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DESFĂȘURATE ÎN PREZENTA
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU» “
s-au încheiat ieri

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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Vineri dimineață au continuat lu
crările sesiunii a opta a celei de-a 
opta legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statu- 

. lui au fost salutați de deputați și in- 
( vitali cu deosebită căldură, cu inde- 
. lungi și puternice aplauze.

Au participat, in calitate de in
vitați. membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

în continuarea ordinii de zi a se
siunii, tovarășa Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului, a 
prezentat expunerea la Programul 
privind autoconducerea și autoapro
vizionarea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu produ
se agroalimentare și bunuri industria
le de consum pe perioada 1 octom
brie 1983 — 30 septembrie 1934.

La discuția generală pe marginea 
acestui program au luat cuvmtul de
putății Nicolae Vereș, Constanța Ba- 
lint. Iosif Varga, Inliana.Bucur, Mi- 
halache Mărgean, Maria Flucsă. Ioan 
Drag'oș, Vas!le Talpoș, Silvia Cojo
carii! și Pavel Aron.

După discuția generală. Marea 
Adunare Națională a aprobat, in una
nimitate. acest document, care con-

stituie incă o dovadă a grijii per
manente a partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea produc
ției bunurilor de consuni și a fon
dului de mărfuri destinat aprovizio
nării populației, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al între
gului popo-r.

La ultimul punct de pe ordinea de 
zi, tovarășul Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, ă prezentat proiectele de 

■legi pentru aprobarea decretelor cu- 
prinzînd norme cu .putere de lege 
emise de Consiliul de Stat după, se- 
siunea a șaptea a Mari' Adună’’- Na
ționale, iar tovarășul Ioan Sălâ.jan, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice a M.A.N.. a expus rapor
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tul acestei comisii, care a avizat fa
vorabil proiectele de legi.

După discuția pe articole a tuturor 
proiectelor de lege înscrise la acest 
punct al ordinii de zi, Marea Aduna
re Națională a adoptat in unanimi
tate legile pentru aprobarea decre
telor cuprinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat după 
sesiunea a șaptea a Marii Adunări 
Naționale.

în continuarea ședinței, Marea 
Adunare Națională a aprobat, in 
unanimitate, propunerile Biroului 
M.A.N. privind unele modificări in 
componența comisiilor permanente 
ale M.A.N., avind in vedere că în 
ultima perioadă unii membri ai aces
tora au fost numiți în guvern.

în încheierea lucrărilor sesiunii a 
opta a cetei de-a opta legislaturi a 
fuat cuvintul președintele Marii 
Adunări Naționale, care a spus : 
Ne mai desparte puțin timp pină la 
sărbătorirea celei de-a 36-a aniversări 
a proclamării Republicii și a Anului 
Nou 1934, Cu acest prilej, vă rog 
să-mi îngăduiți a vă adresa, din 
partea Biroului Marii Adunări Națio
nale, călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate'și noi împli
niri in rodnica dumneavoastră acti
vitate consacrată realizării cu succes 
a sarcinilor deosebite ce ne revin in 
opera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, in reali
zarea neabătută a- politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, pentru ihtimpinareâ' celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și ăntiimperialistă și a Congresului 
aj XTlI-lea al partidului cu rezultate 
tot mai bune in. toate sectoarele de 
activitate. . )

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ilacordat ziarului „Arbeiter Zeitung
După cum s-a mai anunțat, in ziua de 12 decembrie a.c., tovarășul 

Nicoloe Ceaușescu, secretar general a! Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe Manfred Scheuch, 
redactor-șef al ziarului „Arbeiter Zeitung", organ central al Partidului So
cialist din Austria, căruia i-a acordat următorul interviu :

din Austria

IMPORTANTELE DOCUMENTE ADOPTATE DE ÎNALTELE FORURI

ALE DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE

Program de muncă insuflețitor pentru progresul continuu 
al patriei, pentru ridicarea bunăstării intregului popor

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ca Urmare a hotaririi 
statelor membre ale N.A.T.O. 
cu privire la amplasarea de ra
chete americane Pershing II și 
de croazieră, situația in lume 
a cunoscut, in ultimele săptă- 
mini, o înrăutățire vizibilă. 
România a încercat constant, 
prin scrisorile pe care dum
neavoastră le-ați adresat par
tenerilor de la negocierile de la 
Geneva, prin alte acțiuni diplo
matice, să determine ajunge
rea la obiectivul dezarmare, in 
locul unei noi înarmări. Cum 
vedeți situația in prezent ? 
Mal există oare, după părerea 
dumneavoastră, speranțe ca 
cele două mari puteri nucleare 
să se reașeze la masa tratati
velor și intenționați 
scop, să aduceți o 
tribuțîe ?

RĂSPUNS : Situația 
nală s-a agravat in mod considera
bil, ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, îndeosebi a celei 
nucleare, și a altor acțiuni care vi
zează menținerea sau chiar reîm
părțirea zonelor de influență.

In mod deosebit, in ultimele săp- 
tămîni, s-a ajuns Ia o înrăutățire 
considerabilă a situației din ” 
ropa, ca urmare a trecerii la 
plasarea rachetelor americane

ca, in acest 
nouă con-

intemațio-

Eu- 
am- 

cu

I .
rază medie de acțiune în unele 
state din vestul continentului. A- 
ceasta a dus la retragerea Uniunii 
Sovietice de la tratativele de la Ge
neva și la adoptarea de contramă- 
suri care au in vedere amplasarea 
de rachete in doua țâri socialiste 
europene, cit și in alte zone ale 
lumii. Aceste acțiuni vor determina 
o intensificare fără precedent a 
cursei înarmărilor nucleare, vor 
duce la mărirea pericolului izbuc
nirii unui război nuclear — care ar 
însemna distrugerea a înseși vieții 
pe planeta noastră.

România — ca și alte state, dealt
fel — a acționat permanent pentru 
a se ajunge la un acord corespun
zător. la Geneva, care să oprească 
amplasarea noilor rachete și dez
voltarea celor existente.

In Europa au avut loc mari mani
festări și luări de poziție din par
tea opiniei publice, a diferitelor 
personalități politice, a cercurilor 
științifice ; s-au făcut diferite pro
puneri care constituiau o bază reală 
pentru realizarea unui acord. Se 
'poate spune insă că au precumpănit 
interesele de prestigiu mai mult 
decît ale unui echilibru real al for
țelor ; s-au nesocotit opinia publică 
și Interesele supreme ale statelor 
europene de a nu se ajunge la in
tensificarea înarmărilor nucleare.

în situația care s-a creat, se pune,

intr-adevăr, problema de a se face 
totul pentru a se opri aplicarea mă
surilor de amplasare a rachetelor 
americane, cit și a contramăsurilot 
anunțate de Uniunea Sovietică. Pen
tru a se .putea opri ac tuși ui curs 
al evenimentelor, al înarmărilor nu»- 
cieare, este necesar să. se revină, 
de fapt, la situația existentă înainte 
de începerea amplasării rachetelor 
cu rază medie de acțiune. Aceasta 
presupune oprirea. amplasării rache
telor, retragerea sau, cel puțin, sto
carea lor, oprirea trimiterii din Sta
tele Unite ale Americii de noi ra
chete in Europa ; în același timp, 
aceasta presupune oprirea realizării 
contramăsurilor anunțate de Uniu
nea Sovietică. Pe această bază, să 
se reia tratativele de la Geneva in 
vederea realizării unui acord care 
să oprească complet trecerea la 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune.

Noi considerăm că ar fi nece
sar ca țările europene — îndeosebi 
țările din cele două blocuri militare 
— să ia poziție mai activă și să 
participe la realizarea acordurilor 
corespunzătoare. Avem in vedere, in 
acest sens, o intîlnire specială a mi
niștrilor de externe ai țărilor din 
cele două pacte militare, care să a- 
jute la reluarea convorbirilor, para
lel cu O intîlnire intre miniștrii de 
externe ai Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite ale Americii și, even
tual, pregătirea intilnirii intre pre
ședinții celor două țări.

Odată cu începerea negocierilor de 
îa Geneva, considerăm că ar fi deo-
(Continuarc in pag. a V-a)

Astăzi sosește în țara noastră primul ministru
S-a înrădăcinat adine în practica 

democrației social isle din țara noas
tră ca toate problemele majore ale 
dezvoltării și modernizării econo
miei, ale perfecționării organizării 
și conducerii tuturor sectoarelor de 
activitate, ale creșterii nivelului de 
trai al celor ce muncesc să fie larg 
dezbătute in cele' mai inalte foruri 
ale partidului, ale organismelor na
ționale rejrezentative. să fie aduse 
cu . promptitudine la cunoștința 
întregului popor. Sub președinția to
varășului Nicolae Ceausescu. Marea 
Adunare Națională — forul legislativ 
suprem al tării — a dezbătut si a- 
doptat documente de mare însemnă
tate pentru progresul economic și 
social al tării, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru realizarea 
obiectivelor din actualul cincinal pri
vind trecerea la realizarea unei noi 
calități a muncii și a vieții, la un 
stadiu superior de dezvoltare a pa
triei noastre. In prealabil, documen
tele au fost dezbătute și aprobate de 
sesiunea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, plena
ra Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și plenara Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste,

Prin întregul lor conținut, impor
tantele documente adoptate — Pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialis
te România pe anul 1934, Pianul de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare oe anul 1934. Bugetul 
de stat pe anul 1984 și Programul 
privind aplicarea măsurilor de au- 
toconducere si autoaprovizionare pen
tru asigurarea unei bune apro- ,

CREȘTEREA
VENITULUI
NAȚIONAL
- în procente -

a populației 
și 

de consum 
dată, rolul 
al

vizionări
6e agroalimentare 
dustriale 
încă o 
ho țări tor

cu produ- 
bunuri in- 
— reflectă, 

determinant,
tovarășului Nicolae

Ceaușescu in conceperea și condu
cerea pe baze științifice a amplului 
proces de perfecționare necontenită 
a întregii activități economico-so- 
ciale, de ridicare a acesteia la nive-

Iul cerințelor și exigențelor actualei 
etape a construcției socialiste in 
țara noastră, în deplin acord cu in
teresele majore ale întregii societăți. 
Cuvintările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in forurile națio
nale ale democrației noastre munci
torești, socialiste relevă cu preg
nanță principialitatea și clarviziunea 

■secretarului general al partidului, 
capacitatea sa de a desprinde, pe 
.baza profundei cunoașteri a realită
ții,. a analizei exigente, obiective a 
fenomenelor principale ce se mani
festă in viața economică, modalită
țile concrete și eficiente de acțiune 
pentru -realizarea neabătută a sarci
nilor noii etape de înfăptuire a Pro
gramului partidului privind făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism. In ansamblul lor, orien
tările și sarcinile cuprinse in cuvîn- 
tările secretarului general al parti
dului, hotâririle și măsurile adoptate 
de Înaltele foruri ale democrației 
noastre'muncitorești, socialiste con
stituie pent.ru toate organele de 
partid și de stat, pentru toți oa
menii muncii o generoasă sursă de 
învățăminte, un amplu și mobilizator 
-program de acțiune pentru înfăp
tuirea, planului pe anul 1984, pentru 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei noastre, pentru ridicarea bună
stării poporului.

Ne oprim astăzi, 
mentariu, asupra 
obiectivele majore.

’țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1984. 
Este un grandios șl insuflețitor pro
gram de muncă la scară națională, 
care, in concordanță cu hotâririle

intr-un prim co- 
cîtorva dintre 

ale Planului na-

(Continuare în pag. a FV-a)

al Republicii Elene, Andreas Papandreu
România, Nicolaeta invitația președintelui Republicii Socialiste

Ceaușescu, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită de prietenie, primul 
ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.

Andreas Papandreu s-a născut îa 
februarie 1919, in insula Hios, și5

este fiul cunoscutului om de stat grec 
Gheorghios Papandreu. Și-a inceput 
studiile la Facultatea de drept 
a Universității din Atena. Mi- 
litind împotrivă dictaturii 
generalului Metaxas, este în
temnițat și nevoit, în 1941, 
să părăsească țara. A ab
solvit cursurile Universității 
Harvard — S.U.A. Timp de 
mai mulți ani predă, in calita
te de profesor de economie, la 
universități cunoscute din 
S.U.A., Suedia, Canada și pu
blică o serie de lucrări știin
țifice de largă audiență și in
teres.

în 1959, întors în patrie, 
funcționează în cadrul unei 
misiuni științifice de dezvolta
re economică, iar in 1961 este 
numit președinte al Consiliului 
de administrație și director ge
neral științific al Centrului de 
Cercetări Economice și, in 
același timp, consilier, al Băn
cii Greciei.

în 1964 este ales deputat in 
parlament din partea partidului 
Uniunea de Centru, condus de 
Gheorghios Papandreu. După 
victoria in alegeri a Uniunii 
de Centru devine ministru pe 
lingă primul ministru, apoi 
ministru supleant la coordonare (1964— 
1965). în aprilie 1967 — cind are Ioc 
lovitura de stat — este arestat, iar in 
anul următor se refugiază in străi-

nătate. In 1963 întemeiază Mișcarea 
Panelenă de Eliberare (PAK), care 

• -desfășoară o activitate susținută oină 
la căderea regimului dictatorial, in

iulie 197-1. De îndată ce este restabi
lită democrația în Grecia se întoarce 
din exil Si întemeiază. in septembrie 
1974, Mișcarea Socialistă Panelenă

(PASOK), partid socialist de largă 
audiență în masele populare.

La alegerile din 18 octombrie 1931, 
campania electorală a partidului este 
organizată Sub deviza reinnoirii. iar 
PASOK obține majoritatea locurilor 
in parlament.

21 octombrie 1981, președin
tele PASOK formează gu
vernul — primul gpvern so
cialist din istoria Greciei mo
derne. Programului' guverna
mental de dezvoltare internă, 
sub semnul înnoirilor, ii cores
punde pe plan extern o poli
tică îndreptată spre asigurarea 
identității grecești, o poziție 
activă in direcția destinderii, 
dezarmării și păcii. In spiritul 
acestei politici, guvernul grec 
acționează prin inițiative pro
prii și la nivel european în 
favoarea reducerii armamen
telor nucleare pe continentul 
nostru, pentru denuclearizarea 
Peninsulei Balcanice și trans
formarea ei într-o regiune a 
conlucrării rodnice.

Noua vizită pe pămîntul 
României a primului ministru 
grec, Andreas Papandreu, ilus
trează bunele relații dintre 
cele două țări și popoare, 
evbluția mereu ascendentă a 
tradiționalelor raporturi de 
prietenie și colaborare dintre 
țările noastre, puternic de
terminate, în trecut ca și as
tăzi. de dorința comună pen
tru progres și o viață mai 
pentru dezvoltare, ințelege- 
pace. La stimularea aces-

bună, 
re și
(Continuare în pag. a V-a)

pent.ru
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L U CRĂRI LE SESI UNI I MARII ADUNĂRI NA ȚI ON ALE
Expunere la Programul privind autoconducerea 

și autoaprovlzionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale 

de consum pe perioada 1X1983 — 30IX1984 
prezentată de tovarășa ALEXANDRINA GĂINUȘE, 

viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte 
*1 Republicii Socialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate, stimat! 
tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca, din îm
puternicirea guvernului, să prezint 
Marii Adunări Naționale, spre dez
batere și adoptare. Programul pri
vind autoconducerea și autoaprovi- 
zionairea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 
1983 30 septembrie 1984,

Elaborat pe baza indicațiilor si sub 
îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
acest program cuprinde un larg an
samblu de măsuri menit să satisfacă 
cerințele oamenilor mundi, să asi
gure buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare si indus
triale specifice fiecărui sezon, într-o 
gamă sortimentală diversificată, în 
concordantă cu creșterea veniturilor, 
realizată prin majorarea retribuțiilor 
prevăzută în anii 1983—1984.

Prin întreg conținutul și orientă
rile sale, programul conferă o pu
ternică expresie grijii statornice și 
preocupării continue a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului, pen
tru înfăptuirea și in acest domeniu 
esențial a cerințelor unei noi calități.

O dată mai mult s-a ilustrat cu 
acest prilej înalta valoare a măsuri
lor inițiate în ultimii ani de parti
dul nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru mobili
zarea mai intensă a tuturor resur
selor de care dispunem, în vederea 
continuării procesului de dezvoltare 
susținută a economiei naționale, pen
tru realizarea, pe această bază trai
nică, a unei aprovizionări corespun
zătoare, potrivit cerințelor în conti
nuă creștere ale oamenilor muncii.

Realizarea exemplară a acestor 
măsuri, in condițiile unui an agricol 
nu dintre cei mai favorabili, cît și 
ale unei conjuncturi economice inter
naționale dificile, pune și mai pu
ternic în evidență justețea politicii 
economice a Partidului Comunist 
Român, caracterul științific al măsu
rilor luate, superioritatea orânduirii 
noastre socialiste, capacitatea «a de 
a depăși dificultățile, de a mobiliza 
toate energiile în direcția înfăptuirii 
cu fermitate a hotăririlor adoptate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Stimați tovarăși.
După cum se cunoaște, programul 

a fost dezbătut recent de plenara 
Comitetului Central al partidului, 
care a apreciat justețea sa, faptul că 
nivelurile prevăzute sînt în deplină 
concordanță cu posibilitățile econo
miei și corespund cerințelor unei ali
mentații raționale, echilibrate, a tu
turor membrilor societății noastre, 
în condițiile evitării oricăror forme 
de risipă. In continuare, acest pro
gram a fost dezbătut și adoptat în 
cele mai inalte organisme ale demo
crației noastre socialiste.

Cantitățile pe fiecare produs au 
fost corelate cu indicatorii de plan, 
cu resursele din balanțe, cu nivelul 
și structura veniturilor populației, cu 
Programul de autoconducere și auto- 
eprovizionare în profil teritorial.

Prevederile judicioase ale acestui 
program se impun a fi realizate 
exemplar de către fiecare județ, 
printr-o mobilizare mai susținută a 
tuturor disponibilităților de produse 
agroalimentare, sporind în mai mare 
măsură contribuția gospodăriilor 
populației. Principiul frecvent subli
niat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
potrivit căruia nimeni nu poate con
suma fără să producă trebuie să se 
manifeste constant în desfășurarea 
întregii activități economico-sociale, 
să devină o normă de conduită civică 
pentru fiecare cetățean al patriei.

Spre deosebire de anii trecuți, din 
Inițiativa secretarului general al 
partidului, în program au fost in
cluse prevederi și pentru trimes
trul III al anului viitor, creîndu-se 
astfel condiții de continuitate în 
aprovizionarea corespunzătoare a 
populației, pe o perioadă de 12 luni, 
cuprinsă în intervalul de timp între 
1 octombrie 1983 și 30 septem
brie 1984.

Programul asigură, pe lingă creș
terile importante la majoritatea pro
duselor de bază, cadrul prielnic pen
tru o conlucrare mai eficientă între 
ministerele și organele centrale pro
ducătoare de bunuri de consum și 
cele cărora le revin sarcini pe linia

Din cuvintul
Din studierea prevederilor Progra

mului de autoconducere și autoapro- 
vizionare a populației, a spus depu
tatul Nicolae Vereș, se desprin- 
de cu claritate că nivelurile prevăzu
te se bazează pe resursele ce trebuie 
realizate in fiecare județ, respectiv 
pe producția industrială, producția 
agricolă — vegetală și animală, 
livrările la fondul de stat și mobili
zarea intr-o mai mare măsură a dis
ponibilităților de produse agricole 
din gospodăriile populației.

Din programul supus astăzi dezba
terii și aprobării forumului legisla
tiv al țării, program realist, funda
mentat științific, elaborat din iniția
tiva și cu contribuția determinantă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sarcini deosebite revin și locuitori
lor județului Mureș, de contribuția 
fiecăruia dintre noi depinzind trans
punerea in viață a prevederilor a- 
cestui program, ce va asigura tot 
mai buna aprovizionare cu produse 
agroalimentare și bunuri industria
le de1 consum, ridicarea bunăstării 
noastre, a tuturor.

Flecare municipiu, oraș șl comună 
din județul Mureș a trecut la pune
rea în valoare a resurselor șl expe- 

aprovizionării populației, cît și o 
orientare mai pronunțată spre reali
zarea unor produse cu un conținut 
nutritiv ridicat.

La produsele alimentare s-au avut 
In vedere cerințele impuse de efor
tul fizic, de condițiile locului de 
muncă, posibilitățile oferite de pro
ducție și aprovizionare în mediul 
urban și rural, cît și exigentele pe 
care le impune îmbunătățirea conti
nuă a stării de sănătate a populației.

Față de perioada anterioară, au 
fost prevăzute sporuri importante la 
principalele produse. Astfel, la carne 
tăiată și păsări vii, creșterea este de 
52,8 mii tone, la preparate de car
ne — de 87,3 mii tone, lapte de con
sum — 802 mii hl, produse lactate 
—- 729 mii tone, cartofi — 183 mii 
tone. însemnate sporuri sînt prevă
zute și la alte produse agroalimen
tare.

Doresc să precizez că nivelul pre
văzut în program pentru carne și 
produse din carne a fost corelat cu 
prevederile din plan și din Progra
mul de autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială, aprobat de Con
ferința Națională a partidului, pen
tru perioada 1983—1985.

în ce privește aprovizionarea popu
lației cu pește si produse din pește. 
6e asigură, de asemenea, o creștere 
importantă fată de anul trecut, ceea 
ce va permite o bună aprovizionare 
a populației, atît prin magazine, cit 
si în cadrul consumurilor colective 
si alimentației publice.

Pentru a se realiza o alimentație 
echilibrată. în conformitate cu exi
gentele unei nutriții rationale, știin
țifice. vor fi intensificate preocupă
rile pentru asigurarea unui consum 
de cel puțin 4,8 kg legume și cartofi 
la 1 kg de carne. în același scop, se 
va acționa pentru extinderea mai 
largă în consum a preparatelor de 
ouă si paste făinoase.

Programul asigură o aprovizionare 
corespunzătoare a populației din mu
nicipii. orașe si centre muncitorești, 
a personalului muncitor cu domici
liul in mediul rural, si în ce privește 
produsele cerealiere. Aprovizionarea 
cu grîu a membrilor si pensionarilor 
cooperativelor agricole de producție, 
precum si a membrilor de familie ai 
acestora se asigură de către coopera
tivele agricole de producție din can
titățile prevăzute fiecărui județ pen
tru retribuirea muncii în natură.

Aprovizionarea cu produse indus
triale ocupă, de asemenea, un loc 
Însemnat în program, prevăzîndu-se 
creșteri importante in raport de spe
cificul cererii si resursele existente, 
în cadrul acțiunii de modernizare se 
vor realiza noi sortimente de îm
brăcăminte. pe clase de calitate,' 
potrivit prevederilor din plan, care 
să răspundă în mai mare măsură 
exigentelor si preferințelor oamenilor 
muncii.

în ce privește bunurile de folosință 
Îndelungată, cantitățile oferite popu
lației vor spori, in medie, cu 12—15 
la sută. Vor fi livrate 398 mii aparate 
de radio. 328 mii televizoare. 295 mii 
mașini de spălat rufe, mobilă în 
valoare de 6,4 miliarde lei și altele. 
Sîht asigurate cantități suficiente de 
sobe de încălzit cu combustibili so
lizi. cărbuni și lemne de foc. precum 
si materialele necesare întreținerii 
si reparării locuințelor.

în conformitate cu indicațiile date 
de conducerea partidului, în program 
au fost prevăzute cantități sporite de 
unelte șl utilaje de uz agricol desti
nate gospodăriilor individuale, con
comitent cu dezvoltarea rețelei spe
cializate pentru desfacerea acestora.

Stimați tovarăși deputațl.
Realizarea prevederilor cuprinse în 

program este nemijlocit condiționată 
de adoptarea unor măsuri ferme și 
eficiente de către toate ministerele, 
organele centrale șl locale, care, prin 
activitatea lor, participă la buna a- 
provizlonare cu mărfuri a populației.

Condiția esențială, hotărîtoare pen
tru asigurarea unei bune aprovizio
nări cu produse alimentare o consti
tuie realizarea producțiilor planifi
cate în sectorul culturilor vegetale și 
al creșterii animalelor, sporirea apor
tului acestora potrivit orientărilor 
stabilite la recenta Consfătuire de lu
cru pe probleme de agricultură și 
prevederilor cuprinse în Programul 
de autoconducere și autoaproviziona- 
re teritorială.

Sarcini deosebite revin în acest 
6ens Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, conducerilor u- 
nitătilor agricole și comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare. Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a Măr
furilor. Totodată, un rol mai mare 
în îmbunătățirea aprovizionării tre
buie să-1 aibă gospodăriile indivi
duale ale populației, prin sporirea 
contractărilor și achizițiilor de pro
duse agroalimentare, cît și prin vin- 
zări directe pe piața neorganizată. • 

participanților 
rienței locale în dezvoltarea produc
ției de legume prin folosirea inte
grală a terenurilor intravilane și din. 
curți, amenajarea serelor și solarli- 
lor prin folosirea resurselor secun
dare de căldură, practicarea culturi
lor intercalate și succesive, cultiva- 

' rea ciupercilor și altele. Pentru asi
gurarea legumelor proaspete și in 
sezonul rece ne vom preocupa și in 
anul viitor de extinderea solariilor, 
a căror suprafață s-a triplat în ul
timii doi ani.'

Un obiectiv central al preocupă
rilor noastre îl reprezintă dezvolta
rea zootehniei, atit in sectorul socia
list, cît și la gospodăriile populației. 
Intre măsurile pe care le vom lua 
pentru creșterea producției animalie
re și eliminarea deficiențelor din 
acest sector, deosebit de importantă 
este îmbunătățirea structurii plante
lor de nutreț in favoarea lucernei, 
trifoiului, prin care, vom asigura mai 
multe sortimente de fin de calitate, 
cu conținut proteic bogat, și sporirea 
suprafeței de sfeclă și gulii furajere, 
culturi care constituie o bază mai 
sigură pentru nutrețuri suculente. 
Pentru stimularea creșterii anima
lelor in gospodăriile populației și a 

Va trebui să se depună toate efortu
rile pentru cultivarea integrală a su
prafețelor agricole, a fiecărui metru 
pătrat de pămint, așa cum a indicat 
în mod expres secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Folosirea intensivă a pă
mântului reprezintă condiția primor
dială pentru sporirea producției agri
cole.

Realizarea unei aprovizionări ritmi
ce, judicios eșalonate pe trimestre 
și luni, impune ca Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, îm
preună cu Ministerul Comerțului In
terior să urmărească îndeaproape 
livrările la principalele produse ali
mentare și să întreprindă toate mă
surile necesare pentru realizarea can
tităților prevăzute în program.

Valorificarea superioară a produc
ției vegetale și animale, realizarea, 
pe această bază, a unei largi game 
sortimentale de produse alimentare 
de bună calitate impun respectarea 
întocmai a tehnologiilor de prelu
crare și a rețetelor de fabricație. In 
acest sens, sarcini deosebite revin 
Ministerului Agriculturii șl Industriei 
Alimentare, Ministerului Comerțului 
Interior și cooperației de consum, 
care trebuie să acționeze pentru per
fecționarea activității în acest dome
niu, pentru o cit mai bună gospodă
rire a întregului fond de marfă.

în vederea Îmbunătățirii activității 
din sectorul alimentației publice și al 
consumurilor colective, mai ales cu 
carne și legume, este necesar ca Mi
nisterul Comerțului Interior, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Produc
ție, Achiziții și Desfacere a Mărfu
rilor și consiliile populare să se 
preocupe mai intens de dezvoltarea 
producției agricole și animaliere in 
gospodăriile-anexă.

Pentru realizarea unei cît mai bune 
aprovizionări cu produse industriale, 
ministerele și organele centrale pro
ducătoare de bunuri de consum au 
datoria să asigure îndeplinirea inte
grală și la timp a planului de livrări 
la fondul pieței, în structura contrac
tată și pe clase de calitate.

Ministerul Comerțului Interior, îm
preună cu ministerele producătoare 
și organele centrale cu activitate de 
comerț vor asigura repartizarea cit 
mai judicioasă a resurselor de măr
furi pe județe, atît în ce privește pro
dusele alimentare, cit și cele indus
triale. Comitetele executive ale con
siliilor populare au obligația să ac
ționeze mai ferm pentru buna gospo
dărire a întregului fond de mărfuri 
pe localități și șisterpe comerciale,, 
asigurind cantități mai mari de pro
duse pentru mineri, petroliști, side- 
rurgiști și alte categorii de oameni 
ai muncii care depun un efort fizic 
susținut.

O atenție deosebită se va acorda 
aprovizionării Litoralului în sezon, 
precum și stațiunilor balneoclima
terice.

De asemenea, va fi îmbunătățită 
aprovizionarea cu produse industria
le în mediul rural, . inclusiv cu 
mărfuri destinate schimbului cu pro
duse agroalimentare.

O sarcină centrală în activitatea 
de comerț o reprezintă asigurarea 
unui nivel ridicat al servirii; Avînd 
în vedere criticile întemeiate adre
sate de conducerea partidului în re
petate rînduri în legătură cu nivelul 
necorespunzător al servirii populației. 
Ministerul Comerțului Interior, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor, ministerele care au în 
subordine unități de desfacere, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare trebuie să adopte măsuri ener
gice pentru respectarea regulilor de 
comerț, a normelor de etică și echi
tate socialistă de către tot perso
nalul, pentru combaterea fermă a 
oricăror manifestări de indisciplină, 
de stocare sau supraaprovizlonare.

Asigur Marea Adunare Națională, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președinte al 
Republicii, că — urmînd exemplul 
dumneavoastră de muncă neobosită, 
de dăruire și pasiune revoluționară 
— vom acționa în anul ce vine cu 
înaltă răspundere, fără preget, pen
tru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a Programului de autocon
ducere și autoaprovizionare, pentru 
a ne prezenta la Congresul 'al 
XIII-lea al partidului și la cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială șl națională, antifas
cistă și antiimperialistă cu rezul
tate tot mai bune în creșterea bună
stării materiale, a calității vieții oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Propun Marii Adunări Naționale să 
adopte programul cu convingerea că 
în acest fel se creează cadrul legal 
pentru înfăptuirea prevederilor de 
creștere a nivelului de trai, că înde
plinirea acestuia va marca un nou și 
important pas pe drumul ridicării 
bunăstării întregului popor.

la dezbateri 
contractărilor de produse animaliere 
la fondul de stat, vom extinde ini
țiativa de organizare a unor pășuni 
model pe suprafețele repartizate ce
lor mai buni crescători de animale, 
asigurind o fertilitate suplimentară 
cu contribuția directă a țăranilor.

Prin comerțul socialist vom asigu
ra o mai bună aprovizionare a loca
lităților cu unelte de grădinărit și 
de uz general în gospodăria rurală, 
îngrășăminte, pesticide și altele.

Sîntem conștlenți că în domeniul 
autoconducerii și autoaprovizionării, 
a spus în încheiere vorbitorul, fie
care localitate din județ are încă 
multe resurse nevalorificate pe de
plin, inclusiv în domeniul industriei 
mici, al anexelor industriale, care să 
ducă la o mai bună folosire a forței 
de muncă, mai ales iarna, și la creș
terea fondului de mărfuri pentru 
autoaprovizionare.

Luînd cuvîntui, deputata Con
stanța Balint 3 spus: Pr°sramul 
privind autoconducerea și autoațxrovi- 
zionarea pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe perioada

1 octombrie 1983 — 30 septembrie 
1984, elaborat pe baza indicații
lor si orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este strins legat de pre
vederile planului de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimentare. 
Nivelurile prevăzute in program au 
la bază resursele însemnate de care 
dispunem.

în înfăptuirea obiectivelor cuprin
se în programul de autoaproviziona
re. sarcini deosebite revin industriei 
alimentare privind mobilizarea într-o 
mai mare măsură a disponibilităților 
de produse agricole din gospodăriile 
populației, valorificarea superioară și 
completă a acestora, îmbunătățirea 
continuă a calității produselor agro
alimentare.

Prin grija constantă a conducerii de 
partid si de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, industria alimentară 
dispune de o puternică și modernă 
bază tehnico-materială pentru intro
ducerea celor mai avansate tehnolo
gii. Numai în capacitățile construite 
în ultimii 15 ani există rezerve de 
capacități pentru a prelucra cantități 
de materii prime suplimentare celor 
planificate în anul 1984." cu asigura
rea îmbunătățirii nivelului tșhnic si 
calitativ al produselor.

Programele speciale elaborate sub 
Îndrumarea directă a Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
condus cu înaltă competentă științifi
că personal de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. sa
vant de renume mondial, prevăd 
multiple soluții științifice, tehnice și 
economice pentru creșterea nivelului 
calitativ al produselor alimentare, 
astfel că în anul 1985 majoritatea, â- 
cestora să se situeze calitativ la nivel 
mondial.

în numele oamenilor muncii care 
lucrează în industria alimentară, 
asigur Marea Adunare Națională că 
sîntem ferm angajați să găsim noi 
si noi soluții de îmbunătățire a în
tregii noastre activități, să muncim 
cu totală dăruire pentru realizarea 
tuturor sarcinilor ce ne revin în în
făptuirea politicii partidului și sta
tului de creștere a nivelului de trai.

In cuvîntui său, deputatul losif 
Varga 3 apreciat că prevederile 
Programului de autoconducere și au- 
toaprovizionare reflectă posibilitățile 
reale ale economiei, noastre naționale 
de a satisface integral cerințele de 
produse agroalimentare și bunuri 
materiale ale populației. In acest 
sens, vorbitorul a arătat că, în jude
țul Saitu Maire, la fondul de 6tat au 
fost livrate, in 1983, cu 35 000 tone 
griu și secară, 1 600 tone orz, 15 000 
tone cartofi, 4 000 tone legume de 
cimp, 1 300 tone carne, 77 000 hl lap
te, 7,6 milioane ouă și 56 tone lină 
mai mult decât in 1982. Numai coope
rativa agricolă din comuna Pir. în 
care își desfășoară activitatea ca 
președinte, a predat la fondul de stat 
500 tone de produse oerealiere peste 
sarcinile de plan.

In continuare, subliniind că pro
gramul prevede, .pentru 1984, creșteri 
însemnate față de acest an. vorbito
rul a arătat că în județul Sătu Mare 
aceste sporuri se vor concretiza în 
cantități sporite de griu și făină, mă
lai, carne și produse lactate, ulei și 
zahăr. De asemenea, stocurile de le
gume, cartofi și fructe, aflate în si
lozuri. sint în măsură să satisfacă în
destulător necesitățile de consum 
pînă la noua recoltă.

Noi, oamenii muncii din agricultu
ră, a spus vorbitorul, sintem oon- 
știenți de menirea ce o avem ca, in 
spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
Consfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al partidului pe probleme de 
agricultură, să acționăm cu maximă 
răspundere pentru a spori producțiile 
obținute. Urmărind aceste îndemnuri, 
membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Pir și-au re
evaluat posibilitățile existente și au 
stabilit măsurile care să asigure in 
anul 1984 un asemenea spor de pro
ducție care să permită mărirea con
tribuției la fondul de stat cu 1 200 
tone cereale, realizarea și depășirea 
sarcinilor ce le revin din sectorul 
gospodăriilor populației.

Pentru aceste considerente — a 
spus el în încheiere — voi vota pro
gramul supus dezbaterii, cu convin
gerea că el creează cadrul legal de 
înfăptuire a unor importante măsuri 
ce privesc creșterea nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii.

In conformitate cu prevederile 
Programului privind autoconducerea 
și autoaprovlzionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum, pro
gram elaborat din inițiativa și sub 
îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ministerul Indus- ■ 
triei Ușoare are sarcina de a asigu
ra anual pentru fiecare locuitor 27,6 
metri pătrați țesături, 10,1 bucăți tri
cotaje, 3,6 perechi încălțăminte și 
alte mărfuri, a spus deputata lulia- 
Ha BllCUr. ° atenWe deosebită s-a 
acordat produselor pentru toamnă- 
iarnă, prevăzîndu-se cantități sporite 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Concomitent cu sporirea cantității 
de produse pe care ministerul le va 
pune la dispoziția populației, a spus 
vorbitoarea în continuare, o atenție 
deosebită se acordă transpunerii în 
fapt a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se realiza produse 
cu un grad ridicat de prelucrare, pe 
clase de calitate, produse complexe, 
cu consumuri reduse. în acest cadru, 
s-a amintit că în acest an au fost 
create și introduse în fabricație peste 
22 000 sortimente de țesături, 15 000 
modele noi de confecții și tricotaje, 
5 000 modele de încălțăminte și ma- 
rochinărie, 2 000 sortimente de sti
clă. ceramică și articole casnice, asi
gurind prin aceasta un grad de reîn
noire a producției de 53,5 Ia sută, 
față de 45 la sută planificat.

Sintem însă pe deplin conștienți de 
faptul că nu am reușit să asigurăm 
un nivel tehnic și calitativ superior 
tuturor sortimentelor și nici o diver
sificare corespunzătoare, în confor
mitate cu exigențele și cerințele me
reu crescînde ale populației. în ve
derea înlăturării neîmplinirilor pri
vind calitatea, pentru anul 1984 au 
fost realizate peste 50 000 sortimente 
noi în concordanță cu tendințele de 
modă, utilizind în mai mare măsură 
combinații de culori, de materiale.

Aprobind întru totul programul su
pus dezbaterilor, vorbitoarea a asi
gurat Marea Adunare Națională, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că Mi
nisterul Industriei Ușoare va acțio
na cu operativitate și răspundere 
pentru realizarea integrală a noilor 
prevederi.

Dezbaterea in cadrul actualei se
siuni a Marii Adunări Naționale a 
Programului privind autoconducerea 
și autoaprovlzionarea, a spus deputa- 
tul Mihalache Mărgean, re" 
prezintă o nouă dovadă a grijii deo
sebite a conducerii partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea orientărilor stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, în scopul ridică
rii pe un plan calitativ superior a 
bunăstării întregului popor.

în bilanțul general al realizărilor 
de pînă acum se regăsește și contri
buția oamenilor muncii din agricul
tura județului Brăila, care, in con
dițiile unui an agricol mai puțin fa
vorabil, prin măsurile luate, au reu
șit să obțină la principalele culturi 
unele rezultate bune, pe baza cărora 
s-a asigurat o aprovizionare mai 
bună a populației.

în cadrul întreprinderii agricole 
de stat Urleasca, unde-mi, desfășor 
activitatea, colectivul de lucrători 
agricoli și tehnicieni a realizat în 
acest an peste 9 000 kg porumb boa
be la hectar de pe 2 665 hectare, de
pășind producția totală planificată 
cu 3 230 tone ; la griu am obținut 
aproape 5 150 kg Ia hectar, iar pla
nul anual la producția de lapte l-am 
realizat încă de la 1 noiembrie, ceea 
ce ne va permite să livrăm supli
mentar la fondul de stat 1 700 hecto
litri.

Prevederile mobilizatoare ale pro
gramului pe care îl dezbatem astăzi, 
întemeiate pe rezultatele obținute 
pînă acum, dar și pe măsurile pe care 
le-am stabilit la nivelul întreprin
derii noastre și al județului, în ge
neral, in vederea creșterii producții
lor agricole în anul viitor, ne dau 
garanția ridicării continue a nivelu
lui de aprovizionare a populației. 
Astfel, pentru perioada octombrie 
1983 — septembrie 1984, județul nos
tru, prin fondul de marfă alocat, 
dispune de cantități suolimentare 
față de perioada anterioară cu 33 la 
sută la carne și produse din carne,
19.6 Ia sută la orez, 5 la sută la ulei,
25.6 la sută la zahăr și produse za
haroase, precum și de importante 
sporuri la pește, lapte, legume, car
tofi și fructe.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărîrea fermă a oamenilor muncii 
din județul Brăila de a acționa cu 
întreaga lor energie în vederea rea
lizării sarcinilor ce le revin pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru 
a-și spori contribuția la înflorirea 
continuă a patriei noastre socialiste.

După ce a subliniat însemnătatea 
deosebită a Programului privind au
toconducerea și autoaprovlzionarea, 
deputata Maria Flucsă 3 spus: 
strînsă corelație cu creșterea venitu
rilor populației, cu măsurile stabilite 
de partid pentru ridicarea nivelului 
de trai, în program se prevede un 
fond de mărfuri sporit. într-o struc
tură sortimentală mai variată și pe 
clase de calitate, menit să răspundă 
solicitărilor diferitelor categorii de 
cumpărători. Pentru produsele ali
mentare. nivelurile cantitative stabi
lite țin seama de cerințele realizării 
unei alimentații echilibrate, științific 
determinate in raport de necesarul 
diferențiat de consum al populației 
din diferite ramuri de activitate, din 
mediul urban si rural. De asemenea, 
prin prevederile sale, programul asi
gură cantităti sporite de produse in
dustriale.

în continuare, vorbitoarea a spus : 
Tin să asigur Marea Adunare Na
țională că Ministerul Comerțului In
terior va acționa ferm pentru înde
plinirea exemplară a tuturor sarci
nilor ce îi revin, pentru transpune

rea neabătută în viată a indicațiilor 
si orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului în vederea îmbu
nătățirii întregii activități comer
ciale și satisfacerii în mai mare mă
sură a cerințelor cumpărătorilor.

întărind conlucrarea cu ministerele 
producătoare si consiliile populare. 
Ministerul Comerțului Interior va ac
ționa cu toată răspunderea pentru 
asigurarea întregului fond de marfă 
stabilit, pentru derularea ritmică a 
procesului de aprovizionare, intr-un 
circuit cît mai direct al produselor, 
repartizarea judicioasă a fondului de 
mărfuri pe teritoriu, pină la nivelul 
unităților comerciale, precum si pen
tru combaterea unor tendințe de ri
sipă și înlăturarea speculei.

Permiteți-mi ca, odată cu aproba
rea deplină a Programului de apro
vizionare pe anul următor, să exprim 
angajamentul oamenilor muncii din 
comerțul socialist de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în această pe
rioadă. pentru sporirea contribuțilei 
lor la ridicarea gradului de civiliza
ție materială, a bunăstării întregului 
nostru popor.

La rîndul său, deputatul loan 
DragOȘ 3 arătat câ. asemenea în
tregului popor, toți oamenii muncii 
din județul Covasna au primit cu de
plină aprobare' măsurile cuprinse în 
documentele supuse dezbaterii, fiind 
pe deplin convinși că materializarea 
lor va contribui la ridicarea pe o 
treaptă superioară de progres și ci
vilizație a României socialiste.

Menționind că județul Covasna, da
torită condițiilor sale geografice, se 
pretează pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, vorbitorul a relevat 
modul în care s-a acționat pentru 
punerea în valoare a pășunilor na
turale, pentru îmbunătățirea repro
ducției, reducerea pierderilor prin 
mortalități și sacrificări de necesitate 
în toate secto—ele. Aceste măsuri au 
condus la creșterea efectivelor de 
animale, sporind contribuția județu
lui la fondul centralizat al statului 
cu însemnate cantități de produse 
agricole. Deși la majoritatea produ
selor vegetale și animaliere am înre
gistrat creșteri — a spus vorbito
rul — sîntem conștienți că mai avem 
mult de făcut în vederea valorificării 
rezervelor de care dispunem, pentru 
îndeplinirea integrală a indicatorilor 
de plan și a prevederilor programu
lui județean de autoaprovizionare.

In acest scop se acționează cu fer
mitate pentru realizarea stocurilor de 
iarnă, pentru aprovizionarea popu
lației cu cartofi, legume, fructe și 
alte produse pentru trimestrul IV 
1983 și semestrul l 1984, pentru dez
voltarea micii industrii și a activită
ților de prestări de servicii și deser
virea populației.

Mă declar întru totul de acord și 
votez programul pe care îl analizăm 
și dezbatem — a spus vorbitorul în 
încheiere — și asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți oamenii muncii — români și 
maghiari — din județul Covasna sînt 
hotărîți să acționeze cu răspundere 
pentru transpunerea în viață a obiec
tivelor Congresului al XII-lea al 
partidului.

în cuvîntui său, deputatul Vasi- 
le Talpoș s’3 referit pe larg la 
programele adoptate în județul Sălaj 
pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimen
tare și bunuri industriale de consum, 
creșterea potențialului productiv al 
pământului, folosirii sale integrale în 
toate unitățile, măririi efectivelor de 
animale. Ca urmare a măsurilor în
treprinse — a arătat vorbitorul — în 
acest an am obținut producții vege
tale și animaliere mai bune, au cres
cut, comparativ cu anul trecut, și li
vrările la fondul de stat cu peste 
30 la sută la grîu și porumb, cu 33 
la sută la carne, cu 16 la sută Ia 
lapte de vacă, cu 14 la sută la ouă, 
cu 40 la sută la cartofi și cu 25 la 
sută Ia legume.

Pentru 1984, vom acorda o atenție 
deosebită folosirii mai judicioase a 
fondului funciar, creșterii continue 
a potențialului productiv al pămân
tului, prin executarea lucrărilor ne
cesare combaterii eroziunii solului pe 
30 la sută și a excesului de umidi
tate pe 35 la sută din suprafețele 
afectate.

In legătură cu sarcinile ce revin 
întreprinderii de mobilă din Șim- 
leu Silvaniei, care și-a îndeplinit la 
8 decembrie planul la toți indicatorii, 
ceea ce va permite obținerea unei 
producții suplimentare de peste 6 mi
lioane lei, vorbitorul a arătat că, in 
prezent, eforturile colectivului sint 
îndreptate spre pregătirea temeinică 
a producției pe anul 1984, spre eco
nomisirea materiilor prime, materia
lelor, combustibilului și energiei, spre 
creșterea eficienței întregii activități 
economice.

în numele oamenilor muncii din 
județul Sălaj, vorbitorul a exprimat 
totala adeziune față de programele 
și proiectele dezbătute aici, angaja
mentul de a acționa în noul an cu 
toată răspunderea pentru înfăptuirea 
acestora, de a face totul pentru ri
dicarea calității întregii activități.

Deputata Silvia Cojocariu 3 
arătat, in cuvintul său, că Progra
mul privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea este elaborat într-o 
concepție nouă, specifică gîndirii 
creatoare a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dimensionat pe baza unor 
principii noi, realiste — a spus vor
bitoarea — acest program este indiso
lubil legat de măsurile politice și or
ganizatorice ce trebuie luate , pe 
plan local în domeniul autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale, la 
realizarea cărora își au contribuția 
și unitățile comerciale din județul 
Galați. ;

Subliniind că aprovizionarea popu
lației în județul Galați cu produse 
agroeflimentare și bunuri industriale 
de consum s-a înfăptuit în condiții 
corespunzătoare la majoritatea pro
duselor de bază, vorbitoarea a arătat 
că produsele agroalimentare existen
te in silozuri pentru aprovizionarea 
de toamnă-iarnă 1983/1984 vor asigura 
cererea de consum atit a populației, 
cît și în alimentația publică și con
sumurile colective. La bunurile in
dustriale de consum se prevăd nive
luri care vor satisface în mod supe
rior cererea populației. Va trebui însă 
să punem accentul pe organizarea ac
tivității interne, mai ales pe activi
zarea stocurilor de orice fel, pe îm
bunătățirea vitezei de circulație a ‘ 
mărfurilor în depozite și chiar și în 
magazine. Stă în puterea noastră să ; 
înfăptuim indicațiile date de tovară- j 
șui Nicolae Ceaușescu la recenta ple- | 
nară a Comitetului Central al parti- ’ 
dului, privind îmbunătățirea activită
ții de aprovizionare a populației prin 
valorificarea mai deplină a resurselor 
de care dispunem în teritoriu.

Așa cum ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a spus în în
cheiere vorbitoarea — vom acționa 
cu toată energia pentru realizarea in
tegrală a contractelor economice, 
pentru întronarea ordinii și discipli
nei în rindurile tuturor lucrătorilor 
din comerț, pentru eliminarea defi
ciențelor în organizarea comerțului și 
a prestărilor de servicii, a neajun
surilor în gospodărirea fondului de 
marfă, luînd măsuri severe împotriva 
acelora care mai comit acte de dere
glare a aprovizionării populației prin 
speculă sau prin tendințe de înavu
țire și de păgubire a avutului obștesc.

In cuvîntui său, deputatul pave|
Aton 3 arătat că în perioada care
a trecut de la elaborarea și aplica
rea prevederilor Legii privind auto
conducerea și autoaprovizionarea te
ritorială, în județul Arad a crescut 
preocuparea tuturor factorilor res
ponsabili, de Ia toate nivelurile, pen
tru producerea, prelucrarea și des
facerea produselor alimentare și de 
consum în cantitățile necesare, în
tr-o*  gamă diversificată și de calita
te, în consens cu cerințele unei ali
mentații echilibrate, fundamentate 
științific. In concordanță cu preve
derile legii — a spus vorbitorul — 
am întocmit programe concrete pînă 
la nivelul fiecărei localități, avînd în 
vedere ca întregul fond de marfă, la 
principalele produse agroalimenta
re, să fie asigurat integral din pro
ducția proprie. Am urmărit ca ju
dețul nostru să contribuie într-o mă
sură mereu sporită la constituirea 
fondului centralizat de stat de pro
duse agricole. Drept urmare a apli
cării unui complex de măsuri, pu
tem raporta marelui for legislativ al 
tării că județul Arad și-a realizat în 
întregime obligațiile ce i-au revenit 
la fondul de stat Ia cereale. De ase
menea. am livrat,la fondul de stat 
cantitățile prevăzute la fasole legu
me de cîmp, cartofi, fructe și stru
guri. în zootehnie, ca urmare a apli
cării programului de modernizare a 
acestui important sector, prin sti
mularea creșterii animalelor în 
gospodăriile populației, livrările la 
carne au crescut, față de anul tre
cut, cu 10 Ia sută, iar la lapte de 
vacă cu peste 33 la sută.

Arătind că județul dispune încă da 
însemnate rezerve, vorbitorul a re
liefat faptul că a fost elaborat un 
amplu program de măsuri, menit să 
asigure un control și mai riguros 
asupra activității desfășurate de or
ganele agricole și comerciale, de toți 
producătorii, pentru a fi evitate de
precierile, pierderile, astfel incit 
mărfurile să ajungă în cel mal scurt 
timp la consumatori.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, la acțiunile întreprinse pentru 
sporirea producțiilor în unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, pre
cum și pentru întărirea și consolida
rea economică a gospodăriilor popu
lației, astfel încît gospodăriile indi
viduale urmează să devină principa
lul furnizor pentru piețe cu produse 
agroalimentare, intr-o gamă tot mai 
variată și de cea mai bună calitate.

Vă rog să-mi permiteți ca, în în
cheiere. să mă declar pe deplin da 
acord cu programul dezbătut, pe ca- 
re-1 Susțin și votez, și să exprim an
gajamentul oamenilor muncii din 
județul Arad de a acționa cu toată 
răspunderea pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin din acest pro
gram.
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cu proluse agrualimentare si bunuri industriale de consum pe periuada 1X1S83 - 30 IX W
Programul a fost întocmit pe baza 

Indicațiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
■general al partidului, pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și 
industriale, specifice fiecărui sezon,, 
intr-o gamă sortimentală diversifica
tă, de calitate. în concordanță cu 
nivelul și structura veniturilor popu
lației, cu măsurile de sporire a re
tribuției muncii in anii 1933—1984, 
potrivit obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na-

I. PRODUSE
La dimensionarea cantităților pre

văzute in program s-au avut in ve
dere cerințele determinate de o ali
mentație echilibrată, diferențiată in 
funcție de structura populației, ra
mura de activitate, efortul fizic, locul 
de muncă și domiciliul, din localități 
urbane sau rurale.

De asemenea, s-au avut in vedere 
resursele ce trebuie realizate de fie
care județ, conform Programului de 
autoconducere și autoaprovizionare 
teritorială, privind producția vegetală 
și animală, intrările în fondul de stat 
și mobilizarea intr-o mai mare mă-

țională ale partidului, privind ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
întregului popor.

La principalele produse, cantitățile 
prevăzute sint corelate cu nivelurile 
din plan și Programul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritorială; 
aprobat de Conferința Națională a 
partidului pentru perioada 1983—- 
1985 și care permit o aprovizionare 
corespunzătoare a populației, pe în
treaga perioadă prevăzută in pro
gram.

Pentru asigurarea unei aprovizio
nări ritmice a populației în tot cursul 
anului, unitățile agricole, consiliile 
populare. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Produc
ție. Achiziții și Desfacere a Mărfuri
lor vor lua măsuri pentru realizarea 
efectivelor de animale prevăzute în 
Programul de autoconducere și auto
aprovizionare teritorială, de furajare 
corespunzătoare a acestora, precum

și pentru preluarea prin contracte 
și achiziții a cantităților stabilite de 
lapte și produse din lapte din pro
ducția gospodăriilor populației.

Pentru buna gospodărire a resurse
lor de lapte în funcție de cererea 
reală de consum, consiliile populare 
vor adapta lunar structura sortirhen- 
tală a livrărilor de lapte de consum 
și produse din lapte, în limita canti
tăților totale planificate de lapte — 
materie primă.

vrate și desfăcute către populație noi 
modele de rochii, fuste, bluze, reali
zate din diverse țesături tip bumbac, 
tip mătase și cu conținut de in și 
cînepă.

Se va acorda o atenție deosebită 
aprovizionării cu sortimente variate 
și finisaje Îmbunătățite pe clase de 
calitate (masă, superioare, extra și 
lux) potrivit cantităților din plan.

MĂRFURI METAL0-CHIM1CE

ALIMENTARE
sură a disponibilităților de produse
agroalimentare 
populației.

din gospodăriile

în realizarea programului se vor 
aplica in continuare măsuri pentru 
gospodărirea cit mai judicioasă a re
surselor de produse agroalimentare 
destinate aprovizionării populației, 
combaterea fermă a oricăror tendin
țe de risipă și forme de speculă, res
pectarea strictă a prețurilor maxima
le de mercurial.

La produsele alimentare de bază 
se prevăd următoarele niveluri :

A. GRÎU PENTRU PÎINE Șl FĂINĂ, PORUMB PENTRU MĂLAI
Șl ALTE PRODUSE DIN CEREALE

Tn corelare cu consumurile medii 
pe o persoană stabilite prin Progra
mul de autoconducere și autoaprovi
zionare teritorială, precum și cu ni

1983 1984

E. GRĂSIMI VEGETALE Șl ANIMALE

Se vor asigura la desfacere in can
tități mai mari bunuri de folosință 
îndelungată, într-o structură îmbună
tățită calitativ și cu fiabilitate sporită 
în exploatare, articole specifice se
zonului rece, precum și materiale de 
construcții, produse chimice pentru

spălat, medicamente, articole de uz 
casnic, scule, unelte agricole și alte 
mărfuri.

La principalele produse se prevăd 
pentru desfacere următoarele canti
tăți :

La desfaceri se prevăd următoarele cantități :

Trim. IV Trim. I-III
1983 1984

Ulei comestibil mii tone 55,2 158,0
Grăsimi porcine mii tone 7,0 18,0
Margarina mii tone . 5,4 16,2

F. ZAHĂR Șl PRODUSE ZAHAROASE

La grăsimi porcine, livrările se vor sigură buna aprovizionare a popu- 
efectua îndeosebi sub formă de un- . ,
tură topită ; cantitățile prevăzute a- lației.

U.M.
1983 1984

tr. IV tr. I tr. II tr. III
Bunuri de uz

îndelungat
— aparate de radio mii buc. 115 100 100 105
— televizoare. mii buc. 103 69 74 102
— mașini spălat rufe mH buc. 82 85 85 85
— mașini de cusut mii buc. 19.2 17.6 16 18
— aspiratoare de praf mii buc. 35 35 35 40
— mobilă mii. lei 2 250 1 400 1 850 1 950
Produse chimice

pentru spălat
— detergenți mii tone 18 23.5 19 20
— săpun — total mii tone 11,6 10 8 9,5

Trim. IV Trim. I—III

La desfaceri se prevăd următoarele cantități :

velurile prevăzute la celelalte pro
duse agroalimentare de . bază, la pro
dusele din cereale se propun la des
facere următoarele cantități :

Trim. IV
1983

Trim. I-III
1984

Zahăr mii tone 83,0 237,0
Produse zaharoase 

din care
mii tone 98,8 250,0

— realizate în comerț mii tone 34,0 83,7

La bunuri de uz îndelungat și pro
duse chimice pentru spălat cantită
țile prevăzute în program asigură 
desfaceri mai mari în medie cu 12— 
15 la sută față de realizările din pe
rioada anterioară.

La unele produse pentru sezonul 
de toamnă-iamă se vor desface can
tități care asigură o bună aprovizio
nare astfel :

1983 1984
trim. IV trim. I

Griu și porumb — total
din care :

— griu pentru pîine și făină
— porumb pentru mălai 
Paste făinoase
Orez decorticat
Arpacaș
Griș
Biscuiți
Fulgi de porumb și ovăz

mii tone 845,0 2 170,0
mii tone 710,0 1 840,0
mii tone 135,0 330,0
mii tone 21,0 75,0
mii tone 21.0 52.0
mii tone 8,2 25.0
mii tone 6,0 20,0
mii tone 26,5 77,5
mii tone 0,3 9,0

La produse zananoase se va pune montele și livrarea acestora la nive- 
accent pe respectarea normelor teh- , , . .
nologice de producție la toate sorti- calitativ prevăzut.

G. CARTOFI, LEGUME, FRUCTE

— Sobe de încălzit cu combustibili
solizi

— Mașini și reșouri de gătit cu com
mii buc. 16 10,6

bustibil. gazos mii buc. 57 49,5— Becuri electrice normale mii buc. 8 200 8 100— Geamuri trase mii mp 1 100 720— Sănii mii buc. 55 26— Schiuri mii per. 16 13— Jucării miL lei 480 270

Cantitățile de griu prevăzute mai 
sus pentru desfacere prin comer
țul socialist asigură aprovizionarea 
populației din municipii, orașe, cen
tre muncitorești, a personalului mun
citor cu domiciliul în mediul rural 
(navetiștii și membrii de familie 
necooperatori aflați în întreținerea a- 
cestora), a populației din zonele de 
deal și munte neproducătoare de ce
reale, precum și a .celorlalte catego
rii stabilite conform legii.

Aprovizionarea cu griu a membri
lor, și pensionarilor cooperativelor a- 
gricole de producție, precum și ș 
membrilor de familie aflați- In între
ținerea acestora se asigură de coo
perativele agricole de producție, din 
cantitățile prevăzute '. fiecărui județ 
pentru retribuirea muncii în natură.

în vederea gospodăririi cit mai ju
dicioase a cantităților de griu pre
văzute pentru consumul populației

se vor lua în continuare măsuri pen
tru a produce piine și specialități de 
panificație intr-un sortiment diversi
ficat și de Calitate, în gramaje co- . 
respunzătoare, care să permită cetă
țenilor cumpărarea produselor in ra
port cu nevoile reale de consum.

Aprovizionarea cu piine și produse 
de panificație a consumurilor colecti
ve și alimentației publice se va reali
za pe baza normelor stabilite, evitin- 
du-se 'orice fel de risipă.

Se recomandă unităților agricole 
cooperatiste ca retribuirea muncii în 
natură a membrilor cooperatori la 
grîu să se efectueze sub formă de 
piine sau făină, folosindu-se în aceșt 
scop, brutăriile și morile din comune.

.La celelalte produse din cereale 
(paste făinoase, griș, arpacaș) s-au 
prevăzut cantități- care asigură apro
vizionarea populației, conform nevoi
lor de consum.

La contractarea acestui fond de 
marfă și Ia repartizarea lui pe teri
toriu s-a ținut seama de condițiile 
Climaterice ale fiecărei zone, dezvol

z Trim, IV Trim. I-III
1983 1984

Cartofi total mii tone 367,0 600,0
din care :
— cartofi de toamnă mii tone 367.0 390.0
— cartofi timpurii

și de vară mii tone — 210.0
Legume de cimp mii tone 450,0 850,0
Fructe mii tone 110,0 275,0
Struguri mii tone 55,0 105,0

Prin program se asigură creșteri la 
toate produsele. La legume și fructe 
se prevăd îmbunătățiri în structură, 
ceea ce va asigura o aprovizionare 
corespunzătoare pe întreaga perioadă.

Pentru asigurarea aprovizionării 
pină .la noua recoltă se prevede con
stituirea următoarelor stocuri în si
loz, pentru fondul pieței :

tarea turismului, a sporturilor de 
iarnă și de cererea populației.

Prevederile din program la com
bustibili satisfac aprovizionarea nor
mală a populației, astfel :

1983 1984
trim. IV trim. I

— Combustibili solizi — total mii tone 1 500 840
din care : — cărbuni mii tone 750 420

— lemne de foc mii tone 750 420
— Gaze lichefiate mii tone 58,5 55

B. CARNE Șl PRODUSE DIN CARNE
Prevederile pentru desfacere — în echivalent și în produse fizice se pre

zintă astfel : /

program
1983

■ Cărtofi de toamnă mii tone 250.0
Legume de cimp — total mii tone 125,0

din care :
— ceapă mii tone 35,0
— varză mii tone 15,0
— rădăcinoase mii tone 50.0

Fasole boabe mii tone 14,0
Fructe — total mii tone 130.0

din care :
— mere mii tone 125,0
— struguri mii tone 5,5

mii tone —
Trim. IV Trim. I—III

1983 1984
Carne și produse din carne 249.2 640,0

1. Carne — total 235,6 592,8
a) carne tăiată și păsări vii în echivalent 136,2 - 340.0

— de la industrie 130.2 330.5 •
— din gospodării anexe 6,0 9.5

b) carne pentru produse din carne 99.4 252,8
2. Produse din carne rezultate total 113,0 300,0

din care :
— preparate din carne 97.0 242,0
— cdbserve din carne 8,0 30,0
— preparate culinare 8,0 • 28,0

H. LA CONSERVE DE LEGUME, FRUCTE Șl PASTĂ DE ROȘII
se prevăd la desfacere următoarele cantități :

Trim. IV Trim. I-III
1983 1984

Conserve de legume mii tone 64.0 105,0
Conserve de fructe mii tone 24,0 56,0
Pastă de roșii mii tone 12,0 21,0

La petrol se vor desface 16,5 mii 
tone în trim. IV 1983 și 18 mii tone 
în trim. I 1984.

La materiale de construcții, tn pe
rioada în taine cererea populației este 
mai mare, se asigură cantitățile ne
cesare întreținerii și reparării locuin
țelor. ........... . ; 'r(,',.

în sezonul cu cerere mal intensă 
din trim. II și III 1984 se var pune 
în vinzare 202 mii buc. biciclete și 
5 100 bucăți motorete, cu peste 4 la 
sută mai mult decît în anul 1983.

Se prevăd cantități sporite și la ar
ticole pentru turism, plajă și spor
turi de vară (corturi, paturi, mese si 
scaune pentru agrement, saltele 
pneumatice, articole de pescuit, 
mingi, articole foto, produse cosme
tice etc.).

La scule, unelte și utilaje de uz 
agricol fondul de mărfuri asigură 
aprovizionarea populației prin re
țeaua specializată pentru desfacerea 
acestor produse atit la orașe, cit șl 
In mediul rural.

tn trim, II și III 1984 se vor des
face: 509 mii buc. coase, 162 mii. 
buc. calele. 250 mii buc. seceri, 360- 
mii buc. furci diferite, 1 150 mii buc, 
sape și cazmale, 6 000 bucăți vermo- 
rele ș.a.

La medicamente se va urmări 
producerea și livrarea sortimen
telor solicitate de populație, și 
în special a celor de importanță 
deosebită în terapeutică : antibio
tice, cardiovasculare, chimioterapice, 
antidiabetice, tuberculostatice, dezin
fectante etc., prevăzîndu-se pentru 
desfacere :

1983 1984
trim. IV trim. I trim. II trim. Ill

— mil. lei 740 873 774 775

Co»sumul mediu pe un locuitor pe 
Întreaga perioadă a programului va 
fi de 65 kg carne și produse din 
carne, respectiv circa 5,5 kg lunar, 
din care 2.8 kg carne ca atare și 2,3 
kg carne din care rezultă 2.7 prepa
rate din carne, conserve și preparate 
culinare.

Din consumul total de carne, 60 kg 
se asigură din fondul centralizat al 
statului, iar circa 5 kg din cumpă
rările de pe piața țărănească și din 
resursele gospodăriilor proprii.

La carne tăiată. în alimentația pu
blică și consumuri colective se vor 
aplica în continuare rețetarele care 
promovează mincăruri pe bază de le
gume, cartofi, pește, ouă, paste 
făinoase, potrivit cerințelor unei ali
mentații echilibrate, asigurindu-se un 
consum- de cel puțin 4.8 kg legume 
și cartofi la 1 kg de carne.

La preparate din carne se vor dis
pune măsuri pentru aplicarea strictă 
a normelor tehnice de fabricație pen
tru asigurarea calității acestor pro
duse. Se va urmări realizarea nor

melor tehnologice pe clase de cali
tate, a producției și livrărilor în 
structura solicitată de populație pe 
sezoane de desfacere, precum și a 
cantităților de slănină (sărată, afu
mată, cu boia) pentru muncitorii Mi
neri, petroliști și forestieri (850 tone 
lunar).

La conserve din carne se va reali
za o structură diversificată, potrivit 
nomenclatorului aprobat, • respectiv 
conserve din carne de vită și porc, 
dietetice, pate-liașe etc., precum și 
conserve mixte (cu legume).

La preparate culinare, ținind sea
ma de sarcina prevăzută in program 
se va lărgi gama sortimentală, pu- 
nindu-se accentul pe producția de 
preparate gata pregătite pentru min- 
care, congelate sau refrigerate, în 
funcție de cerințele populației și de 
specificul local. Se va acționa pentru 
promovarea acestor preparate la con
sumurile colective și alimentația pu
blică, in special în marile centre tu
ristice.

Cantitățile prevăzute asigură creș
teri față de perioada anterioară la 
toate produsele, avindu-se în vedere 
și sporirea consumului în stare 
proaspătă. Pentru asigurarea conser
vării legumelor în gospodăriile popu
lației s-a prevăzut livrarea la fondul 
pieței a 87,5 mii hl oțet în trimestrul 
IV 1983 și 285 mii hl in trimestrele 
I-III 1984.

în afara cantităților prevăzute la 
desfacere s-au constituit rezerve pen
tru fondul pieței la dispoziția guver
nului la grîu, porumb, carne, zahăr, 
unt, brîn-zeturi și alte produse ali
mentare.

tn completarea fondului de măr
furi se voir desface unele cantități de 
produse din import ca : lămii, porto
cale, măsline și altele. •

C. PEȘTE Șl PRODUSE DIN PEȘTE

Trim. IV Trim. I—III
1983 1984

Pește și produse din pește total mii tone 61.9 140,0
din care :

— pește mii tone ' 42,9 90.0
— produse din pește mii tone 19.0 50,0

din care :
— conserve mii tone 7.0 16,8
— semiconserve mii tone 12,0 33.2
Desfacerile prevăzute la pește și 

produse din pește asigură un consum 
mediu de circa 10 kg pe locuitor, ceea 
ce va pefmite o bună aprovizionare 
a populației atit prin magazine, cit și 
prin consumuri colective și alimen
tația publică.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare va urmări producerea și 
livrarea unei game mai largi de pro
duse din pește : fileuri din pește in 
brichete de 0.5-rl kg. sporirea volu
mului și ponderii peștelui de apă 
dulce, sărat prin uscare, diversifica
rea structurii conservelor din peste.

D. LAPTE Șl PRODUSE DIN LAPTE
Pentru desfacerea la populație se prevăd următoarele cantități :

Trim. IV Trim. I—III
1983 1984

Lapte și produse din lapte
in echivalent lapte mii hl 4 396 13 500

din care :
— lapte de consum mii hl 1 550 4 900
— produse lactate proaspete mii hl 770 2 400
— brinzeturi mii tone 16 51
— unt mii tone 7.3 23
— lapte praf mii tone 2,8 1

în sezonul 1984, la principalele pro
duse se prevăd creșteri îndeosebi la 
articole confecționate din țesături de 
vară (rochii, fuste, bluze, 5,7 la sută ;

II. PRODUSE
Livrările prevăzute pentru aprovi

zionarea populației în sezonul de 
toamnă-iairnă 1983—1984. cit și pen
tru trimestrele II și III 1984, împreu-

INDUSTRIALE
nă cu fondul de mărfuri existent în 
comerț, asigură desfaceri sporite față 
de perioadele anterioare la principa
lele produse :

MĂRFURI TEXTILE - ÎNCĂLȚĂMINTE
La principalele produse se prevăd pentru desfacere în sezonul toamnă- 

iarnă următoarele cantități :
----------------------------------------- i-------------------------------- :— ---------------------

1983—1984

în vederea desfășurării în condi
ții corespunzătoare a aprovizionării 
populației în trim. IV 1983 și trim. 
I—III 1984, vor fi luate următoarele 
măsuri :

— Consiliul de Miniștri va urmări 
ca ministerele, consiliile populare să 
îndeplinească integral prevederile a- 
cestui program, să asigure realizarea 
sarcinilor de. creștere a producției 
agricole, vegetale și animale, în 
conformitate cu Programul de au
toconducere și autoaprovizionare te
ritorială. Guvernul va exercita un 
control' permanent asupra activității 
desfășurate de toate organele cen
trale și locale pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin din program ;

— Conducerile unităților agricole 
și de valorificare, comitetele execu
tive ale consiliilor populare, Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor vor asigura 
realizarea intrărilor la fondul de 
stat, la nivelul planului stabilit pe 
fiecare județ, precum și însilozări- 
le de legume, cartofi și fructe de

calitate corespunzătoare ; totodată, 
se vor lua măsuri pentru sortarea 
și buna păstrare a produselor însi- 
lozate ;

— Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, consiliile popu
lare, Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor vor lua mă
suri pentru sporirea contractărilor și 
achizițiilor de produse agroalimen
tare din gospodăriile populației ;

— Consiliile populare vor acționa 
pentru mobilizarea tuturor cetățeni
lor, în vederea cultivării terenuri
lor din localități cu legume, zarza
vaturi, precum și pentru creșterea 
animalelor și păsărilor, atît pentru 
acoperirea nevoilor proprii de con
sum, cît și pentru valorificarea prin 
contracte și achiziții ;

. Ministerul Agriculturii . și In
dustriei Alimentare împreună cu Mi
nisterul Comerțului Interior vor a- 
sigura din fondul centralizat al sta
tului. în condițiile legii, cantitățile 
necesare aprovizionării cu carne, 
preparate din carne, lapte, produse 
din lapte și ouă, pentru muncito

rii din bazinele miniere, de pe ma
rile șantiere, personalul navigant de 
pe navele de pescuit și comerciale, 
precum și unitățile din zonele turis
tice :

— Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare va asigura stocuri 
de siguranță în cadrul balanței a- 
probate, la carne de minimum 2 000 
tone pentru municipiul București și 
cite 100 tone pentru Valea Jiului și 
bazinul carbonifer din județul 
Gorj ;

— Ministerul Comerțului Interior, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desface
re a Mărfurilor și consiliile popu
lare vor acționa in continuare pen
tru dezvoltarea producției agricole 
si animaliere în gospodăriile-anexe 
de pe lîngă unitățile de alimenta
ție publică și consumurile colective, 
in vederea acoperirii în mai mare 
măsură a necesarului de carne și le
gume din producție proprie :

— Comitetele executive ale con
siliilor populare vor acționa pentru 
realizarea unei bune aprovizionări 
cu produse agroalimentare. reparti
zarea și gospodărirea cit mai judi
cioasă in teritoriu și pe sisteme co
merciale a întregului fond de 
mărfuri atribuit. Se vor asigura can
tități diferențiate, in raport de struc
tura populației, prevăzindu-se des
faceri sporite pentru mineri, petro
liști. siderurgiști și alte categorii de 
muncitori care depun efort fizic deo
sebit ;

— Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu legume, fructe, 
cartofi, se vor asigura : transportul 
direct din cîmp către piețe și punc
tele de desfacere, un . control ri
guros privind modul în care se sor
tează, depozitează si livrează produ
sele, mărirea numărului centrelor de 
vinzare, folosirea mai judicioasă a 
spatiilor existente ;

— Se vor lua măsuri pentru buna 
organizare a comerțului în piețe, 
tîrguri, oboare și alte locuri de des
facere, urmărindu-se aplicarea stric
tă a prevederilor Decretului privind 
vinzarea produselor agricole de că
tre producătorii individuali, respec
tarea preturilor maximale de 
mercurial, asigurarea calității produ
selor si a condițiilor igienico-sani- 
tare :

— Ministerele șî organele centra
le producătoare de bunuri de con
sum industriale vor asigura reali
zarea integrală și la timp a planu
lui de livrări Ia fondul pieței, de 
calitate corespunzătoare, în structu
ra contractată, pe clase de calitate 
și cu deosebire la produsele indus
triale specifice sezoanelor de toam- 
nă-iarnă și primăvară-vară ;

— Ministerul Comerțului Interior, 
împreună cu Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Producție. Achi
ziții și Desfacere a Mărfurilor vor 
acționa în continuare pentru buna 
aprovizionare cu produse industria
le' ă Unităților' din rtiediul rural, in
clusiv cu mărfurile stabilite a fi 
vindute în schimb cu produse agro
alimentare ;

— Ministerul Comerțului Interiori 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere 
a Mărfurilor, ministerele care au în 
subordine unități de desfacere și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare vor întreprinde măsuri e- 
ficiente pentru respectarea regulilor 
de comerț și a normelor de etică 
și echitate socialistă de către perso
nalul din comerț în relațiile cu 
populația, intensifieîndu-se acțiunile 
de combatere a oricăror forme de 
stocare și degradare a produselor, 
precum și de speculă :

— Lunar, Biroul executiv al Con
siliului pentru coordonarea și îndru
marea activității de aprovizionare și 
prestare de servicii pentru popu
lație, împreună cu ministerele 
furnizoare și cu cele cu activități 
comerciale, vor analiza modul în care 
se îndeplinesc prevederile din pro
gram și vor lua măsuri operative 
pentru ca aprovizionarea populației 
să se desfășoare potrivit sarcinilor 
stabilite ;

— Trimestrial, Ia planurile de casă 
se vor face propuneri privind asi
gurarea desfacerilor de produse a- 
groalimentare și industriale prin co
merțul socialist ;

— Ministerele producătoare, Minis
terul Comerțului Interior, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor și comitetele executive 
ale consiliilor populare vor acționa 
cu operativitate și răspundere pen
tru realizarea integrală a prevede
rilor programului, în scopul asigu
rării bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum.

program
— Pardesie,
— Păi toane
— Tricotaje

canadiene, bluze de vînt 
și înlocuitori
tip lină

— Lenjerie și îmbrăcăminte scămo- 
șată tip bumbac

— Cămăși de noapte și pijamale 
finet imprimat

— Rochii- și capoate diftină
— Pijamale bărbați
— încălțăminte de sezon (ghete, 

bocanci, cizme etc.)

mii buc. 
mii buc. 
mii buc.
mii buc.
mii buc. 
mii buc. 
mii buc.
mii per.

960
2 050

26 000
16 000
2 300
1 250
1 770

18 300

Cantitățile prevăzute la desfacere 
pentru sezonul 1983—1984 se asigură 
din livrările pe semestrul II 1983, din 
fondul de mărfuri existent în comerț, 
precum și din livrările planificate pe 
trimestrul 1 1984.

Fată de desfacerile realizate în se
zonul 1982—1983 se prevăd creșteri 
îndeosebi la paltoane și înlocuitori, 
pardesie, canadiene, bluze de vînt, 
tricotaje tip lină, lenjerie și îmbră
căminte scâmoșată, cămăși de noapte 
și pijamale finet imprimat ș.a.

Creșterea mai mare la înlocuitori 
de paltoane se realizează Ia noile 
sortimente din țesături matlasate, 
vătuite, căptușite cu imitație de bla
nă etc. Totodată, vor fi livrate și 
puse in vinzare noi sortimente de 
pardesie, canadiene, bluze de vînt 
realizate din tercot. relon, tricot po- 
liester.

La principalele produse specifice 
sezonului de primăvară-vară se pre
văd următoarele cantități :

1984 
program

— Raglane impermeabile mii buc. 630
— Rochii, fuste, bluze mii buc. 4 230
— Cămăși mii buc. 3 050
— Pijamale mii buc. 1 270
— Pantaloni mii buc. 2 100
— îmbrăcăminte tricotată mii buc 11 200
— Costume de baie mii buc. 3 900

cămăși 7 la siută : pijamale 8,5 la 
sută ; pantaloni 5 la sută), sandale și 
pantofi cu fețe textile și sandale plajă 
5,7 la sută. De asemenea, vo<r fi li
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O cerință importantă și actuală în zootehnie:
RESPECTAREA RIGUROASĂ A NORMELOR DE ÎNGRIJIRE SI FURAJARE

9

Nutrețuri bine gospodărite, 
producții constante

în fermă - activitate neîntreruptă, 
zi și noapte

în unități agricole 
din județul 

Ialomița

în unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Ialomița sosi
rea anotimpului friguros a fost pre
cedată de pregătiri intense in vede
rea iernării în bune condiții a ani
malelor. Concomitent cu moderniza
rea și repararea construcțiilor zoo
tehnice s-a pus un accent deosebit 
pe asigurarea tuturor cantităților de 
furaje prevăzute, bazele furajere 
fiind adevărate cămări în care finul, 
cocenii și paiele se păstrează cu 
grijă gospodărească.

Pe baza experienței anului trecut, 
cînd cantitățile 
mari de fin rea
lizate au contri
buit la creșterea 
producției de 
lapte și a sporu
lui în greutate — 
și în acest an ju
dețul Ialomița se 
situează pe un 
loe fruntaș la producția de lapte — 
s-a acordat o atenție deosebită 
acestui furaj. în unitățile agricole 
există aproape 85 000 tone de fin, 
îndeosebi fin de lucerna. Cantita
tea de fin pregătită pentru iarna 
acestui an este cu 15 000 de tone 
mai mare decît cea depozitată în 
toamna anului trecut. Cooperati
vele agricole din Grindu, Gîrbovi, 
Munteni Buzău, Fierbinți, Dridu, Că- 
zănești, Valeș Măcrișului și Smirna 
au cantități de fin mult mai mari 
față de cele prevăzute. Pozitiv este 
faptul că, alături de aceste unități, o 
seamă de cooperative agricole cum 
sint cele din comunele Mihail Ko- 
gălniceanu. Luciu, Sălcioara. Rași, 
Movila și Scînteia nu numai că și-au 
realizat cantitățile de fin planificate, 
dar le-au depășit substanțial. De aici 
și creșterea producției de lapte.

Iarna i-a găsit, așadar, pe lucrăto
rii din zootehnia județului Ialomița 
eu baza furajeră asigurată. La fel de 
temeinic pregătiți sint și în ce pri
vește adăposturile. Au fost revizuite 
și reparate grajdurile, instalațiile 
de adăpare, morile pentru tocarea 
grosierelor și bazinele de saramu- 
rare. In vederea menținerii unei 
temperaturi optime în grajduri, a 
fost luată măsura ca, in jurul celor 
construite din prefabricate, pereții

40 de unități economice 
din județul Brașov

In anul 1983 oamenii muncii din 
județul Brașov au înregistrat pro
grese evidente pe linia perfecționă
rii tuturor laturilor activității pro
ductive. Acest fapt s-a reflectat în 
utilizarea cu randamente sporite a 
mașinilor, utilajelor și Instalațiilor, 
ca și a timpului de lucru al perso
nalului miincitor. Toate acestea au 
permis ca 40 unități economice 
din județul Brașov să atingă încă 
de pe acum cotele finale ale pla
nului pe acest an la producția in
dustrială, creîndu-se prin aceasta 
premise ca pînă la finele lunii de
cembrie 6ă fie realizată o produc
ție suplimentară în valoare de cel 
puțin un miliard lei. Damn de rele
vat este și faptul că de la începutul 
anului prevederile la indicatorul 
productivitatea muncii au fost de
pășite cu 3 430 lei pe om al muncii. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

Industria municipiului 
Bacău

Colectivele de muncă din indus
tria municipiului Bacău au raportat 
îndeplinirea mai devreme a sarcini
lor de plan pe acest an la princi
palii indicatori. Printr-o mai bună 
organizare a producției ■ți a mun
cii, prin folosirea integrală a dotă
rii tehnice de care dispun, prin 
creșterea productivității muncii cu 

să fie protejați cu balot! de paie 
care siînt un bun izolant. La co
operativele agricole Grindu, Colelia, 
Miloșești. Smirna, Amara se acordă 
o atenție deosebită maternităților, 
îngrijitorii și specialiștii asigurind 
asistența necesară și pe timpul 
nopții.

în aceste zile de iarnă, în ve
derea asigurării animalelor cu fu
raje de bună calitate si respectării 
rațiilor. în toate unitățile ialo-mițe- 
ne au fost constituite echipe card se 
ocupă de tocarea si măcinarea co

cenilor, paielor 
și vrejilor de soia 
și fasole. Acestea 
sînt amestecate 
cu tăiței rezultați 
de la prelucrarea 
sfeclei de zahăr, 
cu sfeclă furaje
ră sau siloz. 
Aceste formații;

care au în dotare atelaje, se îngrijesc 
ca în vecinătatea grajdurilor să fie 
aduse furajele necesare pentru trei- 
patru zile. La cooperativa agricolă 
din comuna Amara, unde grajdu
rile vechi au fost moderniza
te. întreaga activitate de prepa
rare si administrare a furajelor 
se face sub supravegherea șefului 
fermei. Aici se întocmesc rații difen 
rențiate pentru vacile in lactație, 
pentru cele gestante, pentru .juninci 
și tineretul taurin. în grajduri au fost 
afișate programele de lucru pe care 
îngrijitorii le respectă cu strictețe. 
O atenție deosebită se acordă 
saivanelor unde sint adăpostite 
turmele de oi, mai ales că in majo
ritatea întreprinderilor agricole de 
stat și în cooperativele agricole au 
început fătările. O atenție deosebită 
Se acordă bunei funcționări a 
instalațiilor de adăpare a animalelor, 
iar pe timpul nopții îngrijitorii și 
specialiștii, prin rotație, asigură buna 
desfășurare a muncii din sectoarele 
zootehnice. Tot așa se lucrează și în 
alte unități agricole, ceea ce oferă 
garanția că și în sezonul rece al anu
lui producția zootehnică se va men
ține la un nivel ridicat.

Mihai VSȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

Au îndeplinit
6 la sută față de plan șl valorifi
carea eficientă a materiilor prime 
și' materialelor, muncitorii, ingine
rii si tehnicienii băcăuani au livrat 
în acest an economiei naționale 
peste prevederi 500 tone utilaje 
metalurgice, 600 tone PAL, 40 000 
perechi încălțăminte, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor in va
loare de 62 milioane lei. Au fost 
construite și predate oamenilor 
muncii .peste plan 200 de aparta
mente. Au fost create condiții ca 
pînă la finele anului industria mu
nicipiului Bacău să realizeze o pro- 
ducție-marfă suplimentară în va
loare de 500 milioane lei. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

35 de unități economice 
din județul Sibiu

Un număr de 35 de uni
tăți economice din județul’ Si
biu — între care „Carbosin" din 
Copșa Mică, „Sticla" Avrig, I.F.E.T., 
„Victoria" Sibiu, Fabrica de utilaje 
și accesorii din Agnita — au înde
plinit planul pe întregul an la pro- 
ductia-marfă industrială, succes 
asigurat îndeosebi pe seama creș
terii productivității muncii, folosirii 
cu randament sporit a capacităților 
de producție și valorificării eficien
te a materiilor prime și materiale
lor. în prestigiosul bilanț al indus- 

într-una din dipiinețile trecute, 
către ora 5, cînd ne apropiam de fer
ma zootehnică a C.A.P. Roma, ju
dețul Botoșani, era după 3—4 ore de 
ninsoare și vint. Viscolul — primul din 
această iarnă in partea de nord-est 
a tării — ar fi putut motiva în
târzierea la lucru a unora dintre zoo- 
tehhiștii fermei. Dar, ajunși la pri
mul grajd, constatăm că munca era 
în toi. îngrijitorul de noapte, Ilie 
Brumă, începuse să dea în primire 
tehnicianului veterinar, Mihai Ma
nea, cele 114 vaci cu lapte pe care le 
îngrijise in timpul 
nopții. îngrijito
rii de zi au trecut 
imediat la muls. 
„Întîmplarea a 
făcut ca prima 
noapte de iarnă 
să fie și noaptea 
unor probleme 
mai deosebite — 
ne spune, într-un capăt al grajdului, 
Dumitru Iacob, vicepreședinte al 
cooperativei agricole, care răspunde 
de problemele zootehniei. Pe la ora 
21 — continuă el — am fost anunțați 
că o vacă nu poate să. fete. Am 
anunțat medicul veterinar. Operația 
a durat pînă după miezul nopții, dar 
s-a terminat cu bine, vaca este în 
afara oricărui pericol, iar vițelul e 
vioi, are peste 40 kg".

Discutăm despre baza furajeră. 
Aflăm că pentru un efectiv de 1 200 
bovine s-au asigurat 1 600 tone gulii, 
2 500 tone furaje însilozate, 562 tone 
fin de trifoi iene, 700 tone paie, 1 900 
tone tăiței de sfeclă și 120 tone paie 
de leguminoase. „La noi — continuă 
vicepreședintele cooperativei agri
cole — furajele nu se folosesc decît 
tocate și în amestec. Indiferent dacă 
sînt paie, coceni ori firuuri. Proporția 
utilizată este următoarea : 20 kg
guiți, plus 10 kg fin, 5 kg coceni sau 
paie, 20 kg siloz în care punem 
30—35 grame cretă furajeră. Uneori, 
silozul îl înlocuim cu tăiței de 
sfeclă".

Cum între timp s-a încheiat mul
sul și au fost reoepționate cantitățile

La cooperativa 
agricolă Roma - 

Botoșani

planul anual
triei sibiene se înscrie, de aseme
nea, și un alt succes : realizarea de 
Ia începutul anului a unei producții- 
marfă suplimentare în valoare de 
550 milioane lei și obținerea, peste 
plan, a 547 tone oțel, 1 417 autobas
culante, 536 remorci, 320 tone ma
șini și utilaje pentru diferite ra
muri ale economiei națion.ale, .692 
tone produse macromoleculare de 
bază, 1777 mc cherestea, confecții 
textile și altele. (Nicolae Brujan, 
corespondentul „Scînteii").

30 de unități economice 
din județul Suceava

Eforturile depuse de către oame
nii muncii pentru perfecționarea 
organizării producției și îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație, 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, 
s-au concretizat în îndeplinirea de 
către 30 unități economice sucevene 
a planului anual la producția-marfă 
industrială. Intre acestea se nu
mără I.F.E.T., întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul", Combinatul de 
celuloză și hîrtie, întreprinderea de 
încălțăminte „Străduința" din Su
ceava, întreprinderea de tricotaje 
„Bucovina". Avansul de timp cîști- 
gat va permite realizarea de către 
aceste 30 de unități a unei produc- 
ții-marfă suplimentare in valoare 

de lapte, |nnodăm o discuție cu 
cițiva îngrijitori. „Mă ocup de un lot 
de 21 vaci — ne spune Ilie Voicu — 
pe care îl primenesc la fiecare doi 
sau trei ani. Pentru acest an am 
avut planificat, in medie, cite 2 600 
litri de lapte de la fiecare vacă, dar 
planul anual l-am îndeplinit încă de 
la jumătatea lunii noiembrie. Cred 
că voi încheia anul cu cel puțin 
3 200 litri de la fiecare vacă". Rezul
tate bune au obținut și îngrijitorii 
Aglaia Timofte și Mircea Șalgău. 
Trecem apoi prin cele cinci grajduri 

ale fermei. Întru- 
cît s-a instalat al 
doilea rînd de 
geamuri, încă de 
la sfîrșitul lu
nii octombrie, în 
grajduri este 
cald ; ușile sînt 
izolate cu snopi 
de porumb. În 

adăpători, nivelul apei rămîne me
reu același.

Se luminează de ziuă,, iar cînd ie
șim din ultimul grajd îl întîlnim pe 
Mihai Bîrliga, președintele coopera
tivei agricole. Ne spune : „Vin zil
nic aici, fiindcă acum, în iarnă, 
acest sectar este cel mai important". 
Producția de lapte ? — îl întrebăm. 
„Cei 2100 litri planificați in acest 
an pe fiecare vacă i-am realizat încă 
in luna octombrie. Pină la sfirșitul 
anului, vom obține în plus 700—720 
litri de la fiecare vacă. Asta în
seamnă, lâ efectivul nostru, o pro
ducție suplimentară de 3 500 hecto
litri. Nu zic că-i puțin, dar fără se
ceta din vară depășirea putea fi și 
mai mare".

Spre ora 8, cînd încheiem raidul 
nostru, deși viscolul se întețise, rit
mul activității în ferma zootehnică a 
C.A.P. Roma nici nu crescuse, dar 
nici nu scăzuse față de cel întîlnit 
cu cîteva ore in urmă. Fiecare lu
crător. la locul său de muncă, își 
îndeplinea sarcinile cu spirit de răs
pundere, așa cum dovedesc dealtfel 
înseși rezultatele obținute in pro
ducției. »

Silvestri AIEENEI 
corespondentul „Scînteii"

de 610 milioane lei, concretizată 
în livrarea peste prevederi a unor 
importante cantități de produse 
necesare economiei naționale, între 
care mașini-unelte, utilaje pentru 
exploatarea și prelucrarea lemnu
lui, minereuri, confecții textile, 
cherestea și altele. (Sava Bejinariu, 
corespondentul „Scînteii").

30 de unități economice : 
din județul Mureș 

Colectivele de oameni al muncii 
din 30 de unități economice din ju
dețul Mureș și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe anul 1983 la indi
catorul producție-marfă industrială 
și vor realiza pină la finele anului 
o producție-marfă suplimentară in 
valoare de aproape 300 milioane 
lei. Acest succes are la bază mai 
buna folosire a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă și timpu
lui de lucru, introducerea și extin
derea,unor tehnologii moderne, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor și prelucrarea 
unui volum sporit de materiale re- 
folosibile. Printre cei care și-au în
scris numele la panoul de onoare al 
fruntașilor se numără colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la întreprinderea de Stofe și între
prinderea de prodpse ceramice Si
ghișoara, I.F.E.T. Mureș-Reghin, 
întreprinderea de prelucrare a sfe
clei de zahăr și țesătoria de bum
bac din Tg. Mureș. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul „Scînteii")

Peisaj montan
Foto : S. Cristian

DE LA C. E. C.
Varietatea formelor și instrumen

telor de economisire puse la dispo
ziția populației de către Casa de 
Economii și Consemnațiuni oferă 
posibilitatea ca fiecare cetățean să 
aleagă, în vederea economisirii, pe 
cele care corespund cel mai bine 
dorințelor sale.

Preocupată de îmbunătățirea 
servirii depunătorilor și mergînd în 
intimpinarea dorințelor acestora, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
pune la dispoziția oamenilor mun
cii din unitățile economice o for
mă avantajoasă de economisire : 
depunerile la C.E.C. pe bază de 
consimțămint scris prin virament.

Oricare om al muncii din ca
drul întreprinderilor, instituțiilor, 
C.A.P.-urilor etc. are posibilitatea 
să devină depunător la C.E.C. prin 
consimțămint scris. în acest scop, 
solicitatorul completează un formu
lar de consimțămint sau o cerere 
scrisă prin care . solicită unității 
unde își are locul de muncă să i se 
depună Ia C.E.C. — parțial sau in
tegral — retribuția cuvenită. Con
simțământul sau cererea se predă 
la ghișeul C.E.C. sau la serviciul 
financiar al unității respective.

înscrierea în libretul de economii 
a sumelor depuse prin consimță- 

|i mint scris se face la ghișeul C.E.C. 
de,Ja locul de muncă, sau la uni- 

J tatea C.E.C. la care fi-a virat de- 
jpttnereâ; iar restituiri se pot efec
tua oricînd, după dorința depună
torului. Consimțămîntul dat poate 
fi oricînd modificat sau anulat, în- 
trucît depunerile la C.E.C. au ca
racter strict voluntar.

Economisind prin consimțămint 
scris, depunătorii beneficiază de 
toate drepturile și avantajele pe 
care Casa de Economii și Consem
națiuni le acordă tuturor depunăto
rilor : garanția statului asupra su
melor depuse, dobînzilor și cîștigu- 
rilor ; păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor, ale titularilor 
și operațiile efectuate ; dreptul de 
a împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C. ; 
sporirea economiilor depuse prin 
dobînzi și cîștiguri și altele.

Economisirea la C.E.C. la locul 
de muncă prezintă deci numeroa
se avantaje, depunătorii fiind 
scutiți totodată să se deplaseze în 
scopul efectuării diferitelor de
puneri.

Premiul perenității
Nichita Stănescu 

este unul dintre acei 
poeți mari și rari in 
care o epocă își îm
preună virtuțile aido
ma razelor intr-un fo
car de cristal. Zic de 
cristal intrucit de cris
tal i-a fost sufletul in- 
suși, larg și generos, 
ocolit de răutăți și in
vidii, purtîndu-și ca 
pe-un blazon frumos 
puritatea de poet.

Tragedia stingerii 
sale, dureros simetrică 
cu cea a lui Labiș, stă 
sub pavăza unui sim
bol, cum ar spune Tu
dor Arghezi, care i-a 
iubit și i-a prețuit pe 
amindoi. Ca Labiș, Ni
chita Stănescu a refă
cut puntea de legătură 
dintre literatura mo
dernă de odinioară si 
cea din renașterea 
noastră spirituală, 
peste zonele secetoase 
ale perioadei dogma
tice. Ceea ce Labiș a 
ideat și n-a putut 
desăvirși, Nichita Stă
nescu cu generația lui 
și, prin osmoză, cu 
toate generațiile a iz
butit să ducă pină la 
capăt, creind realmen
te o școală cu buni 
învățăcei, reîntrupind 
în mod propriu o 
limbă in care iși gă
sea patria ca entitate 
spirituală, impunind 
un stil distinct ca de 
pecete din inel dom
nesc. El lasă in urmă 
o operă rotundă, me
reu intregită, ca unde
le lacului lărgite in 
cercuri concentrice — 
in lumea căreia exe
getului nu-i va fi greu 
(cum nu le-a fost greu 
celor ce deja au fă- 
cut-o) să urmărească 
o evoluție fluentă si 
fermă. Premiile din 
țară și de peste hota
re nu au făcut decît 
să oficieze scara ei 
ascendentă de valori ; 
marele premiu, cuce
rit de sine, prin sine, 
este opera sa însăși, 
care primește, post
mortem, premiul pe
renității.

Odată ștabllindu-și 
tiparele proprii și 
marcindu-și-le cu de
plină reliefare. Nichi
ta Stănescu putea să 
se repete, dar in ipos
taze totdeauna nuan
țate. așa cum au făcut 
dealtfel marii poeți : 
Arghezi, Bacovia, Bla- 
ga, Barbu și alții, pe 
suprafețe de operă 
mai întinse sau mat 
parcimonioase. Ceea 
ce a apărut (cu ade
vărat sau prin vicle
nie) unora manierism 
era, in fond, consec
vența cu sine a poe
tului, măiestria cu 
care putea duce pină

Al. ANDR1TOIU

la epuizare orice temă 
dată.

Nichita Stănescu, 
poetul din naștere și 
definiție, comentator 
inteligent și generos 
al frumosului româ
nesc, interpret pasio
nat al cărților confra
ților de liră, purtător 
de mesaje umaniste 
intre și peste hotarele 
patriei, poetul reputat 
care se apleca asupra 
scrierilor tinerilor ve- 
niți să-l asculte. Ce
tățeanul permanent al 
poemelor sale, comu
nistul militant — ne 
dovedește armonizarea 
exemplară a omului 
și operei, intr-un por
tret ce nu se cere 
idealizat, reprezen
tând el însuși idealul 
poetului și omului zi
lelor noastre,

Tineretul, cel mai 
sensibil, prin virstă, 
la noutate și diversi
tate, a fost cititorul 
său masiv. Dar și ce
lelalte generații, de la 
insul care numai in
tuiește poezia, pină la 
cel de rafinament. 
Căci de la rășpicarea 
plasticizată din „Roșu 
vertical“ la unduirea 
din „Elegii", de la 
poemele de gravă
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PROGRAMUL 1

13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămtnă (parțial 

color) • Ora 13,30 — Fotbal: trans
misiuni directe alternative : Poli
tehnica Iași — F.C. Olt ; F.C. Ar
geș — A.S.A. Tg. Mureș

16,30 Columne ale Istoriei. Azi, munici
piul Tîrgu Mureș

16,45 Săptămîna politică
17.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sport
19,20 Estrada muzicală
19,35 Teleenclclopedia
20,05 Film serial : „Frontul Invizibil*

(color). Episodul 8
20,55 Ritm șt grație

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 17 

decembrie, ora 20 — 20 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea continuă să se în
călzească. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de ninsoare, lapovița și ploaie, în ju
mătatea de vest a țări! și izolat In 
rest favorizînd formarea poleiului. Vîn- 
tul va sufla moderat cu intensificări 
locale din sectorul sudic și vestul țării

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA
Extragerea I : 43 62 21 86 49 48
Extragerea a Il-a : 47 87 77 78 44
Fond total de cîștiguri: 1 106 759 

tegoria I. 

concentrație din „Ne- 
cuvintele" pină la cele 
de dedicație senti
mentală (cum au făcut 
Mallarme, MinuleScu 
ș.a.) se constituie cor
pusul unei opere de 
larg interes și de lar
gă aderență, astăzi 
clnd poezia nu mai 
este așteptată ' gata 
tălmăcită ca o mură 
in gură și cînd citito
rul, instruit, pfintr-un 
vast sistem de infor
matică, devine, citind, 
un al doilea autor al 
poeziei, cu posibilită- 
țile-i de interpretare.

Iată, așadar, cită 
probleme ridică o ope
ră fundamentală a 
poeziei noastre națio
nale ! Chiar in clipele 
în care condeiul, oco
lind panegiricul fu
nest, este totuși covir- 
șit de durerea marii 
pierderi. Căci mi-a 
fost dat să pierd, de 
la Labiș incoace, prie
tenii cei mai apropiați 
de inimă, la virste 
care, prevestitoare, 
parcă mă abstrag in 
ele. Rămin in suflet 
cu icoana de aur a lui 
Nichita Stănescu, cu 
atitudinea sa de poet- 
cetățean, răsfrintă în 
operă și-n viață, in 
spațiu și timp, la 
București și la Plo
iești, la Iași și la Con
stanța — dar și la 
Moscova și Paris; Vte- 
na și Struga, unde am 
stat, umăr la umăr, și 
unde a rămas același 
Nichita adevărat, bun 
și drag. Poetul in sine 
și al tuturor.

Datorăm operei sale 
stimă, dar și exegeze, 
dragoste, dar și popu
larizare oriunde, ori
cînd și cu orice fel de 
treburi ne-am afla. 
Nemuritoare in sine, 
datorăm operei și poe
tului, prin memorie 
necontenită — recitin- 
du-l, amintindu-l, din- 
du-l exemplu — pri
ma etapă de trecere a 
lor in perenitate și le
gendă.

21,10 Telefilmoteca de aur (parțial co
lor). Grlgore Vasillu-Birlic. Meda
lion cinematografic și teatral. In 
distribuție, printre alții : Al. Glu- 
garu, Ion Finteșteanu, Marcel An- 
ghelescu. Radu Bellgan, Iurie 
Darie, Ion Lucian. Ultima parte 

22,00 Telejurnal (parțial color) A Sport
22.20 Invitații Televiziunii .
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal A Sport
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor. Centena

rul „Poeziilor" lui Mihai Eminescu 
20,05 Gala tinerilor concertlștL Bacău 

— 1983 (III)
20,50 Film TV <
21,40 Muzică populară
22,00 Telejurnal • Sport
22.20 Bună seara, fete, bună eeara, 1 

băieți I
23,00 închiderea programului j 

șl la munte. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 șl plus 3 grade, pe 
alocuri mai coborite la începutul in
tervalului în centrul și estul țării, iar 
cele maxime intre minus 3 șl plus 7 
grade. Ceață locală. In București : 
Vremea continuă să se Încălzească. Ce
rul mal mult noros favorabil precipita
țiilor slabe sub formă de burniță șl 
ploaie cu depunere de polei. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 3 șl 
plus 1 grad, iar maximele între zero 
și 4 grade. Seara și dimineața ceață. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de ser
viciu).

DIN 16 DECEMBRIE 1983 |
16 14 58
71 39 55 34
lei. din care 318 445 lei report la ca-

IMPORTANȚELE pqCUMENȚE_ADOPTAȚE DE ÎNALTELE FORURI 

ALE DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE

Program de muncă însuflețitor pentru progresul continuu 
al patriei, pentru ridicarea bunăstării întregului popor

(Urmare din pag. I)
Congresului ăl XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, aprofun
dează cu rigoare științifică modifi
cările structurale impuse de ridi
carea calitativă a economiei națio
nale in actualul cincinal. întreaga 
activitate de elaborare a planului 
s-a desfășurat sub conducerea direc
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care și-a adus o contribuție deter
minantă la fundamentarea obiective
lor planului pe 1984 in direcția lăr
girii bazei proprii de materii prime 
șl energetice, dezvoltării intensive a 
agriculturii, creșterii mai raroide a 
producției în sectoarele industriei 
prelucrătoare de mare tehnicitate, 
reducerii consumurilor materiale, 
utilizării în mai mare măsură a re
surselor materiale refolosiblle, spo
ririi susținute a exportului și rațio
nalizării importurilor, creșterii efi
cientei economice în toate sectoarele 
de activitate. Totodată, pe întreaga 
durată a elaborării planului pe anul 
1984 s-a avut în vedere ca preve- 
•^grtte'sale să asigure înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor stabilite pen
tru prima etapă in programele de 
largă perspectivă privind îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ ai 
produselor și valorificarea superi
oară a materiilor prime, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii.

Caracterul realist, profund științi
fic al planului pe anul viitor este 
demonstrat, o dată in plus, de faptul 

că el a fost elaborat în strînsă con
lucrare cu organele de conducere 
colectivă din întreprinderi, centrale 
industriale, consilii populare jude
țene, ministere și celelalte organe 

| centrale, fiind amplu dezbătut in 
adunările generale ale oamenilor 
muncii și în înaltele foruri ale de
mocrației noastre muncitorești, so
cialiste. Rod al unor ample dezbateri 
și analize la care, practic, au parti
cipat toți oamenii muncii, întreagă 
construcție a planului pe anul viitor 
se prezintă cu un echilibru mate
rial, financiar consolidat, urmă- 
rindu-se stăruitor ca prevederile 
sale să se întemeieze pe evalua
rea cit mai exactă a potențialului 
economic și tehnico-științific de care 
dispune țara noastră.

In concordanță cu această orien
tare. caracteristica principală a dez
voltării economico-sociaie a tării în 
anul 1984 o constituie concentrarea 
preocupărilor tuturor oamenilor 
muncii în direcțiile care asigură 
realizarea unei reproducții intensive, 
pe baza aplicării largi în producție 
a cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, creșterii mai 
substanțiale a eficienței economice 
in toate sectoarele economiei națio
nale. Această orientare spre crește
rea rolulpi factorilor intensivi, cali
tativi al dezvoltării economice, defi
nitorie dealtfel pentru actuala etapă 
care o parcurge țara noastră, își gă
sește o expresie sintetică în creș
terea venitului național cu 7,3 Ia 
sută, în condițiile reducerii substan

țiale a cheltuielilor materiale, spo
ririi mai accentuate a productivită
ții muncii sociale. Totodată, sporui 
de producție-marfă industrială, 
care va fi de 6,7 la sută față de 
1983, se va obține în proporție de 60 
la sută pe seama valorificării supe
rioare a materiilor prime, combusti
bililor și energiei electrice. La rin- 
dul lor, cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție-marfă în industria republi
cană urmează să se reducă în anul 
viitor cu 4,5 la sută. Așadar, bătălia 
pentru îndeplinirea planului pe anul 
1984 trebuie să fie, înainte de toate, 
o bătălie pentru o înaltă calitate, 
pentru o înaltă productivitate, pen
tru o înaltă eficiență economică. 
Iar rezultatele eforturilor ce se vor 
depune în aceste direcții sînt, așa 
cum rezultă din prevederile planu
lui pe anul viitor, hotărîtoare 
pentru realizarea unui ritm mai 
înalt de dezvoltare economi că decît 
în primii trei aini ai cincinalului, 
pentru ridicarea bunăstării oameni
lor muncii.

Relevind caracteristicile de bază 
ale dezvoltării economiei noastre în 
anul 1984, se cuvine subliniat că, în 
conformitate cu obiectivele funda
mentale ale planului cincinal, planul 
pe 1984 acordă o atenție deosebită 
industriei extractive în vederea dez
voltării mai puternice a bazei pro
prii de materii prime și resurse 
energetice, intensificindu-se valo
rificarea fondului național de re
zerve de substanțe minerale utile, 
îndeosebi a purtătorilor de energie 

primară. Ca urmare. In anul viitor, 
necesarul de energie primară va fi 
acoperit din resursele interne în pro
porție de circa 94 la sută, realizîndu-se 
astfel un important pas spre asigu
rarea independenței energetice a ță
rii. Totodată, pentru sporirea pro
ducției de energie electrică o mare 
importantă are mai buna folo
sire a puterii instalate, creșterea 
gradului de utilizare si punerea în 
funcțiune a tuturor instalațiilor care 
folosesc combustibili solizi și alte 
resurse energetice pentru producerea 
energiei electrice si termice. Con
comitent cu dezvoltarea bazei 
proprii de materii prime si re
surse energetice, planul pe anul 
viitor acordă o atenție cu totul 
deosebită reciclării materiilor prime 
și materialelor refolosibile. „Aceas
ta devine de acum o sursă de prim 
ordin pentru buna aprovizionare ma
terială, pentru desfășurarea în bune 
condiții a producției, pentru creș
terea generală a nivelului de dezvol
tare și. pe această bază, a bunăstării 
generale a poporului" — arăta se
cretarul general al partidului.

Corespunzător obiectivelor stabi
lite pentru cel de-al patrulea an al 
cincinalului, planul prevede un vo
lum de investiții de 252 miliarde 
lei, urmînd să fie puse în func
țiune 480 capacități de producție im
portante, industriale si agrozooteh
nice. Acest efort cere măsuri hotă- 
rîte în vederea concentrării mij
loacelor financiare. materiale si 
forței de muncă nentru accelerarea

punerii in funcțiune a tuturor obiec
tivelor in curs de execuție și, înde
osebi, a celor prioritare, pentru rea
lizarea în termene cit mai scurte a 
parametrilor tehnico-economici pro
iectați, pentru obținerea unei efici
ente cit mai ridicate din fiecare leu 
investit.

In întreaga activitate de dezvolta
re economico-socială, în anul 1984, 
ca și in întregul cincinal, un rol do 
însemnătate deosebită revine co
merțului exterior, participării tot 
mai active și eficiente a țării noas
tre la schimburile comerciale și co
operarea economică internațională. 
Sarcina esențială in domeniul co
merțului exterior o constituie inten
sificarea exportului și reducerea la 
strictul necesar a importurilor prin 
utilizarea mai largă și cu maximă 
economie a resurselor interne. Pe a- 
ceastă bază, în anul viitor trebuie 

să se asigure creșterea volumului 
comerțului exterior cu 13,8 la sută 
și. respectiv, o balanță comercială 
excedentară.

Ca o idee de frontispiciu se des
prinde din lectura prevederilor pla
nului pe anul 1984 necesitatea spori
rii mai accentuate a eficienței eco
nomice în toate sectoarele de acti
vitate. Este o cerință majoră a eta
pei actuale de dezvoltare a econo
miei naționale, o cerință impusă de 
realizarea unei calități noi, superi
oare în toate sectoarele de activita
te. o cerință subliniată cu deosebită 
claritate în cuvintările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
drul înaltelor foruri ale democrației 
noastre muncitorești, socialiste. In 
concordantă cu această orientare de 
bază a planului pe anul viitor se are 
în vedere creșterea mai accentuată a 
productivității muncii în toate ra

murile economiei naționale, redu
cerea substanțială a consumurilor 
specifice de materii prime, materia
le, combustibil și energie electrică, 
valorificarea superioară a acestora, 
limitarea tuturor cheltuielilor la 
strictul necesar, adîncirea procesului 
de modernizare a structurilor de fa
bricație. Pentru soluționarea proble
melor calitative ale economiei, pla
nul și programele adoptate nomina
lizează concret obiectivele în dome
niul cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic. înfăptuirea neabătută a 
acestor obiective, aplicarea cu fermi
tate a noului mecanism economico- 
financiar, a măsurilor adoptate re
cent de conducerea partidului pen
tru perfecționarea acestuia au un rol 
hotăritor pentru creșterea eficientei 
economice, pentru realizarea exem
plară a prevederilor planului pa 
anul viitor.

Cu o deosebită pregnanță se regă
sește în prevederile planului pe anul 
1984 legătura directă, nemijlocită 
care există între rezultatele obținute 
în dezvoltarea economiei, în sporirea 
avuției naționale și ridicarea bună
stării întregului popor — scopul su
prem al politicii partidului nostru. 
Potrivit prevederilor planului vor 
crește veniturile reale ale dodu- 
lației — anul 1984 marcind în
cheierea primei etape de majorare a 
retribuției tuturor categoriilor de 
personal muncitor — va spori volu
mul desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul și al prestărilor de servicii, se 
va construi un număr important de 
locuințe. De asemenea, sînt stabilite 
măsuri pentru perfecționarea în con
tinuare a invățămintului, dezvoltarea 
culturii, îmbunătățirea ocrotirii sănă
tății și asistentei sociale.

Poporul nostru are acum un amplu 
și mobilizator program de muncă 
consacrat progresului economic al ță
rii și creșterii nivelului său de trai. 
Este o îndatorire fundamentală a or
ganelor și organizațiilor de partid de 
a uni într-un larg front de muncă 
rodnică toate forțele societății noas
tre pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan pe acest an. pen
tru înfăptuirea exemplară a preve
derilor pe 1984 — ari care trebuie să 
marcheze o imbunătățire radicală a 
întregii activități economice, noi și 
substanțiale progrese in realizarea 
unei calități noi. superioare in toate 
domeniile de activitate.

Ilie ȘTEFAN
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului „Arteta Zatuig" din Austria

Primiri la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag. I)
_sebit de important ca țările euro
pene, sau cel puțin țările din cele 
două blocuri militare, să ia parte 
activă, eventual sub forma unei co
misii consultative care să discute di
ferite propuneri și să ajute la rea
lizarea unui acord, care să asigure 
un echilibru intre cele două părți 
— dar un echilibru bazat nu pe noi 
armamente nucleare, ci pe reduce
rea la nivelul cel mai scăzut a celor 
existente — și acționarea in conti
nuare pentru eliminarea completă a 
rachetelor și armamentelor nu
cleare de orice fel din Europa.

Avem părerea că propunerile care 
s-au formulat pînă acum constituie 

' o bază reală pentru a se putea rea
liza un acord corespunzător. Este 
in interesul popoarelor europene, al 
tuturor statelor lumii de a se 
opri actualul curs foarte periculos 
al evenimentelor, al înarmărilor nu
cleare, de a se da dovadă de reți
nere și înțelegere corespunzătoare 
față de interesele păcii, ale cola
borării. în locul politicii de înar
mare, să se treacă la o politică rea
lă. de dezarmare, de colaborare, de 
pace 1

ÎNTREBARE : Există, oare, 
după părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, perspec- 

• tive să se realizeze propunerile 
de creare de zone denuclearl- 
zate in șud-estul Europei ? Și, 
în acest context, care este con
tribuția României la realizarea 
acestei propuneri ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru realizarea in 
Balcani, și in sud-estul Europei in 
general, a unei zone a colaborării 
pașnice, fără arme nucleare șl fără 
baze militare străine. In această di
recție trebuie remarcat faptul că, în 
ultimii ani, au avut loc o serie de 
întîlniri intre statele din Balcani — 
pe problemele economice, pe pro
blemele energetice — iar în curind, 
la începutul anului viitor, urmează 
să aibă loc, la Atena, o intîlnire a 
experților care vor discuta ce tre
buie făcut in vederea transformării 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și 
dezvoltării colaborării, a transfor
mării acestei zone intr-o regiune 
fără arme nucleare.

în acest spirit, România va con
tinua să acționeze cu toată hotări- 
rea, pornind de la relațiile ei bune 
pe care le are cu toate statele din 
această zonă, de la faptul că reali
zarea în Balcani, dar și în alte re
giuni — cum ar fi în Europa cen
trală sau în Europa de nord — de 
zone denuclearizate va avea o mare 
Însemnătate în procesul general de 
dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară, de transfor
mare a Europei într-un continent 
fără arme nucleare, al colaborării 
pașnice, de făurire a unei Europe 
unite, bazate pe o colaborare egală 
jhtre toate națiunile, fără deosebire 
de orînduiri sociale.

ÎNTREBARE : într-o strinsă 
legătură eu riscurile noi pe 
care le va aduce noua escala- 

! dare a inarmăril cu rachete 
se află și problemele securității 
in unele regiuni sensibile din 
punct de vedere politic, din a- 
fara Europei. Dumneavoastră, 
domnule președinte, sinteți unul 
din șefii de stat care ați depus 
eforturi constante pentru rea
lizarea unei înțelegeri in O- 
rientul Mijlociu. Cum apre- 
ciați situația existentă in pre
zent in această zonă ?

RĂSPUNS: în ultimii ani s-au 
produs o serie de noi conflicte care 
au contribuit, de asemenea, la agra
varea situației internaționale. S-a 
înrăutățit, în același timp, situația în 
Orientul Mijlociu.

România s-a pronunțat întotdeau
na și se pronunță pentru încetarea 
tuturor conflictelor militare și rezol
varea problemelor litigioase numai 
pe calea negocierilor. Considerăm că 
numai pe această cale se pot găsi 
soluții viabile oricăror probleme li
tigioase dintre state, se pot asi
gura colaborarea și pacea.

în acest sens, am acționat întot
deauna pentru soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu pe ca
lea tratativelor. După cum este însă 
cunoscut, în Orientul Mijlociu s-a 
creat din nou o încordare deosebită; 
s-a ajuns la prezența trupelor unor 
state din N.A.T.O. in Liban și s-a 
întărit și prezența altor state — a 
Uniunii Sovietice — în Orientul Mij
lociu. Ca urmare a situației create 
se poate spune că astăzi nu mai este 
posibilă o soluționare a problemelor 
fără participarea activă atît a Sta
telor Unite ale Amerlcii, cit și a 
Uniunii Sovietice.

în actualele împrejurări, noi con
siderăm că este necesar să se re
tragă, fără nici o condiție, trupele is- 
raeliene din Liban, să se ajungă la 
reconciliere și întărirea unității Liba
nului și să se treacă la retragerea 
tuturor trupelor străine din Liban — 
am în vedere, in primul rînd, a for
ței multinaționale. Pînă la această 
retragere însă, se impune ca aceste 
forțe să nu se mai amestece în nici 
un fel în problemele interne din Li
ban și să înceteze orice acțiuni mi
litare împotriva altor state — mă re
fer, in mod concret, împotriva Siriei.

în același timp, este necesar să 
se treacă la organizarea unei confe

rințe internaționale în vederea unei 
soluții politice globale și realizării 
unei păci trainice și juste în Orien
tul Mijlociu. Am în vedere partici
parea la o asemenea conferință a tu
turor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliherarea Pales
tinei. a Uniunii Sovietice și a State
lor Unite ale Americii și, eventual, 
și a altor state.

Noi ne pronunțăm ferm pentru o 
soluție care să ducă la realizarea 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv la realiza
rea unui stat palestinian indepen
dent. precum și la asigurarea inte
grității, suveranității și independen
tei tuturor statelor din zonă. Consi
derăm că este loc — și trebuie — să 
se asigure existența, atît a Israelu
lui. cît și a unui stat palestinian in
dependent. Pe această bază se pot 
realiza o pace trainică, o conviețuire, 
pe principiul coexistenței pașnice, 
între toate statele din Orientul Mij
lociu.

ÎNTREBARE : întrevedeți,
domnule președinte, posibilități 
deosebite in actualele împreju
rări internaționale, pentru o 
colaborare mai strinsă și mai 
eficientă a statelor mici și mij
locii, indiferent dacă ele sînt 
neutre, nealiniate sau membre 
ale unor blocuri militare, in in
teresul asigurării păcii și înfăp
tuirii unei noi perioade de des
tindere? |

RĂSPUNS: Problemele foarte com
plexe ale vieții internaționale — po
litice, militare, dar și economice — 
impun participarea la soluționarea 
lor a tuturor statelor, fără deosebire 
de orînduire socială sau de mărime, 
în mdd deosebit, noi considerăm că 
este necesar să se asigure condițiile 
necesare participării active, pe prin
cipiile deplinei egalități, a țărilor 
mici și mijlocii, â țărilor în curs de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate și a 
țărilor neutre, la soluționarea tutu
ror problemelor internaționale. Avem 
în vedere că țările mici și mijlocii, 
grupul de țări la care m-am referit, 
sînt cele mai interesate într-o solu
ționare democratică a tuturor pro
blemelor. care să asigure fiecărei 
națiuni, fără deosebire de mărime 
sau orînduire socială, dreptul la dez
voltare liberă, indeoendentă, fără nici 
un amestec din afară.

După părerea noastră, numai o 
participare activă a tuturor statelor 
la soluționarea problemelor interna
ționale poate duce la soluții viabile, 
la oprirea cursei înarmărilor, la asi
gurarea dreptului fundamental al 
oamenilor la viață, la pace, la in
dependență. poate deschide calea pro
gresului economico-social al tuturor 
națiunilor lumii. Și avem convinge
rea că se va acționa în direcția 
aceasta!

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, criza politică in care se 
află lumea in prezent este le
gată, fără îndoială, și de criza 
economică globală de lungă du
rată. în ce măsură este afectată 
și România de această criză și 
care sînt căile prin care vrea 
sd înlăture efectele ei?

RĂSPUNS: Am menționat că în
cordarea internațională este determi
nată și de criza economică, de po
litica financiară și, în mod deosebit, 
de cea a dobînzilor excesiv de mari, 
care au înrăutățit în mod conside
rabil situația țărilor in curs de dez
voltare. au adîncit decalajul între ță
rile bogate și sărace.

România, ca țară în curs de dez
voltare. care construiește societatea 
socialistă, acționează în strinsă le
gătură cu toate țările în curs de dez
voltare în vederea găsirii căilor pen
tru îmbunătățirea situației țărilor în 
curs de dezvoltare, a realizării de 
progrese pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale și înfăptuirii unei noi 
ordini economice mondiale.

Tinînd seama de amploarea crizei 
economice mondiale — care a afec
tat practic toate statele lumii — 
aceasta s-a reflectat, într-o anumită 
măsură, și asupra României. Am ac
ționat pentru a diminua într-o mă
sură cît mai mare aceste influențe. 
Desigur, unele din problemele apă
rute in România sînt legate și de- o 
anumită neconcordanță în dezvol
tarea unor ramuri și, mai cu seamă, 
de o anumită rămînere în urmă în 
realizarea programelor de dezvoltare 
a bazei energetice și a bazei de ma
terii prime. De aceea, printre măsu
rile pe care România le-a luat au 
fost și acelea de a dezvolta mai pu
ternic baza energetică proprie, pre
cum și baza de materii prime, de a 
asigura o concordanță și un echili
bru mai bun între diferite ramuri șl 
sectoare de activitate. în acest ca
dru, am avut în vedere și măsurile 
pentru dezvoltarea mai puternică a 
agriculturii -- și acestea se referă 
la programul de realizare, pînă în 
anul 1990, a irigării a circa 60 Ia 
sută din suprafața arabilă a tării, 
precum șl a altor lucrări de îmbună
tățiri funciare, de creștere a poten
țialului productiv al pămîntului. în 
condițiile României, realizarea iriga
țiilor pe mari suprafețe, realizarea 
unei agriculturi intensive constituie 
o necesitate, âvînd în vedere că. în 
fiecare an, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, sîntem afectați de lip
sa de precipitații. Spre exemplu, în 
acest an am avut o secetă prelun

gită, și dacă nu am fi avut irigată 
circa 25 la sută din suprafața ara
bilă a tării, practic nu am fi putut 
face față situației.

Deci avem în vedere ca realizarea 
acestor măsuri — atit în domeniul e- 
nergiei, al materiilor prime și în a- 
gricultură — să ducă la un echilibru 
mal bun între diferitele ramuri ale 
economiei naționale și să asigure 
dezvoltarea economico-socială armo
nioasă a țării, înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Ca urmare a acestor măsuri, în 
acest an industria românească va cu
noaște un ritm de dezvoltare de 
aproape 5 la sută, iar pentru anii 
1984—1985 avem în vedere o dezvol
tare a industriei intr-un ritm de cir
ca 6—7 la sută, precum și o Creștere 
a venitului național de circa 7—8 la 
sută.

Paralel cu acestea, am adoptat încă 
din acest an o serie de programe pri
vind aplicarea mai fermă și perfec
ționarea noului mecanism economic, 
creșterea mai puternică a producti
vității muncii, ridicarea calității și a 
nivelului tehnic al producției, creș
terea competitivității produselor ro
mânești pe plan internațional și rea
lizarea unei eficiente mai mari în 
toate sectoarele de activitate.

Toate aceste măsuri, precum și re
zultatele pe care le-am obținut, 
ne-au permis să adoptăm hotărîrea 
privind majorarea. începînd din sep
tembrie anul acesta, a retribuției 
reale a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, cu circa 5 la sută. 
Aceasta demonstrează, o dată în 
plus, capacitatea economiei româ
nești de a depăși greutățile care s-au 
ivit la un moment dat și, in același 
timp, faptul că tot ceea ce realizăm 
în societatea noastră este destinat 
atît dezvoltării generale, cît și creș
terii continue a bunăstării generale 
a poporului — scopul fundamental 
al politicii partidului, esența socie
tății socialiste pe care o edificăm în 
România.

Avem convingerea că. în condiții 
normale în viața internațională — 
aceasta presupune în primul rind 
condiții de pace — vom putea realiza 
obiectivele pe care ni Ie propunem, 
dezvoltînd. fără îndoială, o largă co
laborare internațională cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duirea socială.

ÎNTREBARE : Excelentă, este 
bine cunoscut că ați avut ra
porturi personale bune cu fostul 
cancelar federal al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, ceea ce s-a re
flectat și in adincirea raporturi
lor politice și economice dintre 
România ți Austria. Cum vedeți 
relațiile dintre cele două țări in 
prezent și care apreciați că sint 
perspectivele dezvoltării aces
tora ?

RĂSPUNS : Aș dori să remarc, cu 
multă satisfacție, bunele relații și 
dezvoltarea ascendentă a colaborării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale dintre România și Austria. Un 
rol important au avut în această di
recție întîlnirile, convorbirile și re
lațiile bune care s-au statornicit in
tre mine și fostul cancelar federal al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky. Trebuie 
să menționez că, într-adevăr, întot
deauna în cadrul acestor întîlniri am 
ajuns la concluzii comune în proble
mele fundamentale atît în legătură 
cu relațiile bilaterale, cît mai cu sea
mă în ce privește problemele com
plexe ale vieții internaționale. Pe 
această bază, țările noastre au reali
zat o colaborare activă in soluționa
rea multor probleme internaționale, 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și al altor organisme interna
ționale.

Avind fn vedere bunele relații din
tre țările noastre, considerăm că 
există, în continuare, largi posibili
tăți pentru ă realiza o dezvoltare 
continuă a colaborării economice, 
tehnico-științifice, culturale, precum 
și o intensificare a contactelor poli
tice. Atît programele de dezvoltare 
ale României, cit și programele de 
dezvoltare ale Austriei oferă o bază 
în direcția aceasta. De asemenea, 
preocupările ambelor țări pentru 
politica de pace, de independență, 
participarea lor activă la soluționa
rea problemelor complexe interna
ționale oferă posibilitatea conlucră
rii active, în continuare, pe plan 
mondial și, desigur, acum, în mod 
deosebit, in vederea opririi agravă
rii situației din Europa, a realizării 
obiectivelor stabilite la Madrid pri
vind conferința pentru dezarmare și 
încredere ce urmează să înceapă, in 
ianuarie, la Stockholm, cît și în solu
ționarea altor probleme complexe ale 
vieții internaționale.

Consider că țările noastre sînt in
teresate să conlucreze activ — și că 
aceasta corespunde, deopotrivă, nă
zuințelor de progres ale ambelor po
poare, cit și cauzei generale a păcii 
și colaborării.

Aș dori să adresez, tn Încheiere, 
cititorilor ziarului dumneavoastră, 
întregului popor austriac prieten cele 
mai bune urări de prosperitate, de 
bunăstare și de pace, precum și în
tărirea .continuă a colaborării și 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul austriac.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri succesiv. în vizită protocolară 
de prezentare, pe ambasadorii la 
București ai Norvegiei — Borre Mer-

Cronica
Tovarășul Ludovic Fazekas, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, a primit, vineri, de
legația condusă de tovarășul F. V. 
Popov, ministrul gosoodăriei comu
nale și locative al R.S.F.S. Ruse, 
care face o vizită de schimb de ex
periență in tara noastră, la invitația 
președintelui Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

în timpul întrevederii au fost e- 
vocate bunele relații dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România și Uniu
nea Sovietică, care s-au extins și 
adincit continuu, pe baza înțelegeri
lor contenite la nivel înalt, in fo
losul țărilor și popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

în cadrul convorbirii a fost re
levată, de asemenea. însemnătatea 
intensificării contactelor și a schim
burilor de experiență pe multiple 
planuri, apreciindu-se că aceasta 
contribuie la întărirea prieteniei și 
colaborării româno-sovietice.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a

• SPORT» SPORT • SPORT • SPORT

AZI, ETAPA IN DIVIZIA „A" DE FOTBAL
Meciurile ultimei etape a turului 

diviziei A la fotbal se vor disputa 
azi. simbătă. 17 decembrie, după Ur
mătorul program : Steaua — Petrolul 
Ploiești (stadionul Steaua) ; Sportul 
studențesc — Jiul Petroșani (stadio
nul Sportul studențesc); Politehnica 
Iași — F.C. Olt ; Chimia Rm. Vîlcea

Reprezentativa României pe locul trei în C.M. 
de handbal feminin (grupa ,,B“)

1. R. D. Germană ; 2. Polonia ; 3. 
România ; 4. R. F. Germania ; 5. Ce
hoslovacia ; 6. Bulgaria ; 7. Danemar
ca ; 8. Austria ; 9. Suedia : 10. Nor
vegia ; 11. Spania ; 12. Olanda — a- 
cesta este clasamentul final stabilit 
la Katowice (Polonia) în cadrul gru
pei „B“ a campionatului mondial fe
minin de handbal.

Cîștigătoarea. formația R.D. Ger
mane. s-a calificat pentru turneul 
Olimpic de la Los Angeles 1984.

Campionatul republican feminin de șah
în campionatul republican femi

nin de șah, care se desfășoară la 
Băile Herculane, se anunță un final 
pasionant : nu mai puțin de sase ju
cătoare candidează Ia cucerirea titlu
lui cu trei runde înainte de încheie
rea finalei. în runda a 12-a. marea 
maestră Margareta Mureșan. care 
luptă pentru a cîstiga primul său 
titlu de campioană, a obtinut o nouă 
victorie, de data aceasta la Eleonora 
Gogilea. dar si principala sa con
tracandidată. tinăra Gabriela Olărâ- 
su. a înscris un punct invingind-o cu 
piesele negre ne Iudita Chiricuță.

ÎN CÎTEVA
• Meciul dintre marii maestri Va

sili Smislov si Zoltan Ribli, contind 
ca semifinală a turneului candidati- 
lor la titlul mondial de sah. a con
tinuat la Londra cu partida a 10-a, 
încheiată remiză la mutarea a 30-a. 
Smîșlov conduce cu 6—4 puncte și 
mai are nevoie de o jumătate de 
punct pentru a se califica în finală.
• în turneul international de te

nis de la Miami Beach (Florida), ju
cătorul cehoslovac Ivan Lendl l-a în
vins cu 6—3. 7—6. 6—4 pe america
nul Brian Teatcher, iar Jose Luis 
Clerc (Argentina) a dispus cu 6—2, 
7—6. 6—4 de Sandy Mayer (S.U.A.).
• Ancheta organizată de revista 

„Stadion" din Praga l-a desemnat pe 
Ladislav Vizek — cei mai bun fotba
list din Cehoslovacia in anul 1983. 
în virstă de 28 de ani. component din 
1975 al echipei Dukla Praga. L. Vi
zek a evoluat de 45 de ori in echipa 
națională cu care a cîștigat. în 1980, 
titlul de campion olimpic la Mosco
va si medalia de bronz la campio
natul european din Italia.

Pe locurile următoare tu fost cla
sați Ladislav Jurkemik (Inter Bra
tislava) si Jan Fiala (Dukla Praga).

cinema
• O lebădă Iarna X VICTORIA
(16 28 79) - 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Neamul Șoimăreștilor : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 18,30.
• Felix și Otilla ; COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 18,30.
• Căruța cu mere : PACEA (60 30 85)
__ ik qn . 17 . ia qn
• Serbările galantei VOLGA (79 71 26)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15.30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19.30.
• Fructe de pădure : MIORIȚA
(14 27 14) — 10,15; 12,15; 14,15; 16.15;
18,15; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Artista, dolarii și ardelenii : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15: 17; 19.
• Mihai Viteazul — 9; 13; Lovind o 
pasăre de pradă — 15,45; 17,45; 19,30 : 
ARTA (21 31 86). 

less Riise. Republicii Franceze — 
Michel Rougagnou, și Republicii 
Populare Benin — Paul Kpoffon.

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

zilei
participat tovarășul Stefan Mocuța. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare.

A fost de fată L. I.‘ Boiko, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al
Uniunii Sovietice la București.

★
Muzeul literaturii române și Bi

blioteca italiană din București au or
ganizat o expoziție dedicată centena
rului celebrului personaj al literaturii 
pentru copii — „Pinocchio". Deschi
să. vineri la amiază, la sediul muzeu
lui. expoziția este concepută sub 
forma unui panoramic fotografic ilus- 
trînd personajul scriitorului italian 
Carlo Collodi in viziunea diverselor 
companii teatrale, ca si primele re
prezentații scenice ale acestuia. în 
1890. De menționat că expoziția a 
fost itinerată Dină acum In numeroa
se țări ale lumiL

La vernisaj a participat Benedetto 
Santarelli, ambasadorul Italiei la 
București.

(Agerpres)

—- Dunărea C.S.U. Galați ; F.C. Bihor 
Oradea — C.S. Tirgoviște : F.C. Baia 
Mare — Rapid : F.C. Argeș Pitești — 
A.S.A. Tg. Mureș : S.C. Bacău — Di
namo : Universitatea Craiova — Cor- 
Vinul Hunedoara. Toate partidele 
încep la ora 13,30.

Echipa României, care In seria pre
liminară pierduse un singur meci (la 
R. D. Germană), a cîștigat „finala 
mică". învingînd cu 24—20 (11—9) re
prezentativa R. F. Germania. Plasa
rea formației noastre ne podiumul 
grupei „B“ a C.M. constituie un re
zultat meritoriu, dacă ținem seama 
că la întreceri au participat o sea
mă de reprezentante de elită ale 
handbalului feminin mondial.

Dana Nutu a remizat cu Gabriela 
Olteanu. rezultatul de egalitate fiind 
consemnat si în partidele Marina Po- 
gorevici — Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Teodorescu — Voichița 
Călinescu. Gertrude Baumstark a 
cîștigat la Mariana Ionită. Ligia Jic- 
man la Mariana Duminică, iar Eu
genia Ghindă a invins-o pe Sma- 
randa Boicu.

în clasament conduce Margareta 
Mureșan, cu 8,5 puncte, urmată de 
Gabriela Olărașu — 8 puncte si O 
partidă Întreruptă.

R1NDURI
La anchetă au participat 50 de an

trenori. specialiști, ziariști si ju
cători.
• Portarul echipei Hajduk Split, 

Zoran Simovici, a fost desemnat 
drept cel mai bun fotbalist din Iugo
slavia in anul 1983.

Pe locurile următoare au fost cla
sați Marko Mlinarici (Dinamo Za
greb) și Liubomir Radovanovici 
(Partizan Belgrad).

» Finala turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah se va 
disputa intre marile maestre sovietice 
Lidia Semenova și Irina Levitina, 
învingătoarea urmînd să întîlnească 
pe actuala campioană Maia Cibur- 
danidze (U.R.S.S.). tn semifinale. Li
dia Semenova a invins-o pe Nana 
Ioseliani, iar Irina Levitina a cîștigat 
meciul cu Nana Aleksandria.

0 La Lisabona, in meci retur al 
finalei „Supercupei Portugaliei" la 
fotbal, echipa F.C. Porto, deținătoa
rea „Cupei", a învins cu scorul de 
2—1 formația locală Benfica, cîștigă
toarea campionatului.

tn primul ioc scorul a fost egal : 
0—0. astfel că trofeul a revenit echi
pei F.C. Porto.

• Balul de simbătă seara x PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
• Capturați-i la barieră : LUCEA
FĂRUL (15 37 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.
• Transportul X STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17.15; 19,30.
• Capcana neobișnuită x BUCUREȘTI
(15 6151) - 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.
• Urgent... Secret: GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Călătorul cu cătușe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
e Loto-Prono ’82 : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea și regina : CULTURAL 
(83 50 13) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O afacere murdară : PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, SALA MICA A PALATULUI - 
18; 20.
• Femeia dispărută: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : CAPITOL 
(16 29 17) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• 39 de trepte : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tess : CENTRAL (14 12 24) — 0; 
12,15; 16; 19,15.

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

Astăzi sosește in țara noastră 
primul ministru al Republicii Elene, 

Andreas Papandreu
(Urmare din pag. I)
tor relații, o hotărîtoare contribu
ție este adusă de întîlnirile la ni
vel înalt de la București și Atena, 
de rezultatele fructuoase ale acestui 
dialog, intrat, ca o practică curentă, 
în relațiile dintre cele două țări.

De fiecare dată, comunicatele, de
clarațiile comune și înțelegerile con
venite evidențiază viabilitatea apli
cării principiilor respectului reciproc, 
colaborării și avantajului reciproc în 
raporturile existente între țările 
noastre, convergenta pozițiilor celor 
două țări cu privire la necesitatea 
transformării regiunii balcanice în
tr-o zonă lipsită de arme nucleare și 
statornicirii unui climat de încredere 
între toate statele din Balcani, fără 
deosebire de orînduire socială, pen
tru eliminarea pericolului nuclear în 
Europa și în întreaga lume.

Legăturilor existente pe plan poli
tic. cultural și în alte domenii li s-a 
adăugat permanent extinderea re
lațiilor de cooperare economică. 
Acordul privind direcțiile de bază 
ale dezvoltării, cooperării econo
mice, industriale și tehnico-științifi
ce, semnat de președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Andreas 
Papandreu, în mai 1982, la Atena, 
alte documente româno-elene au 
marcat momente cardinale, deschi
zătoare de largi orizonturi pentru 
evoluția bunelor raporturi între cele 
două țări.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia cu prilejul vi
zitei premierului Andreas Papandreu, 
în 1982. Ia București : „Vizita pe care

Hidrocentrala Galbeni de pe Șiret a fost 
racordată la sistemul energetic național

Printr-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE. CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, 
Comitetul județean de partid Bacău 
raportează că joi, 15 decembrie, 
constructorii și montorii din cadrul 
Grupului de șantiere al Trustului de 
construcții hidrotehnice și Trustului 
„Energomontaj" au racordat la sis
temul energetic national primul 
grup de 15,5 MW din cadrul hidro
centralei Galbeni.

Raportăm, totodată — se spune 
în telegramă — că prin regularizarea 
riului Șiret pe această porțiune și 
formarea unui lac de acumulare cu 
un volum util de circa 40 milioane 
mc de apă se creează condiții pen
tru punerea tn valoare a unei supra

!n aceste zile la 

chioșcuri și Ia maga

zinele de difuzare

a presei

Almanahul
„Scînteia“

1984
O carte a anului, un an într-o carte

ALMANAHUL „SC1NTEIA“ 1984
400 de pagini bogat ilustrate, 

într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică

*
*L
• Held! tn oraș — 9; 11; 13; 17,15; 
Elvis - 15; 19,15: DOINA (16 35 38).
• Atenție la gafe ! : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,30, GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : LIRA 
(317171) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Dublu delict: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Mitul Fedorei : FLOREASCA
(33 29 71) — 8,45; 1045; 14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.

teatre

o faceți in România constituie o ex
presie a bunelor relații tradiționale 
dintre popoarele român și grec, a 
dezvoltării continue a colaborării din
tre țările noastre. în același timp, ți- 
nind seama de situația internațională 
deosebit de gravă — atit politică, cit 
și economică — este necesar să În
tărim colaborarea și conlucrarea 
noastră pentru a contribui la solu
ționarea problemelor internaționale, 
Ia promovarea politicii de destindere, 
de colaborare, de pace".

La rîndul său, primul ministru 
ANDREAS PAPANDREU. elogiind 
contribuția importantă a președinte
lui României la lupta pentru destin
dere, pentru pace, pentru reducerea 
înarmărilor, și în primul rînd a înar
mărilor nucleare, care l-a consacrat 
„drept una dintre cele mai impor
tante personalități ale epocii noas
tre", declara : „într-adevăr, putem să 
salutăm faptul că am creat aseme
nea relații intre țările noastre, intre 
popoarele noastre încît sint de invi
diat și cred că, procedînd astfel, am 
adus o contribuție importantă la rea
lizarea unui climat de destindere șl 
pace în Balcani".

Cu convingerea că vizita In țara 
noastră a primului ministru elen, 
Andreas Papandreu, va reprezenta 
un nou moment în dezvoltarea co
laborării în toate domeniile dintre 
țările noastre și va contribui, tot
odată, la destindere, conlucrare, 
pace în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume, poporul român adre
sează distinsului oaspete călduroasa 
urare „BUN VENIT PE PĂMÎNTUL 
ROMANESC !“

fețe de peste 1 500 hectare și se asi
gură o însemnată rezervă de apă 
pentru irigații și utilizări industriale.

Hotărîți să traducă în viață sarci
nile stabilite de Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui și însuflețiți de indicațiile și 
orientările date de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, comuniștii, toți construc
torii și montorii acestui mare com
plex hidrotehnic de pe Șiret se an
gajează să muncească cu și mai mul
tă însuflețire pentru a finaliza. In
tr-un timp cît mai scurt, lucrările de 
montaj la cel de-al doilea grup de la 
hidrocentrala Galbeni și să pună in 
funcțiune la termenele stabilite și 
celelalte două obiective energetice 
de la Răcăciuni și Berești-Sascut.

(Agerpres)1
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• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 15; Fluturi, fluturi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Necunoscuta și funcționarul — 15;
Mirîiala — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea —- 19.
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Arta conver
sației — 18.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase- 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 20; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Fotbal, muzică, umor — 20; (la Pa
latul sporturilor și culturii) : Cu 
mască, fără mască — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română- 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu- (12 27 45) : 
Take, Ianke și Cadîr — 20.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă* * (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 17.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Nică fără frică — 17.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor (premieră) — 19,30.

• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Despot Vodă — 15; Coana
Chirița — 19,30; (sala Atelier) : între 
patru ochi (A) — 19; (sala Batiștei) : 
Inocentul — 20.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vîn- 
zătorul de păsări — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Răceala — 15; Mobilă și durere — 
19,30; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Tartuffe — 19,30.

• IPOTEZA ȘTIINȚIFI
CĂ. Cercetătorii sovietici au 
emis o Ipoteză potrivit căreia 
undele seismice constituie fac
torul determinant pentru trans
formarea compușilor carbonului 
și hidrogenului în hidrocarburi 
solide sau lichide. Pînă în pre
zent se considera că indispen
sabilă pentru formarea hidro
carburilor în scoarța terestră 
este temperatura ridicată și 
constantă, in jur de 100 de grade 
Celsius, pe o durată foarte mare 
de timp, în condițiile unor pre
siuni foarte mari ale scoarței, 
la adinei mi situate intre 3 și 10 
kilometri. Noua ipoteză a re
zultat din cercetările efectuate 
în zonele Ucrainei. Uralului si 
Siberiei, unde cărbunele și pe
trolul nu se află la , adîncimi

mari, dar unde. In trecut, seis
micitatea era ridicată. Prin ex
periențele de laborator, cerce
tătorii au demonstrat că undele 
seismice care eliberează energii 
foarte mari au capacitatea de a 
rupe legăturile moleculare sau 
atomice ale substanțelor orga
nice.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. u™ele unel 
așezări au fost descoperite, re
cent, de arheologii chinezi in 
localitatea Pingan Bao, din 
provincia nord-estică a Chinei, 
Liaoning, fapt ce arată — 
după cum relevă agenția Chi
na Nouă — că regiunea a 
fost locuită încă din timpurile 
cele mai vechi. în perimetrul 
așezării, cuprinzînd o suprafață

de 120 000 metri pătrațt, săpătu
rile au scos la iveală numeroa
se obiecte specifice civilizației 
bronzului, obiecte decorative 
executate din os, piese de jad. 
tn mormintele construite, potri
vit specialiștilor, cu circa 3 000 
de ani în urmă au fost găsite 
schelete umane foarte bine con
servate. Primele concluzii ates
tă că așezarea a fost locuită 
timp de aproape 2 000 de ani, 
in perioada 3 000—1 000 înaintea 
erei noastre.

• BATERIE ELECTRI
CĂ PENTRU STOCAREA 
ENERGIEI SOLARE. Firma 
japoneză „Komatsu LTD" din 
industria construcției de mașini 
a anunțat punerea la punct a 
unei noi baterii electrice pentru

stocarea energiei solare. Infor
mează agenția Kyodo. Bateria, 
de tip necristalizat, are o rată 
de conversie de 10,7 la sută, cu 
0.44 la sută mai mare decit cele 
mai înalte rate atinse pinâ in 
prezent. Spre deosebire de ba
teriile existente, cea menționată 
are un strat amorf de silicon 
între cei doi electrozi, unul din 
ei fiind transparent.

• UN „PICASSO" 
NECUNOSCUT. Un
blou atribuit lui Picasso si da- 
tind din perioada de tinerețe a 
celebrului pictor a fost descope

rit In podul unei case din orașul 
Vigo (Spania) — informează a- 
gentia France Presse. Tabloul — 
o pictură in ulei, avind dimen
siunile de 16X22 cm si semnat 
Pablo Ruiz — a fost autentifi
cat de mai multi experti ca a- 
parținind lui Picasso. Ooera a 
fost realizată în vara anului 
1899. afirmă experții. cind Pi
casso avea 15 ani.

• „EUROPENII" DE- 
ACUM PATRU... MILI
OANE DE ANI. Prin studi- 
erea minuțioasă a fragmentelor

unei mandibule de australopitec. 
descoperite în sudul Siciliei. di
rectorul centrului de paleontolo
gie din Sicilia, prof. Gennaro 
Bianchini. a ajuns Ia concluzia 
că oamenii primitivi trăiau deia 
pe teritoriul Europei in urmă 
cu patru milioane de ani. Ipote
za aduce modificări importante 
in ce privește cunoștințele pri
vind răsoîndirea geografică a 
oamenilor primitivi. în afară de 
aceasta, apreciază savantul ita
lian. descoperirea confirmă ipo
teza privind faptul că în trecu
tul îndepărtat ar fi existat o 
„punte" transcontinental între 
Europa și Africa. Sicilia fiind o 
părticică a acesteia.

• CINE A DESCOPE
RIT BRAZILIA? La între
barea dacă romanii ar fi putut

ajunge la țărmul Braziliei cu 
1 600 de ani înainte de descope
rirea Americii de Sud de către 
portughezi, arheologul Robert 
Marx răspunde afirmativ. El a 
descoperit sub apă. lingă Rio de 
Janeiro, acoperite cu nămol și 
nisip, resturi ale unei corăbii 
romane și amfore In care mari
narii antici păstrau apă. vin și 
alimente. Savantul a inițiat cer
cetări submarine in zona respec
tivă după ce pescari brazilieni 
au descoperit in plasele lor, de 
pe fundul oceanului, două am
fore antice. Specialiștii au stabi
lit că acestea datează din veacul 
al doilea î.e.n. și că au fost pro
duse în Cartagina. Se știe că na
vigatorii romani ajunseseră pînă 
în insulele Canare și ale Capu
lui Verde.

• APEL PENTRU SAL
VAREA PĂDURILOR DIN 
MUNȚII HIMALAIEI. Un 
grup de oameni de știință in
dieni și din alte țări au lansat 
un apel de a se salva pădurile 
Himalaiei de la distrugere. în 
cadrul unui seminar, desfășurat 
în brașul Nainital, ei au atras 
atenția asupra faptului că tăie
rea masivă a pădurilor in Munții 
Himalaiei aduce mari prejudicii 
mediului înconjurător. S-a apre
ciat. astfel, că despăduriri ne 
scară largă au transformat ver
sant» odinioară înverziți ai 
munților în zone pustii, apele 
curgătoare din regiune fiind a- 
menințate să sece. Aceasta, la 
rîndul său. va duce la periculoa
se alunecări de teren.
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PENTRU DEZARMARE, PENTRU ELIMINAREA
PRIMEJDIEI NUCLEARE!

Adunarea Generală a O.N.U. condamnă războiul 
nuclear ca fiind contrar conștiinței și rațiunii umane

Rezoluții adoptate la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 16 ȚAgerpres). - Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat 27 de rezoluții cu privire la diferite aspecte ale dezarmării - 
relevă agențiile France Presse, Reuter și U.P.I. Intr-una din aceste rezo
luții, Adunarea Generală a O.N.U., avertizind asupra creșterii pericolului 
nuclear, „condamnă hotărît, necondiționat și pentru totdeauna războiul 
nuclear ca fiind contrar conștiinței și rațiunii umane", „una dintre cele 
mai monstruoase crime împotriva umanității și violarea dreptului uman su
prem - dreptul la viață". Alte rezoluții se pronunță pentru înghețarea ar
mamentelor nucleare, co un prim pas spre dezarmare, pentru interzice
rea utilizării forței în spațiul cosmic, pentru crearea de zone a’enucleari- 
zate, inclusiv în Orientul Mijlociu, convocarea unei conferințe internațio
nale însărcinate cu examinarea transferului către țările in curs de 
dezvoltare a unor resurse eliberate prin reducerea bugetelor militare etc.

De asemenea, Adunarea Generală a adoptat o rezoluție prin care se 
pronunță pentru organizarea, pînă în anul 1983, o unei a treia sesiuni 
speciale consacrate dezarmării, după cele din anii 1978 și 1982.

„Britania nu are nevoie de nici un fel de arme atomice"

O acțiune de sprijinire a militantelor engleze pentru pace
LONDRA 16 (Agerpres). — Con

ducerea Partidului Laburist brita
nic a transmis femeilor partici
pante la „tabăra păcii" de la baza 
militară din Greenham Common 
un mesaj in care se arată că „Bri
tania nu are nevoie de rachete 
«Cruise*  sau de orice alt fel de 
arme nucleare. Folosirea lor ar pu
tea avea urmări catastrofale și
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pleirea întregii omeniri". Mesajul a 
fost predat de un grup de deputați 
laburiști, împreună cu fondurile 
strinse de deputății din partea aces
tui partid in parlamentul britanic 
pentru a ajuta pe luptătoarele pen
tru pace care se opun amplasării 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul Marii Bri
tanii.

Canadienii se opun escaladării cursei înarmărilor
Rezultatele unui sondaj de opinie

OTTAWA 16 (Agerpres). — Po
trivit unui sondaj de opinie, mai 
mult de jumătate dintre canadienii 
chestionați s-au pronunțat împotri
va efectuării de experiențe nu-

cleare americane ne teritoriul Ca
nadei. Răspunsurile date de persoa
nele chestionate reflectă îngrijora
rea opiniei publice canadiene fată 
de continuarea politicii de escala
dare a cursei înarmărilor nucleare.

ITALIA : Demonstrație 
pentru pace și dezarmare

ROMA 16 (Agerpres). — La che
marea sindicatelor democrate, la 
Bologna a avut loc o mare de
monstrație pentru pace si dezarma
re. Mii de oameni au parcurs stră
zile orașului purtind lozinci ca „Nu 
rachetelor „Pace, locuri de mun
că !“. La mitingul care a urmat de
monstrației s-a adoptat un apel 
către toți oamenii muncii din Ita
lia de a-si intensifica lupta pen
tru oprirea amplasării rachetelor 
nucleare in Europa, retragerea și 
distrugerea celor existente.

AUSTRIA : „Europa să nu 
fie transformată în rampă 
de lansare a rachetelor 

nucleare I"
— La Vni- 
(Austria) a 
studenților 
consacrată 
dezarmare.

V1ENA 16 (Agerpres). 
versltatea din Salzburg 
avut loc o adunare a 
și cadrelor didactice 
luptei pentru pace și
Vorbitorii, profesori și studenți, oa
meni de artă șl cultură, s-au pro
nunțat împotriva transformării Eu
ropei intr-o rampă de lansare pen
tru rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune și au subliniat necesita
tea activizării eforturilor in lupta 
pentru preintîmpinarea pericolului 
unei conflagrații nucleare,

Lulnd cuvlntul în parlament, 
Fritz Marsch. secretar al Partidului 
Socialist din Austria, a respins doc
trina „unui război nuclear limitat", 
arătind că primele victime ale,aces- 
ttiia ar deveni locuitorii continentu
lui european. Vorbitorul a relevat 
necesitatea adoptării de măsuri efi
ciente pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nu
cleare.
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VARȘOVIA3
Convorbiri româno-polone

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, C. Badea, transmi
te : Un schimb de mesaje între to
varășul Nicolae Ceâușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist Ro
mân. și tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a avut loc cu prilejul vi
zitei efectuate, in perioada 12—16 
decembrie, la invitația C.C. al 
P.M.U.P., de tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.G. al 
P.C.R., in R. P. Polonă.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceâușescu au fost transmise un cor
dial salut și cele mai bune urări 
tovarășului Wojcifech Jaruzelski, îm
preună cu urări de succes deplin in 
activitatea P.M.U.P. consacrată con
struirii societății socialiste in Polo
nia prietenă.

Din partea tovarășului Wojciech 
Jaruzelski și a Biroului Politic al 
C.C. a! P.M.U.P. au fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceausescu mul
țumiri cordiale pentru mesaj, pre
cum și un cald salut tovărășesc și

cele mai bune urări de succes In 
edificarea socialismului in Romania.

Schimbul de mesaje a fost ocazio
nat de intilnirile pe care tovarășul 
Miu Dobrescu le-a avut cu tovarășii 
Jozef Czyrek, Miroslaw Milewski și 
Tadeusz Porebski, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai C.C. al 
P.M.U.P., Wiodzimierz Mokrzyszczak 
și Jan Glowczyk, membri supleanți 
ai Biroului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.U.P.

în cadrul întîlnirilor s-a procedat 
la o informare reciprocă in legătură 
cu preocupările actuale ale P.C.R. și 
P.M.U.P. în activitatea de construire 
a socialismului in cele două țări și 
s-a făcut un schimb de păreri asu
pra unor probleme ale vieții inter
naționale, precum și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Au fost vizitate obiective econo
mice și social-culturale din Varșovia 
și voievodatul Katowice.

La intilniri și convorbiri, des
fășurate intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Ion Cosma, 
ambasadorul României la Varșovia.

Agențiile de presa
e scurt

CONVORBIRI BULGARO—IN
DIENE. La Delhi s-au încheiat con
vorbirile dintre Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, care a întreprins o 
vizită oficială în India, și primul 
ministru al țării-gazdă. Indira 
Gandhi. După cum transmite agen
ția B.T.A., părțile au abordat cu 
precădere probleme ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale. Procedind la un 
schimb de păreri in problemele in
ternaționale actuale, ele au subli
niat necesitatea creării unui climat 
de încredere pe plan internațional 
și a trecerii la măsuri eficiente de 
dezarmare.

de' un miliard dolari, pe care C.E.E. 
a,r urma să o restituie Marii Bri
tanii, in martie 1984, relatează n- 
genția Associated Press. Șeful gu
vernului britanic a cerut conducă
torilor celorlalte nouă țări membre 
ale Pieței comune să facă „eforturi 
susținute" pentru a soluționa deza
cordurile financiare care âu provo
cat eșecul conferinței la nivel înalt 
a C.E.E. de la Atena.

Propunerea țărilor neutre și nealiniate din Europa 
privind reprezentarea statelor la Conferința de la Stockholm

GENEVA 16 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității Ia Gene
va, după o intilnire de două zile, 
reprezentanții a nouă țări europene 
neutre și nealiniate — Austria, Fin
landa. Suedia, Elveția, Cipru, Malta, 
Iugoslavia, Liechtenstein și San Ma
rino — apreciază că ar fi de dorit ca 
la Conferința pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare in Europa care urmează să 
înceapă la Stockholm la 17 ianuarie 
1984, toate statele participante să fie 
reprezentate de miniștrii de externe. 
După cum informează agenția Reu

ter. șeful delegației Elveției, Franz 
Muheim, a declarat că „datorită fap
tului că negocierile asupra rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
negocierile privind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice 
(START) și cele privind reducerea 
reciprocă a trupelor și armamente
lor și măsuri adiacente in Europa 
centrală (M.B.F.R.) au fost suspen
date, este important ca la Stockholm 
toate țările să fie reprezentate la ni
velul miniștrilor de externe, astfel 
încit punctele lor de vedere să fie 
susținute cu autoritate".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Rezoluții ale Adunării Generale a O.N.U. • Noi contacte 
diplomatice • Nave militare americane și franceze vor 
asigura proiecția vaselor grecești de pasageri ce vor 
transporta combatanții palestinieni din Tripoli • Cuvintarea 

regelui Iordaniei

In sprijinul soluționării 
pe cale pașnică a situației 

din America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager

pres). — La Ciudad de Panama s-au 
Încheiat lucrările Conferinței sindi
cale latino-amerlcane pentru pace in 
America Centrală, la care au parti
cipat reprezentanți a 20 de uniuni 
sindicale din 14 state. Conferința s-a 
pronunțat în sprijinul eforturilor ță
rilor. membre ale „Grupului de la 
Contadora“ — Mexic, Panama, Co
lumbia și Venezuela — îndreptate 
spre soluționarea situației de criză 
din America Centrală exclusiv pe 
calea negocierilor.

Eliberarea și accesul la independență al Namibiei 
— preocupare majoră a statelor Africii 

Mesajul președintelui Nigeriei

VIZITA IN IUGOSLAVIA. La 
Belgrad s-au desfășurat convorbi
rile oficiale dintre Mika Șpiliak, . 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, si președintele Franței, 
Frangois Mitterrand, care efectuea
ză o vizită oficială în capitala iu
goslavă. Au fost abordate — după 
cum relevă agenția Taniug — as
pecte majore ale actualei situații 
internaționale, precum și probleme 
ale relațiilor bilaterale.

CONSECINȚELE SECETEI IN 
AFRICA. 150 milioane de africani 
din 22 de țări cel mai puțin dezvol
tate din lume sint confruntați cu o 
lipsă acută de. alimente ca urma
re a secetei care bintuie Africa de 
14 ani, a declarat Sadig Rasheed, 
director al -Comisiei sociale a Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Africa, in cuvintarea ținută la în
cheierea reuniunii de la Nairobi a 
experților internaționali consacrate 
urmărilor secetei.

LAGOS 16 (Agerpres). — Regimul 
de apartheid din R.S.A. și situația 
din Africa australă reprezintă un pe
ricol real pentru pacea și securitatea, 
internațională — a declarat pre
ședintele Nigeriei, Alhajf Shehu 
Shagari. în mesajul adresat parti- 
cipanților la seminarul regional a- 
frican al tineretului, care s-a des
chis ■ la Lagos. In încercarea de a 
menține sistemul de discriminare ra
sială, se arată în mesaj, regimul mi
noritar din R.S.A. recurge la ac
țiuni agresive Împotriva Angolei, 
Mozambicului și altor state africa
ne din „prima linie", încalcă Inte

gritatea teritorială a statelor afri
cane independente cu scopul de a 
destabiliza situația politică din 
aceste țări.

Preocuparea majpră a statelor 
continentului, menționează șeful sta
tului nigerian, este eliberarea și 
accesul la independență al Nami
biei. in baza rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O'.N.U. în
cetarea ocupării militare a Namibiei 
de către R.S.A., a actelor de agre
siuni la adresa țărilor vecine ar 
contribui la restabilirea păcii și sta
bilității In sudul Africii, se arată 
tn încheierea mesajului.

I GUVERNUL ARGENTINIAN a 
instituit o „Comisie națională pen- 

Itru studierea cazurilor de dispari
ție a persoanelor cu vederi demo
cratice" în timpul- fostelor regimuri 

I militare, transmite agenția Prensa
Latina. Organizații politice și de 
masă din Argentina au publicat co
municate in care se precizează că 

I de la 24 martie 1976, cind puterea 
I a fost preluată în țară de militari.

aproximativ 30 000 de persoane au 
Ifost „date dispărute".

nefiind cunoscută.

PROGRAM DE AUSTERITATE. 
Primul ministru al Belgiei. Wilfried 
Martens, a anunțat că programul de 
austeritate al guvernului său va fi 
menținut, și in 1984. Obiectivul 
prioritar, a> spus el. este acela al 
asanării finanțelor publice, al căror 
deficit se ridică. în 1983, la nivelul 
record de 15.3 la sută din produsul 
național brut.

soarta lor

BRITANIC, 
declarat, în 

că este 
de decizia

PRIMUL MINISTRU
Margaret Thatcher, a
Camera Comunelor,
„profupd dezamăgită"
Parlamentului (vest-) european —
organ consultativ al Pieței comune 

| — de a îngheța rambursarea sumei

FORȚELE 
SALVADOR 
asupra zonei 
situată în partea de răsărit a ță
rii. Comentind evenimentul, postul 
de radio salvadorian „Venceremos" 
a precizat că preluarea controlu
lui de către insurgenți în zona 
Cerj-o Cacahuatique a .înserpnat. 
între altele, distrugerea importan
tului centru local de comunicații al 
armatei, ceea ce reprezintă una din 
cele mai grele pierderi suferite pe 
cîmpul de luptă în ultimii trei ani 
de c.ătre forțele armate salva'do- 
riene.

INSURGENTE DIN 
au preluat controlul 
Cerro Cacahuatique,

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat cu 147 voturi și o abținere (Is
rael) o rezoluție prin care autorizea
ză extinderea cu incă trei ani a 
mandatului Agenției Națiunilor Uni
te de ajutor și lucrări pentru ret’u- 
giați palestinieni din Orie.ntul Mijlo
ciu. (U.N.R.W.A.), care urma să ex
pire la 30 iunie 1984 — informează 
agenția U.P.I. Documentul reafirmă, 
de asemenea, cererea ca sediul 
U.N.R.W.A. — care a fost transferat 
la Viena, din Liban, din cauza lupte
lor din această țară — să revină cit 
mai curind lă-. locul său inițial.

Au fost, totodată, adoptate o serie 
de rezoluții in legătură cu diferite 
aspecte ale politicii Israelului in. te
ritoriile arabe ocupate. Intr-unui din 
aceste documente, Adunarea Genera
lă a O.N.U. condamnă „anexarea de 
către Israel a unor părți din terito
riile ocupate, înființarea de noi așe
zări israeliene în aceste regiuni, re
curgerea la practici represive împo
triva populației arabe". Adunarea 
Generală cere Israelului să se â'btină 
de la „orice acțiune care ar pbteâ 
determina schimbarea statutului le
gal, a naturii geografice sau a com
poziției demografice a teritoriilor 
arabe ocupate în 1967, inclusiv a Ie
rusalimului". Sint declarate, de ase
menea, nule și neavenite toate mă
surile legislative si administrative 
luate de Israel pentru a schimba 
caracterul și statutul legal al terito
riului sirian ocupat, înălțimile Golan.

RABAT. — Problema libaneză și 
alte aspecte ale situației pe plan 
arab și internațional s-au aflat in 
centrul convorbirilor de la Rabat 
dintre regele Hassan al II-Iea al 
Marocului și președintele Libanului, 
Amin Gemayel. care a făcut o vi
zită in capitala marocană.

TEL AVIV. — în cadrul turneu
lui său în regiune, trimisul special

american în Orientul Mijlociu, Do
nald Rumsfeld, a avut în Israel con
vorbiri cu primul ministru. Yitzhak 
Shamir, in cadrul cărora a fost d- 
xaminată situația din regiune, în
deosebi aspecte ale situației din 
Liban.

ATENA 16 (Agerpres). — Nave mi
litare americane și franceze vor asi
gura protecția celor cinci vase gre
cești. de pasageri, care vor transpor
ta combatanții palestinieni din ora
șul libanez Tripoli, aparținînd - „Al 
Fatah", principala componentă a Or
ganizatei pentru Eliberarea Pales
tinei — relatează agențiile Associated 
Press și U.P.I., citind un purtător de 
cuvint al Ministerului Marinei Co
merciale de la Atena. Se precizează 
că misiunea vaselor grecești va înce
pe din momentul în care acestea vor 
intîlni navele americane și franceze, 
în portul Larnaca, din Cipru. După 
ce vor părăsi portul Larnaca, vasele 
grecești vor arbora pavilionul Națiu
nilor Unite.

STRASBOURG 16 (Agerpres). — 
într-o cuvintare rostită in fața Par
lamentului European de la Stras
bourg, regele Hussein al Iordaniei a 
avertizat Statele Unite că recentul a- 
cord de cooperare strategică, încheiat 
cu Israelul, a adus regiunea Orientu
lui Mijlociu în pragul „unei confrun
tări între marile puteri". După cum 
transmit agențiile U.P.I. și A.P., su
veranul hașemit a apreciat, de ase
menea, că negarea, in continuare, a 
drepturilor legitime ale poporului pa-, 
lestintan, nerecunoașterea O.E.P. ca 
unic reprezentant legitim al acestuia 
au complicat și mai mult situația din 
zonă. Tergiversarea soluționării pro
blemei, palestiniene — aflată in cen
trul oricărei reglementări globale in 
Orientul Mijlociu — „ar putea sub
mina liniștea și pacea altor țări din 
regiune", a apreciat regele Hussein.

DANEMARCA: Alegeri generale anticipate
COPENHAGA . 16 (Agerpres). — în 

urma respingerii in Folketing (parla
ment) a proiectului de buget pentru 
anul fiscal viitor, primul ministru al 
Danemarcei. Poul Schlueter, a anun
țat dizolvarea forului legislativ și or-, 
ganizarea de alegeri generale anti
cipate la 10 ianuarie 1984, informea
ză agențiile United Press Internatio
nal și Reuter. împotriva proiectului

guvernamental au votat 93 de depu
tați din opoziție.

Guvernul minoritar condus de 
Poul Schlueter a fost confruntat, 
incă de la formarea sa, in decem
brie anul trecut, cu numeroase pro
bleme dificile, intre care rate ridi
cate ale inflației, șomajului și un 
ridicat deficit bugetar.
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6. Pentru realizarea unui echilibru al forțelor
la niveluri cit mai scăzute, pentru reducerea 

și lichidarea arsenalelor nucleare, a tuturor armamentelor
„Popoarele europene se pronunță ferm pentru reluarea nego

cierilor de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii și realizarea unui acord care să asigure un echilibru al 
forțelor între cele două părți la un nivel cit mai scăzut al înarmă
rilor, care să excludă amplasarea noilor rachete cu rază medie de 
acțiune in Europa și să ducă la retragerea și distrugerea celor 
existente”.

NICOLAE CEÂUȘESCU
In expunerea prezentată la aduna

rea festivă consacrată Unirii, tova
rășul Nicolae Ceâușescu a pus din 
nou in atenție extrema gravitate a 
situației create în lume ca urmare « 
intensificării cursei înarmărilor, în
deosebi a escaladării înarmărilor ra- 
cheto-nucleare. sub pretextul reali
zării unui echilibra militar. Reliefind 
periculozitatea continuării acestui 
curs, faptul ca se află in joc însăși 
viața omenirii, conducătorul parti
dului și statului nostru a evidențiat 
ca o cerință primordială a momen
tului actual necesitatea de a se pune 
capăt ncintirziat cursei înarmărilor, 
în primul rind nucleare, de a se rea
liza un echilibru prin reducerea con
tinuă a arsenalelor piuă la lichidarea 
lor. ca singura cale de a se evita o 
conflagrație pustiitoare.

Este o cerință de cea mai mare 
stringență, ce derivă din analiza 
obiectivă, realistă a fantelor, a evo
luției situației internaționale.

Mai multe arme — mai 
multă insecuritate. Se știe că 
politica înarmărilor a fost ..justifica
tă" invariabil de protagoniștii ei prin 
necesitatea menținerii „echilibrului 
militar" ca temelie a securității. 
Dar. in ultimele trei decenii, disputa 
în materie de echilibra militar a ră
mas deschisă și nici una din părți, 
nici lumea în ansamblul ei, nu se 

bucură azi de mai multă securitate. 
Dimpotrivă. In tot acest timp, arse
nalele in general și cele nucleare in 
special au. acumulat un uriaș poten
țial exploziv ; iar' cursa' continuă in 
ritm mereu mai accelerat. Tn pofida 
voinței popoarelor, a avertismentelor 
oamenilor de știință, asistăm la noi 
și noi măsuri îndreptate sore produ
cerea de arme cu o putere de distra
gere tot mai mare. Drept rezultat, pe 
planetă s-au acumulat circa 50 600 de 
încărcături nucleare. Acestui „butoi, 
cu pulbere" radioactivă nu-i lipsește 
decit o scinteie pentru a arunca in 
neant roadele evoluției multimilena
re a societății omenești și chiar spe
cia umană ca atare. Iar sursele de 
Scântei se înmulțesc cu repeziciune.

Situația cea mai flagrantă s-a 
creat în Europa, devenită cel mai 
mare arsenal nuclear și clasic, a că
rui forță de -distrugere pune in pri
mejdie nu numai pacea și viata din 
perimetrul continentului, ci și din 
întreaga lume.

Amenințare sub masca
protecției. Conceptul in sine nu
e nou. Intr-un fel sau altul, el a
marcat relațiile internaționale de-a 
lungul evoluției istorice. Desigur, în 
condițiile existentei unor societăți 
bazate pe politica de forță și de sub
jugare a altor popoare, destule state 
au reușit să-și mențină suveranitatea 

și independența pentru că au putut 
conta pe mijloace de apărare cores
punzătoare.

Apariția și perfecționarea armelor 
nucleare au adus schimbări radicale 
îr. ce privește puterea de distragere, 
iar acest lucru impune prin el însuși 
p schimbare a conținutului noțiunii 
ele securitate sau do echilibra. Aceas
ta .fiindcă armele nucieare. prin 
forța lor de distragere — inclusiv 
prin efectele de lungă durată, pe arii 
foarte întinse — și gradul de pre
cizie la care au ajuns mijloacele de 
transportare la țintă, au încetat să 

; mai constituie arme de apărare tn 
sensul clasic al noțiunii, fiind, prin 
excelență, arme de exterminare in 
masă. Cum intr-un război nuclear nu 
ar mai putea fi vorba de învingători 
și învinși, ci de o distrugere totală, 
cu consecințe incalculabile pentru 
întreaga omenire, acumularea de ar
mament nuclear constituie mai mult 
o amenințare decit o protecție și ca 
atare propria securitate nu mai poate 
serai ca argument pentru înarmări.

Cu atit mai puțin pot fi invocațe 
menținerea sau obținerea echilibru
lui. Cum arăta pe bubă Treptate to
varășul Nicolae Ceâușescu, din mo
mentul in care fiecare din părți a 
acumulat un potențial nuclear ca
pabil să distrugă nu numai cealaltă 
parte, ci și lumea întreagă, căutarea 
echilibrului prin sporirea înarmări
lor frizează absurdul. Căci orice s-ar 

spune, omul poate muri numai o 
dată.

Teoria „înarmării pentru 
edificarea securității" și re
versul ei. Se impune atenției și un 
alt aspect. Din momentul in care 
cursa Înarmărilor a devenit, în pri
mul rind, o cursă calitativă, tehno
logică, bazată pe principiul „acțiune- 
reacție". cind in laboratoare sau pe 
poligoanele de testare se află per
manent noi tipuri de arme, nu se 
mai pot defini cu precizie și opera
tiv disponibilitățile părții adverse. Și 
chiar cind acest lucra ar fi posibil, 
dinamica comoetiției anulează repe
de evaluările, ’ influențate și ele în 
mod determinant de, lipsa de incre*.  
dere și'- suspiciune. Astfel, „înarma
rea pentru edificarea securității" se 
transformă in reversul său. căutarea 
continuă a unui iluzoriu echilibru 
militar la niveluri tot' mai înalte de-, 
venind- principala sursă de slăbire a 
securității. Aceasta- fiindcă in condi
țiile intensificării continue a cursei 
înarmărilor statele sau grupările de 
state antrenate în ea nu se simt ni
ciodată suficient de înarmate pentru 
a „echilibra" potențialul adversaru
lui. urmârindu-se de fapt nu o echi
valare, ci dobindtrea superiorității. 
Evident, perseverarea pe un aseme
nea făgaș nu poate oferi nicidecum 
perspectiva stabilității, ci numai cea 
a escaladării neîncetate a înarmări
lor.

Că așa stau lucrurile o arată cu 
prisosință desfășurările pe plan mi
litar din ultimii ani, care au adus 
lumea in pragul prăpastiei nucleare. 
Situația, de o gravitate fără prece
dent în istoria omenirii, la care s-a 
ajuns datorită trecerii la aplicarea 
planurilor de amplasare a noilor ra
chete nucleare îh Europa este tocmai 
rezultatul nefast al conceptului de 
securitate fondat pe „echilibrai te
rorii", adică pe sporirea continuă de 
către ambele părți a mijloacelor de 
distragere.

Acumulările de noi arme, moder
nizarea lor continuă implică, tot
odată, creșterea exorbitantă a chel
tuielilor militare — cel mai mare 
factor de irosire a resurselor mate
riale și umane ale planetei, de detur
nare a lor spre scopuri neproductive 
și antisociale — în timp ce omenirea 
este confruntată cu atîtea probleme 
economice complexe.

Cercul vicios al acumulă
rii mijloacelor de distruge
re Echilibrul „descurajării nuclea
re" ca „metodă" de menținere a 
păcii face ca orizontul internațional 
să fie mereu mai întunecat și ame
nințător, căci un. asemenea curs ge
nerează zi de zi suspiciuni, lipsă de 
încredere și destabilizare politică. 
■La rindul lor, acestea stimulează 
urcarea cu incă o treaptă a nivelu
lui înarmărilor, sporind și mai mult 
neîncrederea si problema se învirte 
in același cerc vicios. Mai mult : 
cu cit armele proliferează și siste
mele militare devin mai complexe 
și sofisticate, cu atit crește riscul 
folosirii lor din eroare (politică, mi
litară. tehnică, umană) sau chiar de
liberat.

Sint tot atîtea aspecte care pun în 
lumină ineficienta, periculozitatea și 
imoralitatea politicii de realizare a 
echilibrului militar pe calea inarmă- 
rilor.

Ultimele evoluții arată și mai 
pregnant cit de nefast este acest 
concept anacronic, ce urmări nocive 
are aplicarea lui pentru Întreaga 
omenire. Pe linia desfășurărilor mo
tivate prin „ruperea echilibrului", 
s-a trecut la amplasarea rachetelor 
americane cu rază medie de acțiune 
in state din Europa, iar ca răspuns 
la aceasta Uniunea Sovietică a pă
răsit negocierile de la Geneva și a 
declarat că va trece la măsuri pri
vind amplasarea de noi rachete pe 
teritoriul unor state din Europa și 
în alte zone ale lumii. Toate acestea 
pun in fata Europei, a întregii lumi. 

răspunderea istorică pentru existenta 
popoarelor, a înseși vieții pe planeta 
noastră.

Referindu-se Ia faptul că s-a tre
cut la amplasarea de rachete in po
fida existentei unor propuneri ce 
constituie o bază reală pentru ajun
gerea la un acord. în pofida puter
nicei împotriviri a opiniei publice 
din Europa si de pe alte continente, 
tovarășul Nicolae Ceâușescu arată in 
interviul acordat ziarului austriac 
„Arbeiter Zeitung" : „Se poate spune 
insă că au precumpănit interesele dc 
prestigiu mai mult decit ale unui e- 
chilibru real al forțelor ; s-au ne
socotit opinia publică și interesele 
supreme ale statelor europene de a 
nu sc ajunge la intensificarea înar
mărilor nucleare".

Paritate, dar la un nivel 
cit mai scăzut. Desisur. Part>- 
dul și statul nostru nu neagă nece
sitatea unui echilibru militar pen
tru menținerea păcii. Dar, așa cum 
a subliniat din nou tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, un asemenea 
echilibru trebuie realizat nu la pla
foane tot mai ridicate, ci, dimpotri
vă, la niveluri tot mai reduse ale 
arsenalelor.

în opinia tării noastre, spre a se 
putea stopa actualul curs primejdios 
al evenimentelor, este necesară opri
rea amplasării rachetelor, retragerea 
sau. cel puțin, stocarea lor. încetarea 
trimiterii de noi rachete americane 
în Europa si. in același timp, nein- 
făptuirea contramăsurilor anunțate de 
U.R.S.S.. urmind ca. pe aeeastă bază, 
să fie reluate tratativele de la Ge
neva în vederea realizării unui acord 
de renunțare completă la instalarea 
de noi rachete cu rază medie de 
acțiune. In același timp, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu sublinia că, odată 
cu incepcrea negocierilor de la Ge
neva, ar fi deosebit de important ca 
țările europene, sau cel puțin țările 
din cele două blocuri militare, să 
participe activ, eventual sub forma 
unei comisii consultative care să dis
cute diferite propuneri și să ajute la 
realizarea unui acord, de natură să 
asigure un echilibru intre rele două 
părți, dar un echilibru bazat nu pe 
noi armamente nucleare, ci pe redu
cerea la nivelul cel mai seâzut a ce
lor existente — și actionarea in con
tinuare , pentru eliminarea completă 
a rachetelor și armamentelor nu
cleare de orice fel din Europa.

Această nouă concepție asupra 
echilibrului de forte, izvorîtă din 
analiza profundă a realităților poli- 
tico-militare, ' deschide un larg ori
zont către o politică de asigurare a 
păcii șl securității internaționale 
prin inversarea cursului urmat pînă 
acum, propunindu-se de fapt un 
„echilibru al dezarmării". In virtu
tea adevărului axiomatic că primej
dia de război sporește atunci cind 
armele se inmulțesc. din însăși lo
gica lucrurilor se desprinde că pri
mejdia va scădea pe măsura împu
ținării mijloacelor de purtare a răz
boiului. .

Realizarea unul echilibru pe aceas
tă cale este nu numai necesară, ci și 
pe deplin posibilă, fără pericole 
pentru securitatea vreuneia din 
părți. în ultimă instanță, depășirea 
situației extrem de grave create prin 
aplicarea planurilor de instalare de 
rachete cu rază medie de acțiune in 
Europa este nemijlocit legată de op
țiunea pentru calea reducerii arse
nalelor nucleare. Referindu-se la 
acest asnect. președintele României 
arăta, pe bună dreptate, că renun-’ 
tarea de către Statele Unite; la am
plasarea noilor rachete nu va pro
duce nici un fel de dezechilibra 
în raportul de forțe dintre cele două 
părți, după cum nici retragerea și 
distrugerea de către Uniunea Sovie
tică, chiar a totalității rachetelor cu 
rază medie de acțiune, nu va duce 
la dezechilibru, dat. fiind faptul că 
și fără aceste , rachete, cele două 
părți dispun de mijloace atomice in 
stare să distrugă lumea de mai mul
te ori. Acesta ar fi. in opinia Româ
niei. doar primul pas, urmind ca. 
după oprirea amplasării noilor ra
chete. să se treacă in continuare la 
reducerea armamentelor nucleare, a 
armamentelor in general, și Ia reali-: 
Zarea unui echilibru militar la un 
nivel cit mai coborît.

Cu înaltă răspundere pen
tru soarta omenirii. Intr-un m°- 
ment de răscruce pentru omenire, 
România socialistă, prin glasul pre
ședintelui ei, cheamă la acțiune ho- 
tărîtă spre a se preintimpina războ
iul prin oprirea înarmărilor nucleare 
și. reducerea treptată a mijloacelor 
de distrugere, aceasta fiind direcția 
principală spre care se cer concen
trate eforturile tuturor statelor, și 
în primul rind ale celor puternic 
înarmate. Este o poziție realistă, lu
cidă, pătrunsă de înaltă responsabi
litate fată de soarta tuturor popoa
relor.

înlăturarea pericolului de război, 
asigurarea unei păci trainice sint 
obiective mărețe, pentru a căror 
înfăptuire, așa cum a declarat c-u 
toată tăria tovarășul Nicolae 
Ceaușescj, România, poporul român 
vor acționa și de acum înainte cu, 
neslăbită energie, în numele intere
selor supreme ale omenirii. Acum, 
pină nu este prea tîrziu, trebuie să 
se .ajungă la măsuri eficiente pen
tru a se înlătura grava primejdie 
ce planează asupra civilizației uma
ne. Adresind acest vibrant îndemn, 
tovarășul Nicolae Ceâușescu arăta 
că este de datoria popoarelor ca, 
prin acțiunea lor unită și energică, 
să determine factorii de răspundere 
să treacă neintîrziat la transpunerea 
în viață a dezideratului încetării 
cursei înarmărilor, al realizării unui 
echilibru de forțe bazat pe redu
cerea treptată a mijloacelor de dis
trugere pină la eliminarea lor to
tală și definitivă din viața societății,' 
aceasta fiind unica modalitate, de. a 
feri Europa și întreaga lume de o 
catastrofă nucleară.

Vasile OROS


