătoare 
aflate în funcțiune și la colaborarea 
Greciei cu țări care aplică procedee 
tehnologice de acest fel și au expe
riență în acest domeniu. Astfel de 
sisteme se află în insula Kynthos, 
cu o putere instalată de 100 kW, fo
losind forța vintului, și la Aghia 
Rumeli, în Creta, de 50 kW, care uti
lizează energia solară. Este, de ase
menea, prevăzută instalarea în insula 
Gavados a unui parc energetic pen
tru exploatarea energiei solare și 
eoliene, iar paralel se studiază fo
losirea energiei eoliene și solare in 
insulele grecești, unde, acum, se află 
în funcțiune stații autonome ce pro
duc electricitate folosind petrolul. 
Astfel de programe sînt prevăzute, 
de asemenea, pentru insulele Rodos 
și Creta.

Se apreciază că în felul acesta va 
spori baza energetică a țării și, tot
odată, se va reduce substanțial im
portul de petrol, economisindu-se 
importante resurse în devize.

va continua să fie afectată de absen
ța unor mijloace esențiale pentru 
sporirea producției și atunci 450 mi
lioane de oameni nu vor reuși să se 
alimenteze din producția proprie 
pină la sfirșitul secolului, se arată în 
document. Se menționează că 65 de 
țări în curs de dezvoltate din Africa, 
Asia și America de Sud au nevoie, 
pe lingă eforturile proprii în vederea 
asigurării autosuficienței alimentare 
pină în anul 2000, de un sprijin in
ternațional adecvat pentru dezvol
tarea și modernizarea sectorului lor 
agricol.

Guvernul, a continuat ministrul de 
finanțe, examinează în prezent pro
blema sistării activității altor 7 fi
liale ale monopolurilor străine. în 
principal nord-americane, care încal
că legislația în vigoare în țară.

Măsurile adoptate se înscriu pe li
nia preocupărilor guvernului Indiei 
de a promova o politică de consoli
dare a independenței economice na
ționale.

de mărfuri agricole și punerea în va
loare a resurselor locale.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, M. Nomvete, secretarul general 
interimar al organizației, a subliniat, 
printre altele, că țările africane nu 
pot aștepta la infinit relansarea eco
nomică a țărilor dezvoltate, ci tre
buie să acționeze imediat pentru re
zolvarea propriilor probleme. Alter
nativa cea mal bună pentru statele 
africane — a apreciat el — este de 
a acționa împreună în scopul stimu
lării dezvoltării lor economice.
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Interesele supreme ale popoarelor continentului,

ale întregii lumi impun

EUROPA SĂ FIE ELIBERATĂ
DE PRIMEJDIA ATOMICĂ!

„Cursa înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, 
amenință securitatea întregii lumi"

BELGRAD 14 (Agerpres). - Cursa 
înarmărilor, ca o consecință direc
tă a încordării relațiilor dintre 
blocuri, căpătă noi dimensiuni pe
riculoase și amenință securitatea în
tregii omeniri - a declarat Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, într-un interviu 
acordat agenției France Presse, 
transmis de agenția Taniug. Mișca
rea de nealiniere — a arătat el — 
încearcă să oprească această evo
luție primejdioasă, pornind de la 
teama, justificată, că ea ar putea 
duce la o confruntare mai largă și

„
DELHI 14 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat agenției B.T.A., 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a relevat că, pretutindeni, 
popoarele, indiferent de sistemele 
lor politice, doresc să conviețuiască 
in pace. Ea a apreciat, totodată, 
arată agenția, că absența unui dia
log efectiv privind limitarea și re
ducerea armamentelor, îndeosebi a 
celor nucleare, între superputeri 
este cauza continuării atmosferei de

chiar la un conflict direct de mari 
proporții.

Referindu-se la situația din O- 
rientul Mijlociu și la situația de 
criză din Liban, Șpiliak a subliniat 
necesitatea respectării dreptului in
alienabil al poporului libanez la in
dependență și la a-și decide el 
însuși destinul. Totodată - a subli
niat el - o pace justă și durabilă 
in Orientul Mijlociu nu poate fi 
realizată fără respectarea dreptului 
palestinienilor la autodeterminare, 
inclusiv la crearea unui stat propriu.

în pericol este însăși supraviețuirea omenirii"
neîncredere și pericol crescind de 
război. Escaladarea cursei înarmă
rilor, tendința permanentă spre 
crearea de arme tot mai perfecțio
nate și amplasarea lor in noi re
giuni ale lumii vor duce la o si
tuație catastrofală, în care nu vor 
exista nici învingători, nici învinși, 
fiind in pericol însăși supraviețui
rea omenirii — a menționat pre
mierul indian.

Preîntîmpinarea 
unei catastrofe nucleare — 

problemă primordială
LONDRA 14 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la Televiziunea britanică, 
parlamentarul laburist Dennis Hea
ley, fost ministru de externe, a de
clarat că „preintîmpinarea perico
lului unei conflagrații nucleare re
prezintă astăzi problema primordia
lă a omenirii. Cel ce afirmă că se 
poate obține victoria într-un război 
nuclear nu cunoaște faptele".

Parlamentarul laburist s-a referit 
la lupta ce se desfășoară in Marea 
Biitanie împotriva amplasării de 
rachete nucleare pe teritoriul țării, 
adăugind că aceste arme fac să 
crească pericolul unei catastrofe 
nucleare. Trebuie să facem tot po
sibilul pentru stoparea cursei înar
mărilor, a spus Dennis Healey, 
menționînd că modalități pentru a- 
ceasta există, și ele constau în în
ghețarea arsenalelor nucleare și in 
negocierea unor acorduri pentru re
ducerea lor.

Apel la intensificarea luptei pentru dezarmare, 
pentru

ROMA 14 (Agerpres). — La apelul 
sindicatelor democratice, în orașul 
italian Bologna a avut loc o de
monstrație de masă antirăzboinică. 
Mii de persoane, purtind pancarte 
cu inscripții ca „Pace, viață, mun
că", „Nu — rachetelor ău stră
bătut străzile centrale ale orașului, 
îndreptîndu-se spre Palatul sportu
rilor, unde a avut loc un miting. 
In cursul acestuia, participanta au

pace
adoptat un apel către toți oamenii 
muncii din Italia, chemindu-i să-și 
intensifice lupta pentru pace, îm
potriva planurilor periculoase de in
tensificare a cursei înarmărilor ato
mice. A fost exprimată serioasa în
grijorare in legătură cu deteriora
rea situației internaționale și s-a 
relevat necesitatea reluării politicii 
de destindere, de lichidare a foca
relor de război, a încetării cursei 
înarmărilor.

Posibilitatea unui război 
nuclear limitat — 

o ipoteză eronată
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 

Concepțiile cu privire la posibili
tatea unui război nuclear limitat 
sînt complet eronate și ele înveni
nează atmosfera internațională, a 
declarat ambasadoarea Maj-B.ritt 
Theorin, conducătoarea delegației 
suedeze la Comitetul pentru dezar
mare de la Geneva.

Luînd cuvîntul în Riksdag, cu 
prilejul unor dezbateri de politică 
externă, deputata social-democrată 
a 'reafirmat voința guvernului Sue
diei de a acționa pentru înghețarea 
și reducerea armelor nucleare, pen
tru o politică de relansare a des
tinderii. Ea a apreciat drept opor
tună, ca un prim pas spre trecerea 
la dezarmare, încheierea unui acord 
de înghețare a armelor nucleare la 
nivelul actual.

„NU-noilor rachete in Europa I". Sub această lozincă, in capitala Portugaliei, Lisabona, s-a desfășurat o mare 
demonstrație, la care au participat zeci de mii de persoane
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Convorbiri româno-argentiniene
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a 
avut o întrevedere cu ministrul rela
țiilor externe argentinian, Dante Ca
puto. Cu acest prilej au fost evidenți
ate bunele relații dintre România și 
Argentina, atît pe plan bilateral, cit și 
internațional, subliniindu-se dorința 
reciprocă de a le dezvolta în con
tinuare, spre binele celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii, securită

ții, destinderii și colaborării inter
naționale.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 

avut, de asemenea, o întrevedere cu 
ministrul economiei argentinian, 
Bernardo Grinspun. în cadrul discu
țiilor s-a subliniat importanța deose
bită a relațiilor economice în ansam
blul bunelor raporturi dintre cele 
două țări. S-a apreciat că între 
România și Argentina există multiple 
posibilități de lărgire a schimburilor 
comerciale și cooperării economice.

Evenimentele din America Centrală
© Incursiune a unor elicoptere militare ale S.U.A. in nordul 
Salvadorului • Escaladarea violenței — obstacol în calea 

eforturilor de negociere
SAN SALVADOR 14 (Agerpres). — 

Zeee elicoptere aparținind forțelor 
aeriene ale S.U.A., care inițial au 
participat la manevrele militare com
binate honduriano-americane, au sur
volat pozițiile deținute de Frontul 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) în departamen
tul Morazan — a anunțat postul de 
radio „Venceremos“, citat de agenția 
France Presse. Această incursiune a 
forțelor ■ militare nord-americane în 
nordul Salvadorului reprezintă o 
nouă încălcare din partea S.U.A. a 
principiilor neintervenției în treburi
le interne, suveranității - și indepen
denței naționale, inviolabilității fron
tierelor naționale, care va conduce la 
o agravare a situației conflictuale din 
regiune, și așa destul de încordată — 
a comentat postul de radio citat.

CIUDAD DE MEXICO. — în cursul 
unei conferințe de presă organizate 
la Ciudad de Mexico, după întreve
derea cu membrii comisiei america
ne pentru problemele Americii Cen
trale, ministrul de externe mexican, 
Bernardo Sepulveda, a apreciat că 
raporturile dintre țările din regiune 
și S.U.A. ar putea fi compromise de 
situația actuală din America Centra
lă — transmite agenția France Presse. 
„Dezvoltarea și promovarea politicii

folosirii forței sau a amenințării cu 
folosirea forței în raporturile inter
naționale — a spus Bernardo 
Sepulveda — ca și escaladarea vio
lenței în America Centrală reprezin
tă obstacole în calea eforturilor de 
negociere care se întreprind in pre
zent. Aceasta va conduce la înrăută
țirea în continuare a situației poli
tice, economice și sociale generale 
din regiune".

„Guvernul mexican — a declarat 
Bernardo Sepulveda — apreciază că 
recentele propuneri de pace formu
late de Nicaragua reprezintă un im
portant pas pozitiv in cadrul pro
cesului de pacificare a regiunii".

CIUDAD DE PANAMA — Siste
mul Economic Latino-American 
(S.E.L.A.) — cea mai cuprinzătoare 
organizație economică regională —, 
reunit în aceste' zile la Ciudad de 
Panama, a hotărît crearea unui Co
mitet de acțiune în sprijinul solu
ționării situației conflictuale din 
America Centrală — transmite agen
ția Prensa Latina, citind un comu
nicat dat publicității în capitala pa- 
nameză. Comitetul de acțiune va 
promova cooperarea economică în 
America Centrală, sprijinind efortu
rile de pace întreprinse pe plan po
litic și diplomatic de „Grupul de la 
Contadora".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Lupte puternice la Beirut • Notă urgentă adresată O.N.U. de 
către Yasser Arafat • Adunarea Generală a O.N.U. recomandă 
organizarea unei conferințe internaționale de pace în Orientul 

Mijlociu
tbrientul Mijlociu la care să participe

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NA- 
| ȚIONALE A KENYEI, la Nairobi d 

avut loc o paradă militară, urma- 
Ită de demonstrația oamenilor mun

cii. Intr-un mesaj adresat națiunii, 
președintele țării, Daniel Arap Moi, 

Ia relevat succesele obținute de po
porul kenyan in decursul celor 20 
de ani de la dobindirea indepen
denței. Referindu-se la situația de 

I pe continent, șeful statului kenyan 
I a subliniat necesitatea extinderii 

cooperării țărilor africane și a lan- 
. sat un apel la sprijinirea luptei, po

poarelor namibian și din Africa de 
‘ Sud.

vest-european, organ consultativ al | 
C.E.E., primul ministru al Greciei, | 
Andreas Papandreu, a prezentat un 
raport detaliat, asupra eșecului re- . 
centei reuniuni la nivel înalt a 
„celor zece", desfășurată la * Atena 
intre 4—6 decembrie. El a apreciat 
că acest eșec este rezultatul unui I 
proces de deteriorare care datează I 
de mulți ani. „Practic, a afirmat 
premierul grec, nu s-a făcut nimic i 
pentru a se asigura coeziunea co- I 
imunității, ca urmare a, lărgirii eț, 
precum și in perspectiva preconi
zatei adergri a altor țări la Piața 
comună".

O ȘEDINȚA A CONSILIULUI 
ECONOMIC AL GUVERNULUI 
IRANIAN, prezidată de primul mi
nistru, Hussein Moussavi, a avut 
loc la Teheran, informează agenția 
I.R.N.A. Guve.rnato.rul Băncii Cen
trale iraniene, Mohsen Nurbakhsh, 
a anunțat, cu acest prilej, că în 
perioada 1982—1983 produsul națio
nal brut a crescut cu circa 15 la 
sută, în comparație cu 1980—1931. 
Au fost examinate, totodată, unele 
măsuri menite să ducă la creșterea 
producției industriale.

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
VEST-EUROPEAN. Luînd cuvîntul 
in cadrul sesiunii Parlamentului

S.U.A. ȘI PORTUGALIA AU | 
SEMNAT UN ACORD de prelun- | 
gire a staționării bazei aeriene a- 
mericane din Insulele Azore pen- . 
tru încă o perioadă de șapte ani, 
s-a anunțat oficial la Lisabona. Po- 1 
trivit acordului, partea americană 
va furniza Portugaliei un ajutor I 
militar în valoare de 145 milioane | 
dolari in anul fiscal 1984.

PLENARA C.C. AL PARTIDU- I 
LUI POPORULUI DIN PANAMA, 1 
in cadrul căreia participanții au 
dezbătut probleme legate de creș- I 
terea rolului partidului in viața so- | 
cială, și-a desfășurat lucrările la 
Ciudad de Panama. i

BEIRUT 14 (Agerpres). — Lupte 
puternice au avut Ioc, miercuri dimi
neață, la Beirut, între armata liba
neză și miliții antiguvernamentale — 
relatează postul de radio oficial li
banez citat de agențiile internațio
nale de presă. în luptele desfășurate 
în sectarul de est al Beirutului, in 
cursul cărora au avut loc bombarda
mente de artilerie și puternice tiruri 
de arme automate. două persoane 
au fost ucise și alte cîteva rănite — 
adaugă aceleași surse.

Pe de altă parte, pentru a doua 
zi consecutiv, nave de război ame
ricane au bombardat regiunea mun
toasă din nord-estul Beirutului, a a- 
nunțat postul de radio oficia] liba
nez, ciiat de agențiile Associated 
Press și Reuter. Este vorba de re
giunile Dahr Al-Baidar. Tarchiche și 
Jouar El-Hauz (30 km est de capi
tala libaneză), controlate de forțele 
siriene.

După cum se știe, marți, nave mi
litare americane și israeliene au 
bombardat £lte regiuni din zona 
muntoasă libaneză și litoralul loca
lității Tripoli, din nordul țării.

BEIRUT. — Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. a trimis O.N.U. o „notă urgen
tă" în care protestează împotriva 
bombardamentelor navale israeliene 
la care au fost supuse forțele sale 
imobilizate în nordul Libanului, a 
anunțat Abdel Rahman, purtător de 
cuvînt al O.E.P.

DAMASC. — „Forțele americane 
staționate în Liban au comis marți 
după-amiază o nouă agresiune îm
potriva unor poziții siriene din Li
ban". a declarat, potrivit agenției 
SANA, un purtător de cuvînt militar 
sirian. „Două avioane americane de 
tip „F-14" au survolat pozițiile for
țelor siriene din regiunea Metn. 
Apărarea noastră aeriană le-a in
terceptat obligîndu-le să se întoarcă 
la bazele lor", a spus purtătorul de 
cuvînt. El a adăugat că două nave 
de război americane, care se aflau 
în dreptul localității Jounieh. au des
chis foc de artilerie asupra unor po
ziții ale forțelor siriene.

NAȚIUNILE UNITE. — Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat cu o 
mare majoritate de voturi o rezolu
ție ce recomandă organizarea unei 
conferințe internaționale de pace în

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare 

in domeniul standardizării
BERLIN 14 (Agerpres). .— La Dres- 

da, in R.D.G., s-au desfășurat lu
crările ședinței a 54-a a . Comisiei 
permanente C.A.E.R. de colaborare 
in domeniul standardizării.

Comisia a adoptat măsuri îndrep
tate spre realizarea sarcinilor , ce 
decurg din hotăririle sesiunii C.A.E.R. 
și Comitetului Executiv al con
siliului referitoare la elaborarea 
propunerilor pentru înfăptuirea sis
temului de apreciere a calității și 
certificării produselor ce se creea
ză in comun și se livrează re
ciproc de către țările membre ale 
C.A.E.R., pe bază de standarde 
C.A.E.R., precum și pentru asigura
rea cu standarde C.A.E.R. a acțiu
nilor de colaborare ale țărilor 
membre ale consiliului vizînd folo
sirea rațională și economicoasă a 
combustibililor, energiei, materiilor 
prime și materialelor.

Comisia a aprobat 234 standarde 
C.A.E.R. — în domeniile construcții
lor de mașini, chimiei, metalurgiei, 
electrotehnicii, electronicii și în alte 
domenii — și planul său de lucru 
și al Institutului C.A.E.R. de stan
dardizare pe anii 1981—1985.

cu drepturi egale toate părțile im
plicate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și 
U.R.S.S., S.U.A. și alte state inte
resate.

Rezoluția — propusă de zece state, 
între care și România — apreciază 
că liniile călăuzitoare ale conferinței 
trebuie să fie : respectarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian, inclusiv dreptul la autode
terminare și la crearea unui stat 
independent propriu ; respectarea 
dreptului O.E.P., reprezentantul le
gitim al poporului palestinian, de a 
participa pe bază de egalitate la 
toate negocierile consacrate soluțio
nării situației din Orientul Mijlociu; 
necesitatea retragerii trupelor is
raeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate din 1967, inclusiv Ierusali
mul ; respingerea politicii și practi
cilor Israelului în aceste teritorii, ca 
fiind contrare normelor internațio
nale și documentelor O.N.U., în spe
cial crearea de noi așezări israelie
ne în regiunile respective ; respin
gerea, ca nule și neavenite, a tuturor 
măsurilor israeliene care afectează 
sau urmăresc să afecteze caracterul 
și statutul orașului Ierusalim ; res
pectarea dreptului la existentă al 
tuturor statelor din zonă, în cadrul 
unor frontiere sigure și recunoscute. 
Secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, precum și Consiliul 
de Securitate sînt chemați să facili
teze organizarea conferinței ; secre
tarul general al O.N.U. este solicitat 
sâ raporteze, pînă la 15 martie 1984, 
despre stadiul lucrărilor pregătitoare,

TEL AVIV. — Comitetul fsraelian 
Împotriva războiului din Liban a 
denunțat bombardamentele efectuate 
marți de navele militare israeliene 
asupra pozițiilor O.E.P. din oraștfl 
Tripoli și a lansat guvernului apelul 
de a „respecta planul de retragere 
din acest oraș a forțelor palestiniene, 
adoptat de O.N.U." — informează 
agenția France Presse.

într-un comunicat dat publicității, 
comitetul deolinge faptul că dună 18 
luni de intervenție israeliană in 
Liban și după 17 ani de ocupație în 
Cisiordania, Israelul încă nu a în
țeles că problema palestiniană nu 
poate fi soluționată pe cale militară 
— adaugă A.F.P.

AMMAN. — Asociația tineretului 
studențesc de la Universitatea P 
Zeit din Cisiordania a dat publici 
tii o declarație politică în care 
exprimă SDrijinul față de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, sub 
conducerea lui Yasser Arafat — in
formează agenția W.A.F.A. Conside- 
rînd că O.E.P. este unicul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian, membrii asociației se pronunță 
pentru respectarea libertății de deci
zie independentă a organizației, pen
tru unitatea ei și a întregului ponor 
palestinian — se arată in declarație.

Memorandum al M A E. 
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 14 (Agernres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. P. D. 
Coreene a dat publicității un memo
randum în care sint respinse, ca fiind 
nefondate, afirmațiile cu privire 
la implicarea R.P.D.C. în explozia 
petrecută, la 9 octombrie, în cursul 
vizitei în capitala Birmaniei a șefu
lui regimului sud-coreean, Chun ’’ 
Hwan.

Documentul, transmis de agenția 
A.C.T.C., subliniază că procesul care 
a avut loc la Rangoon împotriva 
celor „bănuiti" de organizarea ex
ploziei a lăsat neclarificate multe 
probleme, evidențiind numeroase 
contradicții.

5. Amplasarea de noi rachete în Europa nu aduce mai multă 
securitate, ci agravează insecuritatea generală
Trebuie să se spună deschis și cinstit popoarelor 

adevărul! Noile rachete nu servesc și nu pot servi 
pacea! Dimpotrivă, ele vor mări considerabil pericolul 
războiului nuclear, al catastrofei nucleare!

NICOLAE CEAUȘESCU
Niciodată în istoria sa îndelungată 

omenirea nu s-a aflat într-o situație 
atît de gravă, o situație care a ajuns 
să apnenințe însăși existența vieții 
pe planeta noastră. Punind în evi
dență acest adevăr dramatic, în 
Expunerea la Adunarea festivă con
sacrată aniversării a 65 de ani 
de la făurirea statului național 
unitar român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras din nou atenția 
asupra pericolului imens pe care-1 
prezintă amplasarea de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
creșterea arsenalelor nucleare pe 
continentul nostru și în lume.

NOILE RACHETE AGRA
VEAZĂ Șl AMPLIFICĂ PERI
COLELE PE CONTINENTUL 
EUROPEAN. înflăcăratele ape
luri la rațiune adresate de pre
ședintele României, insistența cu 
care țara noastră reliefează necesi
tatea stringentă a opririi amplasării 
de noi rachete în Europa, a retra
gerii și distrugerii celor existente, 
pornesc de la realitatea obiectivă, 
de la starea reală de lucruri de pe 
continentul nostru. Europa este de 
multă vreme suprasaturată de arme, 
a fost transformată intr-un uriaș ar
senal. S-a calculat că armele nuclea

re existente pe continent dispun de 
o capacitate de distrugere de mii de 
ori mai mare decit explozibilul fo
losit în toate războaiele din istorie 
la un loc.

în pofida acestei situații alarman
te, în ultima vreme s-au întreprins 
cunoscutele acțiuni de sporire a po
tențialului nuclear. S-a trecut la in
stalarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune în unele state 
vest-europene. Ca răspuns, Uniunea 
Sovietică a părăsit negocierile de la 
Geneva și a făcut cunoscut că va 
trece la amplasarea de nor rachete 
pe teritoriul unor state din Europa 
și în alte zone ale globului.

în mod firesc, se pune întrebarea : 
dacă arsenalele existente pînă în 
prezent fac să planeze asupra Euro
pei și a lumii cea mai mare primej
die din întreaga existență a omeni
rii, va fi oare mai multă securitate 
cind pe continent se vor instala noi 
rachete ? Cînd într-o parte vor apă
rea alte sute și sute de noi încărcă
turi nucleare, iar în cealaltă parte 
alte sute și sute de asemenea încăr
cături ? Va fi mai multă securitate 
dacă potențialul nuclear — suficient 
acum pentru a distruge lumea de 
7—8 ori — va spori cu zeci de me- 
gatone, capabile să o distrugă a 9-a 
și a 10-a oară ?

Noile rachete nu poartă în focoa
sele lor mesaje de pace. Ele nu nu

mai că nu pot duce la întărirea secu
rității popoarelor, dar împing și mai 
mult omenirea în pragul abisului 
nuclear. în pofida numeroaselor 
studii de specialitate, a analizelor 
întreprinse de foruri științifice de 
autoritate, mintea umană nu poate 
încă să evalueze, pînă la ultimele 
consecințe, proporțiile catastrofei cu 
care s-ar solda punerea in mișcare 
a acestui mecanism de distrugere. 
Un lucru este clar, și anume că noile 
rachete amenință toate centrele 
populate ale coiitinentului, și nu nu
mai ale acestuia, cu perspectiva de 
a impărtăși destinul Hiroshimei. Or, 
e greu, e imposibil de spus că aceasta 
ar însemna mai multă securitate.

Practic, instalarea noilor rachete 
înseamnă multiplicarea considerabilă 
a obiectivelor militare amenințate în 
caz de conflict cu distrugerea ime
diată. Efectiv, fiecare rampă de lan
sare se va transforma în țintă, atră- 
gînd ca un magnet mijloacele pro
priei sale distrugeri. Aceasta în
seamnă că zone întregi de pe con
tinent, noi și noi țări devin obiecti
ve prioritare. Apare astfel clar că, 
departe de a aduce vreun spor de 
securitate în Europa, noile arme 
constituie un pericol pentru însuși 
statul care le posedă sau Ie adăpos
tește, extinzînd și multiplicînd sur
sele de insecuritate pe continent.

Iar aceasta nu s-ar limita doar la 
statele membre ale alianțelor mili
tare, inclusiv cele ce nu acceptă 
arme nucleare pe teritoriul lor, ci, 
datorită caracteristicilor unui con
flict atomo-nuclear, ar fi vizate ab
solut toate statele continentului, in
clusiv cele neutre, neparticipante la 
vreun conflict.

CRESTE INSECURITATEA 
NU NUMAI PE PLAN CON
TINENTAL, CI Șl MONDIAL 
Adepții înarmărilor nucleare ca for
mă de „descurajare" a adversarului 
încearcă să acrediteze ideea unui 
„război limitat" — evident, limitat 
la spațiul geografic european. Nu 
este nevoie de cunoștințe de specia
litate pentru a înțelege cît de absur
dă și cît de periculoasă este o ase
menea teorie. în primul rind, efec
tele armelor nucleare r.u pot fi li
mitate la o țară sau alta : suflul de
vastator, radiațiile rezultate din fi
siunea nucleară nu se opresc la 
frontierele naționale. în al doilea 
rind, este evident că, odată declan
șat un conflict în care s-ar recurge 
la arma nucleară, el ar scăpa ori
cărui control, ar atrage automat ri
poste de asemenea proporții incit 
întreagă omenire ar fi împinsă într-o 
catastrofă. „Un eventual război nu
clear s-ar extinde inevitabil la scară 
mondială și ar duce la distrugerea 
civilizației moderne și, posibil, a 
întregii omeniri" — este concluzia 
unui grup de savanți participanți la 
o recentă conferință internațională 
la Washington. Și o precizare : esti
mările lor au în vedere folosirea 
unor focoase însumînd doar 5 000 de 
megatone, adică o treime din arse
nalul de care dispun S.U.A. și 
U.R.S.S.

Pe de altă parte, se știe că în ca
drul escaladării înarmărilor atomo- 
nucleare se are în vedere instala
rea de noi rachete pe mări și oceane, 
în diferite zone ale lumii, ceea ce 
lărgește și mai mult aria de acțiune 
pe plan mondial, evidentiindu-se 
încă o dată că intrarea în funcțiune 
a rachetelor în Europa ar atrage 
după sine o reacție in lanț. Dacă 
nici în trecut, cind se foloseau ar
mele „convenționale", flăcările răz
boiului nu au putut fi „limitate" la 
Europa, cuprinzînd în vilvătaia lor 
întreaga omenire, aceasta ar fi cu 
atit mai valabil în condițiile unui 
„incendiu nuclear". Totodată, oa
menii de știință atrag atenția asu
pra faptului că un război nuclear ar 
distruge stratul de ozon care prote
jează planeta, ar afecta iremediabil 
fauna și flora, ar infesta apele, ar 
modifica într-un cuvint condițiile 
naturale care permit existența 
omului.

CRESTE INSECURITATEA 
PRIN SPORIREA RISCURI
LOR DE ACCIDENT, etalarea 
noilor rachete multiplică posibilită
țile unui accident fatal, fiind de la 
sine înțeles că, cu cît sînt mai nu
meroase armele nucleare, cu atit 
cresc și riscurile unor asemenea ac
cidente. Nu o dată s-au declanșat 
sistemele de alarmă din cauza inter
pretării eronate a unor date și in
formații ; sint cunoscute, de pildă, 
cazuri cînd stoluri de păsări apărute 
in raza radarului au fost luate drept 
rachete inamice declanșind decola
rea unor escadrile purtătoare de 
arme nucleare pentru „lovitura de- 
răspuns" : sau defecțiuni la rachete 
purtătoare de focoase nucleare, sem
nale false produse de funcționarea 
inadecvată a ordinatoarelor.

Din fericire, pînă acum acciden
tele au fost descoperite Ia timp. Dar 
este evident că sporirea numărului 
de arme și răspîndirea lor vor duce 
în mod inevitabil la crearea condi
țiilor pentru înmulțirea unor aseme
nea alarme — și nu există nici o ga
ranție că într-unul din cazuri — or, 
ar fi suficient unul singur 1 — nu se 
va produce ireparabilul.

Prin . amplasarea noilor rachete și . 
tensiunea crescîndă pe care o ge
nerează, devine, in același timp, tot 
mai mare pericolul ca armele nu
cleare să intre în funcțiune ca ur
mare a unui act necugetat, a unei 
acțiuni iresponsabile. In condițiile 
prevalării politicii de forță, ale ten
siunii și suspiciunii, cind se stă „cu 
degetul pe butonul de lansare", 
există permanent pericolul unui act 
necugetat pentru declanșarea dezas
trului. în același sens, nu poate fi 
ignorată proliferarea terorismului in
ternațional — or, în toate sensu
rile, se poate afirma, ca o axiomă, 
că cu cit există mai multe rachete, 
cu atît crește primejdia, insecu
ritatea. Așa cum, pe bună dreptate, 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
există pricind posibilitatea și perico
lul ca o serie de arme, inclusiv cele 
nucleare, să ajungă in miinile unor 
oameni iresponsabili sau să poată fi 
folosite din greșeală — ceea ce face 
să crească și mai mult primejdia 
amplasării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune,

ÎNCĂLCAREA tratatu
lui DE NEPROLIFERARE 
DESCHIDE CALEA UNOR 
RISCURI IMENSE. A?a cum a 
atras atenția tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin instalarea noilor ra
chete in mai multe țări europene se 
trece, de fapt, la proliferarea arme
lor nucleare, incălcindu-se în acest 
fel Tratatul de neproliferare semnat 
în 1968. Evidențiind realitatea, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că prin aceasta se deschide ca
lea ca noi state, să treacă la produ
cerea sau procurarea de arme nu
cleare și există de-acum un șir de 
țări, din diferite continente, care nu 
numai că dispun de capacități teh
nice necesare producerii unor ase
menea arme, dar se află în pragul 
realizării lor. Or, este limpede că 
discreditarea gravă a Tratatului de 
neproliferare va da cursei înarmări
lor atomice dimensiuni tot mai largi, 
incontrolabile.

în același timp, încălcarea Trata
tului de neproliferare ar constitui 
un precedent de natură să stimuleze

nerespectarea altor tratate, acorduri, 
înțelegeri, a inseși normelor și prin
cipiilor relațiilor dintre state, cu în
treg cortegiul de repercusiuni grave 
pe care l-ar avea pe plan interna
țional.

CREȘTEREA TENSIUNII 
AGRAVEAZĂ INSECURITA
TEA. De fapt, instalarea noilor ra
chete reprezintă o adevărată „cutie 
a Pandorei", amenințînd însă de 
data aceasta cu dezlănțuirea uraga
nului nuclear. Trecerea la instalarea 
lor nu numai că a deschis calea in
tensificării cursei înarmărilor atomi
ce, dar și împinge popoarele Euro
pei. omenirea întreagă din nou spre 
timpurile nefaste ale „războiului 
rece", alimentind neincrederea și 
animozitățile, intreținind un climat 
politic conflictual. Toate acestea au 
drept consecință o nouă și puter
nică creștere a încordării pe plan 
mondial, ceea ce, evident, inseamnă 
nu mai multă securitate, ci, dimpo
trivă, Condiții de gravă insecuritate 
pentru toate statele și popoarele.

Desigur, actuala situație nu tre
buie acceptată în mod fatalist — și 
tocmai pornind de la interesele su
preme ale omenirii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România au pro
pus un amplu program de acțiune, 
realist și constructiv, pentru edifi
carea unei reale securități interna
ționale. în Expunerea la Adunarea 
festivă consacrată Unirii, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, a lansat un nou apel 
solemn conducătorilor Uniunii So
vietice și Statelor Unite ale Americii 
de a lua în considerare voința po
poarelor de pretutindeni și a opri 
realizarea măsurilor stabilite sau 
anunțate, de a relua negocierile și a 
face totul pentru realizarea unui 
acord echitabil, care să ducă la opri
rea amplasării noilor rachete. 1 „ 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Numai în asemenea condiții, 
toate statele, toate popoarele ar fi 
eliberate de spectrul amenințării nu
cleare. Este un obiectiv major, pen
tru a cărui realizare țara noastră, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va acționa și de 
aici înainte pu neabătută consecven
ță și fermitate, chemind, în același 
timp, toate statele, masele populare 
de pretutindeni să-și unească efor
turile pentru a opri noua cursă a 
înarmărilor, pentru apărarea drep
turilor supreme ale oamenilor, ale 
popoarelor, la existență, la viață, li
bertate și pace.

AI. CAMPEANU
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