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CONSFĂTUIREA DE LUCRU
DE LA C. C. AL P. C. R.

pe problemele industriei și agriculturii
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, vi
neri, 27 mai, au continuat. Ia Comitetul Cen
tral al partidului. lucrările Consfătuirii de lu
cru pe problemele industriei și agriculturii.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
prezidiul consfătuirii au luat loc tovarășii 
Const ațin /Dăscălescu. Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina1 vbșhu, Ion Coman. Nicolae Constantin, 
Ion Ludovic Fazekas, Alexandrina
Găinușe, Manea Mănescu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pătan, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdet, Petru Enache, 
Gheorghe Stoica.

Lucrările consfătuirii au avut loc în plen și 
pe grupe de județe.

La dezbaterile în plen, care au avut loc în 
această zi. au luat cuvintul tovarășii : Ilie Cîșu. 
Iosif Szasz. Anton Lungu, Nicolae Vereș, Vasi-le 
Bărbulescu, Florea Ristache.

Participantii la dezbateri au subliniat că ac
tuala consfătuire se înscrie în suita întâlnirilor 
permanente, rodnice și nemijlocite, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le are cu activul de 
partid și de stat, cu cadrele de conducere si 
oamenii muncii din toate domeniile de activi
tate. în vederea stabilirii căilor și direcțiilor 
principale de acțiune pentru transpunerea 
neabătută în viată a programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate si 
de înaintare a României spre comunism. Ei au 
exprimat, și de această dată. înalta prețuire pe 
care comuniștii, toti cetățenii tării o acordă 
contribuției esențiale, determinante, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și statului nostru, 
la mobilizarea energiilor și forțelor creatoare 
ale națiunii pentru realizarea. în cele mâi bune 
condiții, a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională ale P.C.R., 
care asigură progresul neîntrerupt al econo
miei naționale. înflorirea continuă a patriei, 
creșterea permanentă a gradului de bunăstare 
și civilizație al întregului popor.

Desfășurîndu-se sub semnul importantelor 
orientări, indicații și sarcini formulate de 
secretarul general'al .partidului, consfătuirea a 
prilejuit un larg și, fructuos schimb de expe
riență. ce a pus pregnant in evidență Capaci- 
i îea organelor și organizațiilor de partid de 

soluționa problemele complexe pe care..Ie ri- 
A.Că actuala etapă de dezvoltare a tării, de a 
uni eforturile comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor planului pe 1983 și pe întregul 
cincinal.
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,La consfătuirea de lucru au participat cadrele de bază de ia județe, de partid, cu problemele economice, primii secretari, precum și cadre din conducerea centrală 
a guvernului și statului.în consfătuire s-a analizat, pe larg, activitatea organizațiilor și organelor de partid, a consiliilor oamenilor muncii pentru îndeplinirea planului pe primele luni ale acestui an. Așa cum a reieșit din discuțiile care au avut loc, în toate județele s-a depus o activitate susținută de către toate organele și organizațiile de partid, de conducerile întreprinderilor și de orga- îiele centrale, în vederea asigurării îndeplinirii în mai bune condiții a programului de dezvoltare economico-socială.Direcțiile principale ale activității în această perioadă au fost orientate spre realizarea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale, a programelor de dezvoltare mai puternică a economiei naționale, de creștere a eficienței economice.Ca urmare a acestei activități, în primele patru luhi ale acestui an, planul la producția industrială a fost realizat cu o depășire de cîteva’ miliarde lei. Cu toate acestea, sînt încă unele rămîneri în urmă în realizarea producției fizice, ceea ce a creat o serie de greutăți îp desfășurarea normală a activității în multe unități. Dacă s-ar fi realizat în întregime producția fizică, la toate sortimentele, am fi puțut obține rezultate mult mai mari în realizarea planului pe primele 4 luni.Am obținut unele rezultate importante în dezvoltarea mai puternică a surselor, de energie și de materii prime — mă refer în primul rînd la producția de cărbune și o serie de minereuri. Din pă- cate, la petrol producția este sub prevederile planului.Ținînd seama de toate acestea, este necesar să fie luate măsuri în 

vederea înlăturării cît mai rapide a lipsurilor și realizării cu mai multă fermitate a programului energetic și de materii prime. în timpul consfătuirii am făcut o serie de precizări în legătură cu aceasta.Trebuie să acționăm în domeniul industriei de cărbune pentru a asigura realizarea în întregime a planului — și avem toate condițiile să obținem chiar o producție suplimentară de cărbune. Dar se impune să acordăm o atenție mai mare producției de cărbune cocsificabil. Nerealizareâ planului de cărbune cocsificabil ne-a creat greutăți deosebite. Așa cum am discutat, este necesar ca, în următoarele luni, să se asigure nu numai realizarea planului, dar să se acționeze și pentru recuperarea nerealizărilor din primele luni, adică a celor circa 300 000 de tone de cărbune cocsificabil. Aceasta presupune ca întreprinderile miniere, ministerul, organizația de partid din Hunedoara și din Caraș — deci ambele organizații — să ia toate măsurile pentru asigurarea realizării planului, inclusiv programînd lunar recuperarea nerealizărilor din primele luni. Să se acționeze, de asemenea, cu toată hotărîrea pentru realizarea programelor Ia celelalte minereuri, avînd în vedere că, la o serie .de produse, anul viitor va trebui să asigurăm în întregime necesarul din producția internă.Deși s-au aplicat măsuri de reorganizare a activității în domeniul petrolului, aceasta nu se reflectă în măsura necesară în realizarea producției de țiței. De aceea se impune să fie luate toate măsurile pentru a asigura realizarea planului de petrol. Trebuie să facem în așa fel îneît în luna iunie toate schelele să realizeze cel puțin planul prevăzut, pentru a putea trece, în următoarele luni, și aici, la recuperarea nerealizărilor din prima parte a acestui an. Avem posibilități să facem acest lucru printr-o mai bună organizare a activității în fiecare schelă și brigadă.-în general este necesar să luăm

toate măsurile pentru a asigura realizarea producției industriale la toate sortimentele, în conformitate cu prevederile planului, iar acolo unde avem necesități suplimentare, să asigurăm o creștere mai puternică a producției. Trebuie să ne propunem să încheiem semestrul I, deci și trimestrul II, cu depășirea , plafiului la producția-marfă și la ceilalți indicatori și să realizăm în,, întregime producția la toate sortimentele, așa cum este prevăzut, pentru că numai în acest fel vom asigura desfășurarea normală a producției.O atenție deosebită trebuie a- cordată producției de export, luînd toate măsurile pentru a se da prioritate — așa cum este stabilit — realizării producției de export în întregime, atît în clearing, cît și în devize convertibile.Sînt necesare măsuri mult mai ferme în direcția ridicării nivelului tehnic și îmbunătățirii calității produselor. Am realizat unele lucruri bune în această privință, dar mai avem însă multe de făcut. Trebuie să luăm toate măsurile, în fiecare unitate, în fiecare sector, pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții și la cel mai înalt nivel tehnic a întregii producții, acordînd o atenție deosebită producției de export.Sînt asigurate toate cele necesare în vederea bunei aprovizionări tehnico-materiale, în condițiile realizării planului în toate sectoarele și la toate sortimentele. Este evident că nerealizarea, în- tr-un sector, a producției creează dereglări și greutăți în lanț, ceea ce are, cîteodată, influențe negative asupra întregii activități. De aceea este necesar ca organele centrale, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele productive să ia toate măsurile pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor privind buna aprovizionare' tehnico- materială pentru desfășurarea ritmică a producției.

în acest sens, este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru respectarea normelor de consumuri materiale, pentru reducerea consumurilor energetice și de materii prime și materiale, chiar peste ceea ce este prevăzut în normele de consum și în planurile de aprovizionare, avînd în vedere dă sînt. încă consumuri mari în multe sectoare, deci avem încă rezerve pentru o reducere mai puternică a acestor consumuri. Dealtfel, în discuțiile pe această problemă cu fiecare minister, s-au stabilit sarcini mobilizatoare și trebuie luate toate măsurile pentru realizarea lor.Sînt necesare măsuri hotărîte în direcția recuperării și refolosirii materialelor. Pe această cale, în multe sectoare acoperim pînă la 50 la sută, iar în cîteva chiar peste 50 la sută din necesarul - de materii prime. La celuloză, spre exemplu, trebuie să acoperim din colectarea hîrtiei și a altor surse peste 50 la sută din necesarul de celuloză pentru producția de hîrtie, mucavale și altele. Aceasta înseamnă, totodată, și o economie foarte mare, nu numai de lemn, dar și de o serie de produse chimice.Avem prevederi mari de recuperare și refolosire a sticlei, care înseamnă o mare economie energetică, o economie mare de sodă și alte produse. Avem prevederi mari de refolosire a fierului vechi, a metalelor neferoase, a textilelor și așa mai departe. Practic, pe această cale, trebuie să asigurăm o parte însemnată din aprovizionarea teh- nico-materială — și avem rezerve încă mari pentru a spori cantitățile de materiale recuperate și refo- losibile, în toate sectoarele.Trebuie să acordăm o și mai mare atenție recondiționării și refolosirii diferitelor materiale, sub- ansamble și piese. De fapt, la multe din acestea sîntem de-abia la început Avem posibilitatea ca, și în acest domeniu, prin recondiționa- rea și refolosirea subansamblelor,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, vineri la amiază 
s-au deschis lucrările Plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și fi
nanțe.

Participantii la plenară l-au în
tâmpinat cu deosebită căldură, cu 
sentimente de nețărmurită dragoste 
și profundă stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sosirea în Sala 
Palatului. Republicii, locul de’desfă

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUSESCU5 7
Delegația parlamentară sovietică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
delegația parlamentară sovietică, 
condusă de tovarășul I. E. Poliakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. vicepre

Primul ministru al Regatului Lesotho, 
dr. Leabua Jonathan

Președintele Republicii Socialiste 
România. toy.a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-â- 
miază, pe dr. Leabua Jonathan, 
prim-ministru al Regatului Lesotho, 
care a efectuat o vizită oficială in 
tara noastră. 

șurare a lucrărilor. Toți cei prezenți 
au scandat cu însuflețire, minute in 
șir, .numele partidului, al secretaru
lui său general.

împreună cu conducătorul parti
dului și statului nostru, în prezidiu 
au luat loc membrii Biroului Exe
cutiv al Consiliului National al Oa
menilor Muncii. ,

în sală se aflau membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

La plenară participă, ca invitați, 
cadre din conducerile ministerelor și 
instituțiilor centrale, activiști de 

ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al Repu
blicii Sovietice Socialiste Bieloruse, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. efectuează o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului român.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise cu acest prilej, din 
partea șefului statului Lesotho, re
gele Moshoeshoe II. cele mai bune 

partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ziariști.

Lucrările plenarei au fost deschisa 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La propunerea Biroului Executiv 
al Consiliului National al Oamenilor 
Muncii a fost adoptată, în unanimi-' 
tate, următoarea ordine de zi :

'I. — Analiza Dării de seamă a 
Consiliului de Miniștri cu privire Ia 
activitatea de îndeplinire a planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială pe primele patru luni 
ale anului 1983, precum și măsurile 
ce se impun pentru realizarea tutu- 
(Continuare în pag. a Il-a)

Din delegație fac parte deputății
I. D. Sosnov, ministrul construcțiilor 
pentru transporturi al U.R.S.S.. V. A. 
Makarenko, al doilea secretar al C.C. 
al P.C. din Kirghizia, V. G. Vereni-
(Continuare în pag. a V-a)

urări de sănătate și fericire persona
lă. de prosperitate pentru poporul 
român. Primul ministru al Lesotho a 
adresat, de asemenea, vii mulțumiri 
pentru posibilitatea ce i s-a oferit de
(Continuare în pag. a V-a)
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ÎNCHEIEREA
CONSFĂTUIRII DE LUCRU

DE LA C.C. AL P.C.R.
pe problemele industriei și agriculturii

jițoriî. „au relevat 
aținute' puteau ti

Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor

rele de construcții industriale, agri
cole și de locuințe, participantii la 
dezbateri au subliniat că au fost 
întocmite programe speciale pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă, 
devansarea lucrărilor la une
le obiective importante, realizarea 
tuturor investițiilor prevăzute. O 
preocupare susținută o constituie 
asigurarea întregului necesar de 
utilaje și instalații pentru ca noile 
investiții să poată fi date. în folo
sință la termenele impuse, de cerin
țele economiei naționale.

In cadrul consfătuirii,' vorbitorii 
au înfățișat modul cum se desfă
șoară în diverse zone ale tării ac
tuala campanie agricolă, insistind în. 
mod deosebit asupra acțiunilor în
treprinse pentru executarea la timp 
și în cele mai bune condiții a lu-' 
crărilor de întreținere ' a culturilor 
Și diminuarea deficitului de; apă din 
sol în urma seceîdi p&iȘtite^intr-o 
serie de județe ale țărqJ-"O: debs-e-

■ ' ■bî'tă' * atenție a"fost acoixlâtă' în 
timpul dezbaterilor stadiului lucră
rilor din legumicultura, fiind relie
fată importanta deosebită a acestui 
sector pentru buna aprovizionare a 
populației. A fost subliniat ■ faptul 
că. paralel cu efectuarea . lucrări
lor de sezon, o mare atenție se 
acordă. în actualele condiții clima
terice neprielnice, folosirii la în
treaga capacitate a tuturor sisteme
lor de irigații, precum și' a diferi
telor mijloace locale.

în legătură cu pregătirile care se 
fac în prezent pentru apropiata 
campanie de recoltare, s-au scos în 
evidentă acțiunile de revizuire la 
timp a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. a celorlalte utilaje, pentru 
a se crea toate condițiile necesare 
strângerii la timp și fără pierderi a 
recoltei din acest an.

Participanții la dezbateri s-au re
ferit pe larg la importanta și] in
fluența deosebită pe care o au în 
toate sectoarele zootehnice măsuri
le stabilite, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. privind dezvol
tarea continuă a sectorului zootehnic 
și realizarea integrală a programu
lui de autoconducere și autoaprovi- 
ziohare teritorială. Vorbitorii au in
sistat asupra preocupărilor exis
tente în direcția măririi efectivelor 
prin creșterea natalității și reduce
rea mortalității, realizării sporului 
în greutate planificat. îmbunătățirii 
continue a furajării animalelor, a- 
sigurării cantităților de ■’ produse 
animaliere prevăzute.

Un accent deosebit s-a pus în 
cadrul dezbaterilor pe realizarea, 
zi de zi. lună de lună, a producției 
de export. în acest sens, au fost 
evidențiate acțiunile care-se desfă

(Urmare din pag. I)

In același timp, consfătuirea a 
permis o analiză cuprinzătoare, te
meinică a activității desfășurate de 
oamenii muncii în cursul primelor 
luni ale acestui an în toate do
meniile. a rezultatelor obținute, 
precum și evidențierea lipsurilor 
care mai persistă în anumite dome
nii, a acțiunilor prevăzute pentru 
ridicarea întregii activiități la un 
nivel superior de calitate . și ■ efi
cientă.

în cursul dezbaterilor au fost 
relevate succesele înregistrate în 
înfăptuirea planului de dezvoltare 
economică și socială a tării. înde
plinirea producției fizice și marfă, 
ridicarea calității produselor. în
făptuirea programelor de investi
ții Si îndeplinirea sarcinilor la 
export.

. Totodată, vor] 
că realizările, “ol . 
mai.bune dacă s-ar fi acționat cu

. întreaga . răspundere. în fiecare 
sector de activitate, pentru înde
plinirea planului la. toti indicato
rii. pentru valorificarea deplină, 
în acest sens, a posibilităților exis
tente. a potențialului uman, și teh
nic de care dispune economia noas
tră națională; în cadrul consfă
tuirii au' fost prezentate măsurile 
luate în vederea înlăturării neîn- 
țîrziate - a neajunsurilor manifesta
te. pentru recuperarea integrală și 
în cît mai șcurt timp a restantelor, 
pentru realizarea ritmică a tuturor 
sarcinilor de plan, lărgirea bazei 
de materii prime și energetice, ri
dicarea nivelului tehnic al produ
selor. diminuarea permanentă a 
consumurilor specifice și a chel
tuielilor de producție, pentru asi
gurarea unei bune aprovizionări 
tehnico-materiale, pentru creșterea 
productivității muncii și sporirea 
eficientei economice în toate sec
toarele economici naționale. S-a 
arătat, de asemenea.- că o atenție 

..deosebită va fi acordată-. în conti
nuare. realizării producției în struc
tura sortimentală planificată, res
pectării ferme a normelor de. cali
tate. obținerii unor produse cu un 
grad ridicat de competitivitate, uti
lizării, cu maximum de randament, 
a capacităților existente și moder
nizării acestora, gospodăririi judi
cioase a materiilor prime și mate
rialelor, valorificării, resurselor re- 
folosibile. îmbunățătiri.i radicale a 
organizării producției și a i. muncii, 
ridicării calificării personalului 
muncitor. întăririi ordinii si disci
plinei la fiecare loc de muncă.

Rapprtînd asupra modului în-care 
se desfășoară activitatea pe șantie

șoară în județe. în centrale și între
prinderi. în vederea recuperării în 
întregime a nerealizărilor la export 
și îndeplinirii integrale a obligații
lor contractuale pe anul în curs, a 
acoperirii cu contracte a produc
ției anului viitor.

S-a apreciat că eînt condiții pen
tru a asigura realizarea unui export 
la, nivelul cerințelor pieței mondia
le din toate punctele de vedere, 
pentru o bună valorificare a pro
duselor românești pe piața interna
țională, pentru reducerea continuă 
a importului.

Participanții la dezbateri au ex
primat angajamentul organelor și 
organizațiilor de partid de a-și per
fecționa continuu stilul și metodele 
de muncă, de a-și aduce o contri
buție sporită la mobilizarea tutu
ror forțelor în vederea sporirii 
eficienței economice a fiecărei uni- 
ț’ă'fi Și. a fiecărui produs, ridicării 
gradului, de valorificare a resurse
lor materiale și a forței de muncă, 
aplicării in cele mai bune condiții 
a mecanismului economico-finan- 
ciat, întăririi autoconducerii și 
autogestiunii, -pentru a se trece la 
o nouă calitate în toate ramurile 
producției materiale, în scopul 
dezvoltării continue a economiei 
noastre naționale și al sporirii. pe 
această bază, a bunăstării poporu
lui.

în încheierea consfătuirii a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Participantii au aclamat cu mul
tă căldură și însuflețire pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, reafir- 
mînd dragostea, stima și recunoș
tința comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii pentru sprijinul 
permanent pe care-1 acordă activi
tății în toate domeniile, pentru 
grija constantă ce o manifestă pen
tru înflorirea continuă a României 
socialiste, pentru ridicarea nivelului 
de viată al întregului popor.

Aprecierile și îndemnurile cu
prinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au găsit un larg 
ecou în rîndul participantilor la 
consfătuire, care au exprimat hotă- 
rirea activului de partid - și de 
stat, a colectivelor de oameni ai 
muncii din întreaga tară de a ac
ționa cu energie și abnegație pen
tru înfăptuirea exemplară a hotă- 
ririlor adoptate de Congresul al 
XII-Iea și Conferința Națională ale 
partidului; pentru traducerea in 
fapt a orientărilor și sarcinilor tra
sate de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii.

Vineri după-amiază au început la 
București lucrările plenarei Consi
liului Național al Agriculturii. In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

La lucrări participă tovarășii Ion 
Dincă. Nicolae Giosan. Gheorghe 
Stoica. Ion Teșu, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare. Ion 
Cioară, ministrul silviculturii. Marin 
Vasile, președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ion Iliescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor,

Iau parte, caz invitați, secretarii 
cu problemele muncii de partid din 
agricultură, cadre din conducerea di
recțiilor agricole județene, reprezen
tanți ai filialelor Băncii pentru 
Agricultură și Industrie Alimentară, 
ai trusturilor de mecanizare, ai în
treprinderilor agricole de stat, fac
tori de răspundere de la inspecto
ratele silvice, oficiile de gospodărire 
a apelor, reprezentanți ai unor con
silii unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, ai comisiilor județene 
ale producătorilor agricoli, specia
liști din unități de producție, cerce
tare și învățămînt.

De asemenea, iau parte cadre cu 
munci , de răspundere din ministere 
și organe centrale care au sarcini în 
domeniul agriculturii, activiști ai C.C. 
al P.C.R., ai organizațiilor de masă 
și obștești.

în unanimitate, plenara a aprobat 
următoarea ordine de zi :

1. Activitatea desfășurată de or
ganele și unitățile agricole privind 
executarea lucrărilor agricole în

Plenara Consiliului Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Producție

Vineri după-amiază aU avut loc 
în Capitală lucrările plenarei Consi
liului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție.

La lucrări au luat parte membrii 
consiliului uniunii, președinții uniu
nilor județene ale cooperativelor a- 
gricole de producție, activiști ai 
U.N.C.A.P.

în spiritul indicațiilor și orientări
lor stabilite de conducerea partidu
lui. de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
participantii au dezbătut sarcinile ce 
revin unităților agricole cooperatiste 
și uniunilor județene ale cooperati
velor agricole de producție în pregă
tirea și desfășurarea în cele mai bune 
condiții a campaniei de recoltare din 
această vară, extinderea culturilor 
duble, realizarea programului supli
mentar de irigații și desecări. înde
plinirea la termen a planului de in
vestiții, creșterea efectivelor de ani
male. a producțiilor zootehnice și a- 
sigurarea bazei furajere.

Vorbitorii au subliniat importanta 
hotărîtpare pe care o are în acest 
an realizarea producțiilor planificate 
și eliminarea oricăror pierderi de re
coltă. arătînd că în prezent, sub di
recta conducere a organelor și orga
nizațiilor de partid, uniunile coope
ratiste și consiliile, de conducere. ale 
cooperativelor agricole de producție, 
împreună, cu organele agricole1 2 3 4' jude
țene acționează cu răspundere pentru

ror indicatorilor de plan pe anul 
în curs.

2. — Programul de aplicare a 
hotărîrilor- Conferinței Naționale a 
P.C.R. din 16—18 decembrie 1982 
in domeniul retribuirii muncii și 
repartiției veniturilor oamenilor 
muncii.

3. — Raport asupra modului în 
care se aplică prevederile legii pri
vind participarea cu părți sociale 
a oamenilor muncii din unități eco
nomice de stat la constituirea fon
durilor de dezvoltare economică.

4. — Raport cu privire Ia modul 
în care s-au aplicat măsurile de 
trecere la programul de lucru con
tinuu, în schimburi de 8 ore, în in
dustria minieră și măsurile stabi
lite pentru realizarea integrală a 
programului de creștere a produc
ției de cărbune și minereuri.

Vineri. în Capitală s-au desfășurat 
lucrările plenarei Consiliului Silvi
culturii. organism larg reprezentativ, 
creat recent , din inițiativa si sub în
drumarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. La plenară au mai luat parte, 
ca invitați, inspectori-,șefi ai inspec
toratelor silvice județene, cadre din 
Ministerul Silviculturii.

Participantii la plenară au dezbătut 
un raport asupra principalelor acti
vități întreprinse în silvicultură în 
acest an pentru aplicarea v în viață 
a indicațiilor tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu). secretar general al parti
dului. precum și activitatea desfășu
rată pentru igienizarea și curățirea 
pădurilor și modul 'de îndeplinire a 
programului de dezvoltare a albină- 
ritului în perioada 1983—1985.

Dezbaterile au pus în lumină, ou 
răspundere și exigență comunistă, 
modul în care s-a acționat pentru 
dezvoltarea silviculturii, fiind relie
fate atît succesele obținute, cît și 
cauzele care au favorizat menținerea 
unor neajunsuri. Au fost abordate, 
în spirit critic și autocritic, princi
palele sarcini și răspunderi care au

Lucrările Comisiei Centrale a producătorilor agricoli 
din localitățile necooperativizate

. Vineri au avut Ioc lucrările Co
misiei Centrale a producătorilor a- 
gricdli' din localitățile necooperativi- 
zate.

Au fost dezbătute sarcinile ce re
vin producătorilor agricoli din zo
nele necooperativizate, în vederea 
punerii in valoare a posibilităților 
existente pentru sporirea efective
lor. de animale, extinderea zonelor 
de pășunat ’alpin și subalpin, pen
tru creșterea aportului lor la fon

campania de primăvară. Măsurile și 
acțiunile ce vor fi întreprinse pen
tru realizarea programului din cam
pania agricolă de vară ; recoltarea 
în termen și de calitate a păioasc- 
Ior, legumelor și fructelor ;

2. Programul culturilor duble de 
porumb, legume și furaje ;

3. Stadiul realizării planului de 
amenajări de desecări și irigații. 
Măsurile ce vor fi întreprinse in 
fiecare județ și unitate agricolă 
pentru realizarea programului su
plimentar de irigații și desecări pe 
anul 1983 ;

4. Modul în care acționează or
ganele și unitățile agricole pentru 
aplicarea orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu pen
tru îmbunătățirea activității în 
zootehnie, precum și măsurile pen
tru asigurarea bazei furajere atît pe 
timpul verii, cit și al iernii.
în continuare, lucrările s-au des

fășurat pe cinci grupe de județe, 
precum și în cadrul plenarelor Con
siliului Uniunii Naționale a Coopera-: 
tivelor Agricole de Producție. Consi
liului Silviculturii și Comisiei Cen
trale a producătorilor agricoli din lo
calitățile necooperativizate.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii 
au pus în evidență preocuparea per
manentă . a conducerii partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a agriculturii, 
ramură de bază a economiei națio
nale. pentru creșterea continuă a 
aportului acesteia la progresul gene
ral al patriei, relevînd sprijinul sta

executarea la timp și de calitate , a 
tuturor lucrărilor de întreținere a 
culturilor, pentru încheierea în cel 
mai scurt timp a pregătirilor pentru 
campania agricolă de vară. S-au pre
zentat. de asemenea, măsurile care 
au fost luate în județele unde există 
deficit de umiditate în sol. arătîn- 
du-se că se acționează cu toate for
țele și mijloacele de către . toti lo
cuitorii satelor pentru asigurarea apei 
necesare dezvoltării normale a plan
telor.

Participanții la dezbateri au scos 
în evidență .’ măsurile și modul. în 
care se va acționa pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, a consu
murilor de combustibili și energie la 
lucrările mecanice, pentru obținerea 
de venituri suplimentare, astfel incit 
să se ăsigure echilibrul financiar al 
unităților.

Toți participantii s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort pen
tru transpunerea integrală a obiec
tivelor Congresului al XII-Iea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
astfel incit să se asigure înfăptuirea 
integrală a planului de producție și 

■; creșterea -«^contribuției -.agriculturii 
.copperatiștefîn dezvoltarea'." econo- 

.. .■..■tnigq-.ș^ci^liăș.il- patriei. noaștue.m , 
hriviJ® ^nghej-epșa ■■ lucrăritot‘?»lenărei, 
... iritr-o... atmosferă de puțerpic "entu

ziasm, participantii ău ■ adoptat

Plenara Consiliului Silviculturii
stat în fața acestui important sector 
al economiei, participantii la plenară 
făcînd numeroase propuneri pentru 
perfecționarea continuă a activității 
din silvicultură.

După discuții, plenara a adoptat în 
unanimitate documentele supuse 
dezbaterii.

în cadrul lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul tovarășul Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Silviculturii.

Intr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică, a fost 
adoptat textul unei telegrame 
adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care participanții la ple
nară. în numele tuturor oame
nilor muncii din acest important 
sector al economiei naționale, ex
primă cu nemărginit respect tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
alese sentimente de dragoste și gra
titudine pentru statornica grijă pe 
care o manifestă față de dezvoltarea 
necontenită a silviculturii românești, 
înalta răspundere cu care conduce 
poporul român spre piscurile însorite 
ale socialismului și comunismului.

dul. centralizat de produse agricole 
al statului. Vorbitorii au evidențiat 
posibilitățile pe care le au cetățe
nii din aceste zone pentru realizarea 
unor producții sporite de cereale, 
plante tehnice, legume si fructe, 
pentru creșterea unui număr mai 
mare de animale, făcînd. în acest 
sens, numeroase propuneri menite să 
ducă la mai buna valorificare a tu
turor resurselor de care dispun, la 

tornic. direct și multilateral Pe care 
secretarul general al partidului îl 
acordă ridicării pe o treaptă supe
rioară a i'ntregii activități din agri
cultură, realizării unui salt calitativ 
în acest domeniu vital al econo
miei țării. în contextul strategiei în
făptuirii noii revoluții agrare, cerință 
stabilită de Congresul al XII-Iea al 
partidului.

Cei care au luat cuvintul s-au re
ferit la modul cum au fost realizate 
însămințările de primăvară, la tim
pul optim și la calitatea superioară, 
subliniind ' faptul că această campa
nie a fost înfăptuită intr-un timp re
cord, deși condițiile primăverii au 
impus masuri deosebite, tehnice și 
de organizare. S-au evidențiat cu 
pregnanță activitățile întreprinse, la 
indicațiile personale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru aplicarea 
lucrărilor de întreținere la termene
le stabilite și combaterea efectelor 
negative datorate secetei prelungite, 
prin mobilizarea de către organele și 
organizațiilor de partid a forțelor 
umane și mijloacelor materiale din 
toate zonele afectate. Totodată, șu 
fost criticate unele neajunsuri pri
vind modul de executare a lucrări
lor de întreținere și de aplicare a 
udărilor culturilor, precum și nefo- 
losirea judicioasă, a mijloacelor din 
dotare și a surselor de apă existente.

Pornind de la faptul > că, datorită 
condițiilor specifice ale acestui an 
agricol, cerealele păioase vor ajunge 
mai devreme la maturitate, vorbito
rii au înfățișat preocupările și măsu

o telegramă adresată C.C. AL
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 

„Caracterizate de un pronunțat spirit critic și autocritic, dezbaterile 
din cadrul plenarei au scos in evidentă hotărîrea fermă a întregii tărănimi 
de a acționa cu dăruire patriotică pentru realizarea la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor, pentru functio
narea ireproșabilă zi și noapte a sistemelor de irigații, folosirea tuturor 
resurselor de apă în vederea combaterii efectelor negative ale secetei. 

Participanții la plenară și-au însușit pe deplin aprecierile, criticile și 
indicațiile prețioase formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta consfătuire de lucru de la, C.C. 
al P.C.R., cu privire la lipsurile și neajunsurile ce s-au manifestat, și in 
acest an, în organizarea producției și a muncii în toate sectoarele de 
activitate, și au stabilit măsuri concrete care să asigure îmbunătățirea 
substanțială a activității, în vederea punerii în valoare a tuturor resur
selor de creștere a producției vegetale, animale și în industria mică, 
pentru a întrona în fiecare unitate și loc de muncă, ordinea, disciplina șî 
înalta responsabilitate fată de realizarea exemplară și de calitate a sar
cinilor de plan pe anul 1983“.

După ce se exprimă hotărîrea participantilor de a transoune exem
plar în viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la ac
țiunile ce trebuie întreprinse. în perioada imediat următoare, pentru 
strîngerea și depozitarea la timp a recoltei, pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a reparațiilor la toate mașinile ce vor fi folosite în actuala 
campanie agricolă. în încheierea telegramei se arată : „Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că uniunile cooperatiste, consiliile 
de conducere ale unităților agricole, întreaga țărănime vor acționa cu 
toată răspunderea pentru a face din fiecare țăran cooperator un partici
pant activ la lupta pentru obținerea unor producții cît mai mari vegetale 
șt animale, în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor ce revin aftr(- 

.. Culturii Cooperatiste din plănui de stat pe anul 1983, adueîndu-și astrel 
o contribuție , sporită Ia înfăptuirea .programului autoconducerii și. auta- 
aprovizionării teritoriale, la ridicarea patriei pe noi trepte de progres al 
civilizație".

„Vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că aplicăm în viață 
indicațiile, orientările și sarcinile pe care ni le-ați dat pe linia dezvol
tării calitative a fondului forestier și valorificării superioare a potențialu
lui productiv al pădurilor, sarcinile care ne-au revenit pentru per fada 
care a trecut din acest an au fost îndeplinite în bune condiții", se'"Sune 
în telegramă, relevindu-se rezultatele bune obținute ne primele cin» uni 
ale acestui an de unitățile silvice în ceea ce privește planul de împădu
riri, păstrarea și dezvoltarea fondului forestier, creșterea productivității 
pădurilor, sporirea ponderii suprafețelor împădurite cu material genetic 
ameliorat, promovarea mai susținută in cultură a speciilor autohtone va
loroase de rășinoase și foioase. Se subliniază, de asemenea, că o atenție 
deosebită a fost acordată îndeplinirii prevederilor din programele speciale, 
de creare a noi răchitării, culturi de arbori și arbuști fructiferi în scopul 
asigurării bazei de materii prime pentru realizarea exemplară a fondului 
de marfă destinat pieței interne și exportului, valorificării tuturor produ
selor pădurii, ridicării potențialului productiv al suprafețelor de pășuni 
și finețe.

„Participanții la plenară — se spune în continuare in telegramă — au 
dezbătut într-un spirit de înaltă răspundere și exigență comunistă sarci
nile mari pe care le au de îndeplinit în acest an și au făcut numeroase 
propuneri menite să conducă la mai buna gospodărire a fondului fores
tier, la valorificarea integrală a tuturor produselor pădurii".

Totodată, plenara a pus în evidență unele deficiențe ce s-au manifes
tat, ca și cauzele ce le-au generat, fiind exprimată ferma hotărîre de 
a se acționa cu mai multă dăruire pentru îmbunătățirea generală a muncii 
în silvicultură.- ■ i

„Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, că șl 
în viitor vom acționa cu înaltă răspundere patriotică pentru dezvoltarea 
necontenită a silviculturii românești, neprecupețind nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută în viață a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului" — se arată în 
încheierea telegramei.

ridicarea eficienței muncii și activi
tății lor în toate domeniile.

Vorbitorii au exprimat satisfacția 
și mulțumirea lor față de măsurile 
luate de conducerea partidului și sta
tului privind înființarea în zonele 
necooperativizate a unităților și sec
țiilor de mecanizare, precum și pen
tru punerea la dispoziția locuitorilor, 
prin magazine specializate, a unelte
lor agricole și de uz gospodăresc.

în numele tuturor locuitorilor sa

rile luate în vederea strângerii și de
pozitării, intr-un timp cit mai scurt 
și fără pierderi, a recoltei.

Pentru exploatarea cit mai intensă 
a fondului funciar s-a subliniat im
portanța realizării întocmai a pro
gramului culturilor duble de porumb, 
legume și furaje, culturi a căror în
semnătate se va regăsi într-o mai 
bună aprovizionare a industriei șl a 
populației, în consolidarea calitativă 
și cantitativă a bazei furajere.

O atenție deosebită s-a acordat fe
lului în care sint întreținute și ex
ploatate sistemele de irigații exis
tente și amenajările locale.- precum 
și realizării planului de . desecări și 
irigații. S-a subliniat'necesitatea de 
a se intensifica ritmul de execuții ps 
șantierele de hidroameliorații de a se 
realiza suplimentar noi amenajări de 
desecări și irigații în acest an. De â- 
semenea, s-au făcut referiri la im
portanta utilizării tuturor surselor de 
apă existente, prin amenajări sim
ple, tradiționale, economicoase, care 
să sporească posibilitățile de irigare 
a unor suprafețe cit mai mari.

în spiritul indicațiilor secretarului 
general, al partidului, vorbitorii au 
examinat și propus măsuri menite 
șă conducă la îmbunătățirea întregii 
activități din zootehnie, cu deosebire 
în ce privește creșterea numerică și 
calitativă a' efectivelor de animale, a 
productivității lor. sporirea greutății 
animalelor, reducerea mortalității, 
asigurarea necesarului de furaje pen
tru obținerea unor producții cit mai 
mari de produse animaliere.

Lucrările plenarei continuă.

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în care se spune : 

telor din zonele necooperativizate, 
participantii și-au exprimat hotă
rîrea fermă de a acționa cu toate 
forțele pentru transpunerea in prac
tică a obiectivelor celui de-al 
XII-Iea Congres și Conferinței Na
ționale ale partidului, s-au angajat 
să muncească cu abnegație pentru 
sporirea contribuției lor la realizarea 
programelor de autoaprovizionare. ia 
dezvoltarea continuă a agriculturii 
noastre.

dii industrie. coiHi, transporturi. 
circM mărWrior si finanțe

Sesiune științifică consacrată împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea Spitalului clinic de chirurgie plastică

din București

Simpozion pe teme demografice

(Urmare din pag. I) 5. — Raport cu privire la modul 
în care s-au aplicat măsurile refe
ritoare la reorganizarea activității 
de foraj și extracție și Ia măsurile 
stabilite pentru realizarea progra
mului de creștere a producției de 
țiței și gaze..

6. — Completări în componenta 
Biroului Executiv al Consiliului 
National al Oamenilor Muncii.

7. — Aprobarea componentei co
misiilor Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, in conformitate 
cu prevederile de la art. 10 din 
Legea nr. 30/1977 privind Con
gresul consiliilor oamenilor muncii.

In cursul după-amiezii. lucrările 
plenarei s-au desfășurat in cadrul 
a 15 secțiuni, pe ministere și 
ramuri economice.

Iri spiritul indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. participanții au dezbă
tut cu răspundere și exigență co
munistă tematică înscrisă pe ordi
nea de zi a plenarei. în centrul 
dezbaterilor s-au situat problemele 
privind îndeplinirea planului pe 
primele patru luni ale anului, pre
cum și măsurile ce se impun pen
tru asigurarea înfăptuirii exem
plare a prevederilor pe fiecare mi
nister și. centrală, pe fiecare între
prindere in. parte.

Cei ce au luat cuvintul au făcut 
o serie de propuneri concrete, me
nite să contribuie la îmbunătățirea 
activității. exprimind. totodată, 
hotărîrea de a acționa cu forte 
sporite pentru înfăptuirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce Ie re-, 
vin. pentru ridicarea calității mun
cii la nivelul exigentelor formulate 
de secretarul general al partidului.

Lucrările plenarei continuă.

și reparatorie
Vineri a avut loc o seei-une știin

țifică consacrată împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea Spitalului clinic 
de chirurgie plastică și reparatorie 
din București, la care au participat' 
membri ai conducerii Ministerului 
Sănătății, reprezentanți ai Academiei 
de științe medicale, cadre didactice 
universitare, cercetători, studenti.

Cu acest prilej a fost adresată o 
telegramă C.C. al P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în. care se spu
ne : Profund recunoscători Parti
dului Comunist Român, dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă ce o pur- 
tați asistenței medicale din țara 
noastră, formării și educării cadre
lor medico-sanitare. cu sentimentul 
mindriei patriotice de a trăi și munci 
în cea mai glorioasă epocă din isto
ria multimilenară a patriei, munci
torii sanitari din Spitalul clinic <le 

chirurgie plastică și reparatorie din 
București raportează că, în toți 
acești ani, întregul colectiv, în frunte 
cu membrii de partid, s-a străduit 
să asigure cele mai bune condiții 
pentru vindecarea și reintegrarea 
rapidă in cimpul muncii a bolnavi
lor, aducind contribuții importante 
în domeniul mcdicinei românești, 
realizînd în același timp, așa cum 
ați indicat dumneavoastră, îmbina
rea muncii de îngrijire a bolnavilor 
cu învățămîntul și activitatea de 
cercetare științifică.

Urmînd exemplul dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Qeaușescu, munci
torii sanitari din Spitalul clinic de 
chirurgie plastică și reparatorie se 
angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru a transpune in viață 
sarcinile rezultate din documentele 
Congresului al XII-Iea și Conferin
ței Naționale ale partidului, din ce
rințele etapei actuale de dezvoltare 
a patriei.

(Agerpres)

La Sala mică a Palatului Republi
cii Socialiste România a avut loc. vi
neri, simpozionul cu tema „înalta 
răspundere a familiei peritru asigu
rarea continuității și tinereții po
porului. pentru creșterea și educarea 
tinerei generații", organizat de Con
siliul National al Femeilor și Comi
sia Națională de Demografie.

Au participat cadre din activul de 
femei și tineret din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, din ministe
re și alte organe centrale, din orga
nizații de masă și obștești.

Comunicările prezentate au subli
niat grija și atenția permanentă pe 
care o acordă partidul și statul nos
tru. personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, fami
liei. consolidării și întăririi ei conti
nue. creșterii și educării copiilor, ro
lului esențial ce revine femeilor ca 
mame și educatoare în formarea ti
nerelor vlăstare ale patriei.

Au fost reliefate preocuparea per
manentă șl îndrumările de o deose
bită însemnătate date de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. pentru, sporirea rolului femeii in 
societate, pentru crearea celor mai 
bune' condiții materiale de creștere 
și educare a copiilor pentru, însușirea 
comorilor științei și culturii, pentrii 
formarea lor ca oameni luminați, pa
triot înflăcărați, cetățeni de nădejde 
ai patriei.

în baza recentelor orientări pro
gramatice ale partidului nostru, ale 
secretarului său general, vorbitorii 
au arătat că o atenție tot mai mare 
trebuie acordată, in continuare. în
tăririi familiei, creșterii natalității și 
menținerii unei structuri corespunză
toare de virstă a populației, asigu
rării vigorii și tinereții poporului 
nostFU..

Au fost prezentate, totodată, mă
surile ce trebuie întreprinse pentru 
îndeplinirea hotărîrilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind creșterea natalității, 
întemeierea și consolidarea familiei, 
pentru ocrotirea mamei șî copilului, 
factor de realizare a politicii parti
dului privind asigurarea dezvoltării 
demografice sănătoase, formarea și 
educarea copiilor, a tinerei generații.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)

a pieselor, să reducem substanțial necesarul de materii prime — unele foarte costisitoare — să diminuăm cheltuielile de muncă, să asigurăm satisfacerea în condiții mai bune a necesarului economiei naționale.Mă refer la toate acestea, pentru că, din ceea ce . am stabilit pînă acum cu ..fiecare minister, am ajuns la concluzia că', chiar față de ceea ce am prevăzut la Conferința Națională, avem posibilități mult mai mari — și trebuie să acționăm cu toată hotărârea, încă în acest an, pentru a crește ponderea acestor materiale în asigurarea bazei tehnico-materiale a producției. Pe această cale se vor asigura și condiții mai bune pentru realizarea sarcinilor privind reducerea cheltuielilor materiale și creșterea mai puternică a eficien-■ ței economice.Față de prevederile planului, chiar în acest an trebuie să mergem mult mai ferm în ce privește reducerea cheltuielilor materiale, iar pentru 1984 și 1985, prevedem să realizăm o reducere mult mai mare decît ceea Ce am stabilit în plan și să scădem ponderea cheltuielilor materiale la circa 56—57 la sută, pe ansamblul economiei naționale. Desigur, în acest cadru există sectoare care sînt cu mult sub 50 la sută și sectoare cu ceva mai ;Trebuie să înțelegem bine că reducerea cheltuielilor'materiale și creșterea mai puternică a eficienței economice constituie o necesi- . tate pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială și de dezvoltare generală a țării, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Am reținut, cu multă satisfacție, preocupările și rezultatele bune din cîteva județe. Așa cum am subliniat în cursul, discuțiilor, este necesar ca fiecare comitet județean și fiecare minister, fiecare tovarăș, să reflecte la experiența și Ia rezultatele obținute în unele județe și să stabilească programe corespunzătoare pentru activitatea în următoarele luni în județele respective, aplicînd tot ce este pozitiv în această privință, în toate sectoarele de activitate. Avem rezultate bune în cîteva județe, într-o serie de întreprinderi. în general, a reieșit că toate județele au o preocupare sporită, dar unele au realizări mai bune, iar altele nu au reușit încă să obțină cele mai bune rezultate. însă ceea ce :s-a realizat în unele județe, în unele sectoare, demonstrează că este posibil și că trebuie să generalizăm tot ceea ce este bun în această privință.De asemenea, nu putem fi mulțumiți cu ritmul de creștere a productivității muncii. De aceea, ' este necesar să luăm măsuri hotărâte pentru a realiza încă în acest c o creștere mai puternică a productivității muncii, fără a mai aș- f r-ta definitivarea programului care se elaborează pe plan central și în care avem în vedere să prevedem o creștere mult mai puternică a productivității muncii decît cea prevăzută în plan.Nu doresc să intru în amănunte, pe diferite ramuri și sectoare. Problemele au fost discutate cu ministerele, s-au discutat și în consfătuire. Avem multe rezultate bune, ăvem încă multe lipsuri, dar avem.’ și multe posibilități ca, în acest an, să îndeplinim prevederile planului, cu o depășire foarte substanțială.Consider că ar trebui să ne propunem să încheiem anul 1983 cu o producție industrială suplimentară de ceh puțin 12 miliarde lei. Dacă guvernul va întocmi un program mai bun, vom putea depăși și 12 miliarde lei. Sînt convins că avem această posibilitate, că, la sfîrșitul anului, vom putea aprecia activitatea bună și măsurile luate de guvern pentru a asigura'realizarea cu o depășire substanțială a planului în industrie.Dar aș dori să atrag atenția comitetelor județene că nu trebuie să . aștepte numai din - partea guvernului sau a ministerelor luarea acestor măsuri. Fiecare comitet județean să treacă la întocmirea de programe concrete, care să asigure depășirea producției în raport 
cu cerințele economiei naționale, realizarea unei producții suplimentare care să răspundă necesităților. Să nu producem ceea ce nu este necesar ! Desigur, aceasta nu se referă la cărbune, la minereuri sau la petrol, unde — așa cum am spus și la plenară — nu există nici o limită pentru. depășire, Puteți depăși oricît planul !. Această . nu se referă, nici' la reducerea consumurilor — pe care puteți să le • reduceți nelimitat —' nici la recon- diționarea și refolosireă materialelor și pieseldr, deoarece tocmai cu acestea trebuie să îricepem pentru asigurarea unei producții su-- plimentare.Pornind de la experiența bună obținută în primele luni, de la realizările pe care le avem și de la activitatea bună dintr-o serie de județe, consider că avem toate posibilitățile să realizăm planul în bune condiții, și să obținem inclusiv producția suplimentară la care m-am referit. Trebuie însă acționat cu toată hotărârea ! Toate organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, colectivele- de oameni ai muncii trebuie să ■ dezbat.;, temeinic, în cadrul adună

rilor generale, aceste probleme și să acționeze în direcția întăririi răspunderii, a ordinii și disciplinei, făcînd totul pentru îndeplinirea de către fiecare colectiv de oameni ai muncii a. sarcinilor pe acest an.Cred că nu e necesar să subliniez încă o dată că realizarea planului pe acest an reprezintă un factor hotărîtor pentru îndeplinirea întregului cincinal.
Stimați tovarăși,în agricultură s-a desfășurat, de asemenea, o activitate intensă, rea- lizîndu-se la timp și în bune condiții. însămînțările și lucrările de primăvară.. Toți tovarășii care au luat cu- vîntul au prezentat o serie de rezultate pozitive. Acestea se referă și la creșterea producției de legume, carne, lapte, ouă, cărei pe ansamblu, este cu circa 15 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului 1982, iar, după cum a reieșit în consfătuire, unele județe au obținut chiar producții mai mari decît anul precedent — unii cu 30 sau chiar 40 la sută.Se pare însă că mai sînt și aici o serie de lipsuri, că nu în toate județele, nu în toate unitățile agricole s-a acționat cu toată hotărârea pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de producție pe acest an.în ce privește producția vegetală, îndeosebi de cereale, s-a creat o situație mai grea datorită secetei îndelungate din primele luni în partea de sud-est a țării. în aceste ■ împrejurări au fost luate măsuri hotărîte pentru irigarea și udarea cu toate mijloacele a culturilor. Acum se poate înțelege și mai bine marea însemnătate a lucrărilor de irigații și cît de ne just a procedat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, neglijînd și nerea- lizînd în întregime programul de . irigații ; dar și comitetele județene de partid poartă o mare răspundere pentru că, pînă la urmă, irigațiile se realizează pe teritoriul lor. în 1982 — vă reamintiți — am atras atenția în mod deosebit asupra acestui lucru și am stabilit să trecem la măsuri hotărîte pentru a asigura creșterea mai puternică a suprafețelor irigate. Sper că după experiența din această primăvară se va înțelege mâi bine, "atît de către minister, cit și de către județe, de unitățile agricole, că problemele lucrărilor deirigații, de ameliorare sînt hotărî toâre pentru asigurarea unei producții stabile, în orice condiții de climă.Revenind la situația grea care s-a creat ca urmare a secetei îndelungate, doresc să subliniez mobilizarea generală a cooperatorilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru irigarea și udarea culturilor pe o suprafață cît mai mare. Aș menționa în mod deosebit participarea tineretului și, îndeosebi, a pionierilor și copiilor la această activitate de mare importanță pentru producția agricolă din acest an. Se poate afirma că această largă activitate a reușit să salveze recolta de la distrugere, deși, fără îndoială, vom avea anumite pagube. Activitatea depusă în ultimele două luni, mai cu seamă în direcția irigării și udării culturilor, a diminuat hotărîtor influența secetei și a permis să asigurăm, chiar în această perioadă, o producție bună de legume și dezvoltarea corespunzătoare a celorlalte culturi.în ultimele zile situația s-p îmbunătățit într-o anumită măsură datorită ploilor care au căzut în toată țara. Este adevărat că în unele județe sau zone nu a plouat în măsură suficientă. într-o serie de zone și județe există încă un mare deficit de apă. De aceea trebuie continuată cu aceeași intensitate — aș spune chiar cu o intensitate mai mare — activitatea de irigare, de udare a culturilor. Trebuie încheiate rapid lucrările neterminate încă Ia anumite suprafețe de irigat. De asemenea, trebuie- folosite toate mijloacele de care dispune fiecare unitate, fiecare comună, pentru a asigura apa pe o suprafață cît mai mare. Ținînd seama de toate acestea, atrag atenția asupra experienței bune . din unele județe, care merg și asigură pentru plantele prășitoare apa la rădăcină, nu pe-întreaga suprafață. Noi nu avem nevoie să risipim apa — ci trebuie să dăm apa la fiecare plantă. Aceasta nu numai că duce la economisirea apei, dar asigură și dezvoltarea corespunzătoare a culturilor.Este necesar, de asemenea, să se acționeze cu toată hotărîrea pentru efectuarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere la toate culturile. Să facem în așa fel încît, chiar în aceste condiții grele, să asigurăm dezvoltarea corespunzătoare a plantelor. Deja a început strînsul recoltei, al mază- rii, orzului, iar nu peste mult timp va trebui să se treacă și la strînsul grâului. Avem tot ce este necesar — și trebuie să se ia toate măsurile în vederea- strîngerii în cel mai scurt timp a recoltei, fără nici o pierdere. Dacă acest lucru e valabil în general, anul acesta, această problemă are o însemnătate deosebită. Trebuie să nu lăsăm orzul sau griul să ajungă la o coacere exce

sivă, ci. să Ie strîngem în pîrg, pentru a evita orice pierdere. Să luăm toate măsurile pentru a strînge recolta pînă. îa ultimul bob, în așa fel încît să asigurăm ca întreaga producție să fie culeasă și depozitată în mod corespunzător.Să luăm măsurile necesare în vederea reâlizării, imediat după strîn- gerea recoltei, a culturilor duble, în conformitate cu planul care a fost stabilit pentru fiecare județ.. Mai cu . seamă la legume — așa cum am subliniat.și în cursul discuțiilor'— să. realizăm chiar mai mult. Aceasta este valabil și pentru alte culturi, dar mă refer îndeosebi la legume, pentru a asigura o bună a- provizionare și o rezervă cît mai mare de legume de tot felul. Trebuie să asigurăm realizarea, în culturi duble, a unui milion de hectare de porumb pentru boabe. Aceasta înseamnă însămînțare și îngrijire corespunzătoare, inclusiv asigurarea îngrășămintelor, înseamnă irigare sau udare în întregime — încît să asigurăm obținerea, pe această suprafață, a unei recolte bune de porumb boabe.Toate aceste culturi duble trebuie să ne asigure recuperarea unor'pierderi ca urmare a secetei și chiar să permită realizarea unei producții suplimentare. Trebuie să facem, deci, totul pentru ca, în condițiile grele provocate de secetă, să învingem aceste greutăți și să asigurăm o recoltă bună — â- ceasta contribuind la aprovizionarea corespunzătoare a populației și la satisfacerea celorlalte necesități ale economiei naționale.O atenție deosebită trebuie acordată strîngerii furajelor și asigurării bunei furajări a animalelor. In consfătuire tovarășii au vorbit de măsurile luate în această privință. Există și aici o experiență bună — nu vreau să intru în amănunte ; dar, ținînd seama de condițiile mai grele din acest an, trebuie să facem totul pentru a strînge în întregime furajele, pentru a asigura, atît în perioada de vară și toamnă, cît și pentru iarnă, o bază furajeră corespunzătoare. în acest cadru intră și pășunile și fînețele. Trebuie spus că modernizarea și cultivarea pășunilor și fînețelor merge încă încet. Noi trebuie ca, anul viitor, să cultivăm cel puțin 1 milion de hectare pentru a intra în normal, astfel ca la 3—4 ani să putem cultiva sau regenera pășunile și fînețele spre a obține recolte corespunzătoare. Este necesar să folosim experiența bună pe care o avem cu unele plante de mare productivitate despre care s-a vorbit aici, peritru a le generaliza în toată țara. în această privință, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va trebui să întocmească programe speciale pentru fiecare județ, cu asigurarea semințelor necesare, cu trecerea Ia folosirea mijloacelor de îmbogățire a furajelor grosiere, astfel încît să asigurăm în toate județele folosirea cu maximum de randament a tot ceea ce avem. Nu vreau să intru în amănunte, dar și în acest domeniu avem multă experiență bună — care însă nu se aplică, nici în toate județele, nici în toate unitățile — și care duce la creșterea de cîteva ori a calității și a puterii nutritivea furajelor.în domeniul . zootehniei, avem programele stabilite pe fiecare județ. în cadrul consfătuirii a reieșit că, în unele județe, avem rezultate bune, iar în altele sînt încă 'rămâneri în urmă. Este necesar să luăm toate măsurile — așa cum am discutat nu o dată, cum am menționat și în timpul discuțiilor — pentru a realiza în întregime efectivele — și avem această posibilitate ! Trebuie, de asemenea, să asigurăm creșterea puternică a producției animaliere, realizarea greutății la tăiere.Se desfășoară încă greoi acțiunea de modernizare a grajdurilor și adăposturilor pentru animale, inclusiv mecanizarea mulsului în toate unitățile agricole. Atrag, și la această consfătuire, atenția că trebuie să fie luate toate măsurile în vederea realizării programelor stabilite, inclusiv de creștere a numărului animalelor în gospodăriile populației, de asigurare în condiții bune a programelor privind producția animalieră.Pornind de la sarcinile planului cincinal, de la prevederile Programului partidului și ținînd seama de faptul că avem o rămînere în urmă în realizarea irigațiilor, am stabilit să luăm măsuri hotărîte pentru a realiza, pînă în 1985, cel puțin 4 milioane de hectare irigate, iar în 1990 să ajungem la 5,5—6 milioane hectare irigate. Avem în vedere ca acestea să se realizeze îndeosebi în partea de sud-est a țării, ceea ce, practic, ar însemna aproape irigarea întregii suprafețe agricole din această zonă, va trebui ca în planul de irigații sa includem și zonele de deal, inclusiv viticultura și pomicultura.Am menționat ieri necesitatea. de a încheia în acest cincinal irigarea în întregime a județelor Constanța și Tulcea. Sînt de acord să includem și județuiaBrăila. Dar fiecare județ trebuie să analizeze și să stabilească programe maxime, cu o mobilizare generală, pentru a asigura o irigare cît mai completă. Sarcina de a iriga 4 milioane hectare pînă în 1985 trebuie considerată minimă. Programul stabilit ■ pe fiecare județ nu e maxim. Fiecare 

județ poate și trebuie să ia măsuri pentru a realiza irigații în plus, începînd cu acest an !Am discutat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, să stabilească proiecte simple, care să permită realizarea în bune condiții a irigațiilor, să mergem într-o măsură mult mai mare pe irigații în brazdă.în zonele din vest și nord, dar și. în centrul țării, unde avem precipitații mai bune — iar în unele avem: chiar mai mult decît ar fi necesar —, accentul trebuie să-l punem, pe realizarea programelor de desecări și de ameliorare a solului, Practic, pînă în 1985 trebuie să încheiem, în linii generale, acțiunea de desecare. în toate aceste județe putem să obținem ușor 4 000—5 000 de leg grîu sau orz la ha, 7—8 și 10 mii kg de porumb la ha, fără irigații, asigurând densitatea necesară, îngrijirea corespunzătoare, ținînd seama de cantitatea mare de precipitații care există. Cu atît mai mult putem obține aici cantități mari de furaje, pe pășuni, pe finețe, cultivate însă în mod corespunzător. Și în această privință s-au stabilit programe pentru fiecare județ. Ele vor trebui însă revăzute, completate, în fiecare județ, în așa fel încît să asigurăm eliminarea completă a excesului de umiditate. Dispunem acum de mijloacele tehnice necesare 'ca să putem realiza aceasta într-o perioadă scurtă și în condiții bune.Ținînd seama de lucrările care trebuie executate în acești trei ani în irigații, în desecări și în ameliorarea solului, consider că este necesară crearea în fiecare județ a unei comisii sau a unui colectiv special, sub conducerea primului secretar, ajutat de secretarul cu problemele agrare, dar sub răspunderea directă a primului secretar, care să stabilească programele și să urmărească realizarea măsurilor. Desigur, aceasta trebuie să meargă pînă jos, la fiecare unitate, pînă jos în comună. Este necesar să formăm brigăzi speciale, din rândul cooperatorilor, al țărănimii, al oamenilor muncii din sate, din localitățile orășenești, care să lucreze în domeniul realizării programului de irigații și desecări.Trebuie să considerăm acestea ca programe de importanță națională și să asigurăm o mobilizare generală a tuturor forțelor pentru realizarea lor. Cred că nu este nevoie să mai subliniez încă o dată ;■ că experiența din acest an demonstrează, cu puterea faptelor, că pentru țara noastră irigațiile sînt hotărâtoare pentru a avea o recoltă stabilă, în orice condiții, pentru a asigura buna aprovizionare a populației și satisfacerea necesităților economiei naționale.Cînd am vorbit la Congresul al XII-lea al partidului de o nouă revoluție agrară am avut în vedere o agricultură intensivă, de înaltă productivitate, dar strîns legată de realizarea programelor de irigații, de desecări, de ameliorare a solului. Fără aceasta, în țara noastră, nu putem vorbi de înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului. Trebuie să trecem de îndată, cu toate forțele, la luarea tuturor mă
surilor în vederea realizării, din acest an, a sarcinilor stabilite. .S-au discutat și alte măsuri privind organizarea mai bună a teritoriului agricol, a solelor pe suprafețe mai mici, pentru a permite să fie mai bine lucrate și nivelate, pentru a realiza un control mai corespunzător al însămințărilor și întreținerii culturilor.Avind1 în vedere problemele mari pe care Ie arjem în agricultură, dar mai cu seamă situația din . acest an, aș mai atrage atenția asupra măsurilor ce trebuie luate în vederea asigurării semințelor necesare, de bună calitate, pentru însămînțările din toamnă și pentru anul viitor, în general.Nu doresc să mai intru în amănunte ; am discutat de multe ori aceste probleme. Avem programe pentru toate sectoarele de activitate — și ceea ce se impune acum este ca organele agricole, comitetele județene de partid, organizațiile de partid să ia toate măsurile și să urmărească zilnic realizarea lor. Avem toate condițiile ca, chiar în acest an, să putem realiza producția prevăzută și, în anumite sectoare, să obținem și producții suplimentare, ceea ce pe total trebuie să ne ducă la o producție chiar mai mare decît cea prevăzută în plan.^în acest fel trebuie să acționeze toate organele și organizațiile de partid, toate organele: agricole ! în direcția aceasta trebuie să acționăm, să unim eforturile tuturor cooperatorilor, ale întregii țărănimi, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură !

Stimați tovarăși,Doresc să mă refer, foarte pe scurt, la problema investițiilor. Pe primele luni avem o rămînere în urmă, care este cu totul nejustificată, ținînd seama că am avut o iarnă foarte bună pentru investiții. A fost o iarnă rea pentru agricultură, fiindcă n-am avut zăpadă, n-am avut precipitații ; dar pentru investiții timpul a fost bun și trebuia să fi luat un avans puternic. S-a lucrat nesatisfăcător în domeniul investițiilor — și mi-ar 

fi greu să spun că există vreun județ unde lucrurile ar fi mers bine. Sînt, desigur, deosebiri, sînt județe unde s-a lucrat mai bine, sînt altele însă unde s-a lucrat mai slab. Ceea ce au arătat aici tovarășii din Constanța se referă, de fapt, la depășirile obținute la lucrările de la Canalul Dunăre-M.area Neagră, unde s-a făcut o mobilizare generală ; dar la investițiile din petrochimie și altele ră- mînerile în urmă sînt foarte mari.Este necesar să aplicăm cu hotărâre măsurile stabilite în vederea recuperării pînă la sfîrșitul acestui semestru — deci pînă la sfîrșitul lunii iunie — a rămînerilor în urmă. Să asigurăm punerea în producție a tuturor capacităților prevăzute în plan pe acest an și să punem, pînă la sfîrșitul anului, chiar în plus, unele capacități în producție. Am stabilit măsurile în privința aceasta — ele vă sînt cunoscute și nu vreau să insist asupra lor. Consider însă că toate comitetele județene trebuie să ia masuri ferme pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a investițiilor, în toate sectoarele. Aceasta este valabil și pentru investițiile din industrie, și din agricultură, și din alte sectoare. Să se treacă la formarea de brigăzi speciale de construcții în fiecare județ. Nu este admis să se spună că un județ sau altul nu poate asigura cîteva mii de oameni din forța de muncă de care dispune pe plan local.Va trebui să scurtăm în mod hotărât durata de execuție a investițiilor — mă refer acum la cele în construcție. Pentru viitor am discutat, în aceste zile, măsuri pentru a norma mai bine durata de execuție a lucrărilor de investiții și a face ca ele să se înscrie în termertele ce vor fi stabilite. Nu mai trebuie să admitem, sub nici un motiv, .depășirea duratei de realizare a unei investiții sau începerea de investiții fără a avea asigurată realizarea lor la termenele stabilite. Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire practica din trecut cînd unele investiții au durat 7—8 și, cîteva, chiar 10 ani — investirii care puteau fi realizate în doi ani și jumătate, cel mult trei ani.în acest cadru, reamintesc și necesitatea de a lua toate măsurile pentru realizarea în întregime a construcțiilor de locuințe, în conformitate cu prevederile planului, pentru a nu se mai repeta situația din 1982, cu atît mai mult cu cît, în cîteva județe va fi necesar, probabil, să suplimentăm programul de construcții de locuințe pentru a asigura stabilitatea forței de muncă, a' asigura locuințe pentru cadrele necesare unităților din județele respective.Și în domeniul investițiilor dispunem de tot ce este necesar. Acum trebuie să trecem la buna organizare, la realizarea și urmărirea zilnică a producției, a modului în care se acționează pentru realizarea lor.
Stimați tovarăși,Doresc să subliniez încă o dată necesitatea realizării în bune condiții a producției de export, a exportului. Este adevărat că sînt încă unele contracte neîncheiate ; dar chiar acolo unde avem acorduri- cadru s-a întîrziat — și trebuie acționat pentru a se trece -la încheierea în cel mai scurt timp a contractelor. Contractele pe care le avem asigură pentru această perioadă realizarea în bune condiții a planului la export. De aceea, este necesar să fie luate toate măsurile— în fiecare unitate, pe fiecare minister, pe. fiecare județ — pentru realizarea în întregime a producției de export, la calitatea corespunzătoare. Nu doresc să intru în amănunte. Aș putea da multe exemple de rămînere în urmă în realizarea unor contracte.încă o dată insist ca în fiecare întreprindere, în fiecare județ să se. asigure funcționarea comisiilor privind realizarea exportului. .Să se urmărească zilnic cum se realizează producția de export, cum se asigură calitatea și nivelul tehnic corespunzător al acestei producții ! Cred că nu este necesar să vorbesc acum de ce trebuie să facem acest lucru. Am discutat despre aceasta nu o dată. Pentru noi, exportul este hotărîtor în vederea asigurării, bunei aprovizionări cu materii prime și materiale, a desfășurării întregii activități economice.în conformitate cu atribuțiile largi de care dispune, fiecare întreprindere trebuie să acționeze pentru a-și asigura contractele și tot ce este necesar în vederea realizării exportului — și să nu aștepte ca altcineva să facă pentru ea această activitate.în același timp, este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, celelalte ministere să acorde o a- tenție și mai mare decît pînă acum întregii activități de comerț exterior, pentru a asigura îndeplinirea în întregime a planului pe care îl avem în acest sector. Cuprind aici și colaborarea cu țările socialiste din C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate. Practic,1 trebuie să facem totul ca să asigurăm — chiar în aceste condiții economice mondiale grele— extinderea relațiilor economice, a cooperării în producție, ca sin

gura cale pentru asigurarea depășirii în general a greutăților create de criza mondială, pentru dezvoltarea economico-socială a -țării, în consfătuire . s-a vorbit puțin despre înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare. Este necesar să se acționeze cu întreaga răspundere pentru realizarea producției în vederea bunei aprovizionări. Și în acest domeniu avem toate condițiile — chiar ținînd seama de secetă — să asigurăm producția necesară bunei aprovizionări a populației, iar la o serie de produse să obținem pro- 'ducții peste prevederile planului de autoaprovizionare. Este necesar să respectăm însă cu fermitate măsurile . stabilite. Să urmărim producția, să asigurăm respectarea strictă a prețurilor stabilite, a mercurialului ! Să nu mai admitem sub nici un motiv depășirea prețurilor stabilite — și fiecare să înțeleagă că nu poate consuma peste realizări ! Spun aceasta, pentru că și pe primele luni ale . acestui an au fost cîteva județe care au consumat mai mult decît prevederile planului de autoaprovizionare, deși n-au realizat producții suplimentare care să le permită aceasta Legea prevede că fiecare poate consuma numai proporțional cu realizarea planului de producție. Consumuri suplimentare se pot realiza numai în condițiile realizării de producții suplimentare ! Rog toate comitetele județene, organele centrale să urmărească cu mai multă seriozitate și atenție înfăptuirea acestor programe, care au o importanță deosebită pentru buna aprovizionare a populației, a întregii țări.în general, în munca organelor și organizațiilor de partid', odată cu realizarea producției, problemele bunei aprovizionări a populației trebuie să ocupe un loc important, permanent, zi de zi. Trebuie să înțelegem bine însă că buna aprovizionare, autoconducerea și auto- aprovizionarea presupun măsuri hotărîte în producție. Să producem .mai mult, de calitate mai bună, mai ieftin, pentru a asigura realizarea în bune condiții a aprovizionării populației și menținerea puterii de cumpărare a retribuției reale.
Stimați tovarăși,îndeplinirea tuturor sarcinilor privind dezvoltarea economico-socială impune perfecționarea în continuare a activității organelor și organizațiilor de partid. Am menționat că s-a depus o muncă mai susținută, mai bine organizată ; dar mai este încă mult loc pentru ridicarea activității organizațiilor și organelor de partid la nivelul cerințelor, al hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale. Trebuie să acționăm cu mai multă fermitate în direcția bunei organizări și repartizări a forțelor, a întăririi răspunderii, ordinii și disciplinei în muncă. Să realizăm in primul rînd aceasta în cadrul activului, al organizațiilor de partid, și, ca urmare, în consiliile de conducere, în toate colectivele de oameni ai muncii.Rezultatele bune pe care le avem într-un șir de domenii nu trebuie să diminueze sub nici un motiv preocuparea pentru lichidarea definitivă a stărilor negative de lucruri, pentru îmbunătățirea activității și creșterea rolului activului de partid, al organelor și organizațiilor de partid, al fiecărui, comunist în buna organizare și desfășurare a întregii activități, în unirea colectivelor de oameni ai muncii pentru desfășurarea cu rezultate cît mai bune a activității în toate sectoarele.Aș .dori să subliniez din nou necesitatea unei, preocupări mai susținute pentru buna pregătire profesională și perfecționarea cunoștințelor oamenilor muncii și 

a cadrelor. Am discutat, in timpul consfătuirii, că trebuie să luăm măsuri pentru a întări cu cadre de muncitori și specialiști unele sectoare de activitate. Consider că trebuie să analizăm mai temeinic situația platformelor noi, unde se mai manifestă o serie de greutăți privind cadrele calificate și de specialiști. Să trecem la o redistribuire a cadrelor de muncitori calificați și de specialiști pentru a asigura realizarea în bune condiții a producției în aceste unități, paralel cu organizarea unor cursuri permanente, sub control central, privind ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale ale oamenilor muncii.Cred că ar fi necesar să ne gin- dim să folosim încheierea anului de învățămînt pentru a încadra absolvenții școlilor profesionale sau ai liceelor tehnice în unitățile mai vechi și a lua din aceste unități un număr oarecare de muncitori cu experiență mai mare pe care să îi trecem în unitățile intrate în producție în ultimii ani. Să realizăm astfel un transfer de forță de muncă calificată, de asistență tehnică, de cadre, pentru a putea ridica nivelul tehnic al acestor unități.Se impune, de asemenea, să acordăm, în continuare, o atenție mai mare activității politico-educative de dezvoltare a conștiinței socialiste revoluționare a oamenilor muncii, în spiritul hotărîrilor plenarei de acum un an, al hotărî

rilor. Conferinței -Naționale. Să luăm o poziție mai fermă față de diferitele manifestări care își mai fac loc în unele locuri, inclusiv manifestări de indisciplină, de încălcare a ordinii din întreprinderi, care demonstrează și ele un slab nivel de pregătire politică, un slab nivel al conștiinței socialiste. De asemenea, trebuie să fim și mai fermi în ce privește combaterea diferitelor manifestări retrograde, naționaliste, șoviniste, de orice fel.Trebuie să întărim munca de partid, munca politico-educativă, de dezvoltare a spiritului revoluționar, de creștere a răspunderii patriotice a fiecărui om al muncii, fără deosebire de naționalitate. Să imprimăm în activitatea partidului un spirit de mai mare combativitate revoluționară, să stimulăm inițiativa și intransigența revoluționară în muncă, în viață, față de orice fel de manifestări ! Să dezvoltăm spiritul critic, autocritic, lupta împotriva oricăror lipsuri și manifestări negative, pentru perfecționarea continuă a activității și promovarea noului în toate sectoarele de activitate 1 Să stimulăm comuniștii, masele de oameni ai muncii de a adopta poziții combative, ferme, să manifeste inițiativă în găsirea de soluții pentru problemele complexe care se ridică în întreaga activitate de dezvoltare a societății noastre socialiste. Să pornim de la faptul că a fi revoluționar, a lucra în spiritul revoluționar înseamnă a face totul pentru a găsi continuu noi căi de perfecționarea muncii în toate, sectoarele, de asigurare a mersului tot mai ferm înainte a societății noastre socialiste ! Să dezvoltăm larg democrația de partid și democrația muncitorească, revoluționară — factor de importanță hotărâtoare pentru participarea largă a maselor populare, a întregului popor, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate! Așa cum am menționat nu o dată, inclusiv la Conferința Națională a partidului, trebuie să avem permanent în vedere că societatea noastră socialistă o construim cu poporul, pentru popor, că înfăptuirea cu succes a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism poate fi realizată cu succes numai și numai împreună cu întregul popor, sub conducerea politică a partidului nostru comunist.Trebuie să facem totul pentru creșterea rolului conducător al partidului ! Să facem ca acest rol conducător să se ăiirme prin acti;- vitatea practică și prin felul în care organele și organizațiile de partid, comuniștii își îndeplinesc sarcinile la locul de muncă, în sectoarele lor de activitate, prin felul în care știu să întărească legăturile cu masele de oameni ai muncii, să unească eforturile tuturor colectivelor, ale întregului popor, în înfăptuirea Programului partidului, a politicii interne și externe.Avem un partid* puternic — și felul în care oamenii muncii au trecut la înfăptuirea planului pe acest an, rezultatele obținute demonstrează forța și capacitatea organizațiilor noastre de partid, încrederea de care se bucură în rîn- dul maselor populare. Aceasta demonstrează, totodată, forța și capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care acționează cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea politicii partidului, fiind convinși că aceasta corespunde intereselor fundamentale ale întregii noastre națiuni, cauzei victoriei socialismului și comunismului în România, înfăptuirii politicii sale de pace și colaborare internațională ! (Aplau
ze puternice).în încheiere aș dori să exprim convingerea că discuțiile din a- ceastă consfătuire vor duce la măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor și pentru îmbunătățirea întregii activități. Consider că este necesar să dezbatem toate aceste probleme pe care le-am discutat cu activul nostru de partid, însă într-un timp cît mai scurt, astfel ca, în zilele următoare, să trecem cu toate forțele la activitatea practică. Nu să punem să se organizeze adunări și ședințe, ci să trecem de îndată la activitatea practică. Ședința să însemne munca pentru îndeplinirea planului, soluționarea problemelor la fața locului! Nu este nevoie de nici un fel de comandamente, de nici un fel de comisii ! Prea mult înecăm în vorbe, în comisii de tot felul, activitatea vie, practică. Trebuie acolo jos să soluționăm problemele !Doresc să adresez tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii urarea de a obține rezultate cît mai bune în acest an, de a învinge toate greutățile, inclusiv cele provocate de natură, și să demonstrăm forța și capacitatea poporului, a partidului nostru, de a asigura 'mersul înainte al construcției socialiste, ridicarea bunăstării materiale și spirituale, triumful noii orânduiri în patria noastră !Vă doresc succese în activitatea voastră, tovarăși ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
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mufe plantele au nevoie de apă1
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VASLUI

IERI, IN CAPITALA

Ostași la datorie
Trecuse de miezul nopții. La 

un punct de lucru de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră s-a auzit 
deodată un strigăt : „Alarmă ! 
S-a rupt digul Prompt, sub 
comanda maiorului Constantin 
Ciorufă. s-a constituit o grupă 
operativă.

Apa se revărsa de la 16 metri 
înălțime, 
Buldozere, 
basculante și. mai ales, oameni 
și ostași s-au pus în mișcare. 
Au urmat ore de încordare, de 
luptă cu apa care se prăvălea vi
jelios, cu digul ce amenința să 
se surpe din clipă in clipă. Pină 
la urmă, caporalul Teodor Mioc, 
soldații Dumitru Nae. Dumitru 
Jianu și ceilalți bravi ostași au 
învins.

în zori, pe caiial era 
senin și liniște.

Muzeistica
Ani la rînd. timpurile 

Xită de la Cornet, din 
Bihor, au fost cercetate r____
de către o echipă de specialiști 
de la Muzeul Tării Crișurilor din 
Oradea, intre care paleontologul 
Jurcsak Tiberiu și restauratoa- 
rea Elisabeta.Popa. împreună cu 
Eugen Kessler, profesor la 
Școala generată nr. 13 din mu
nicipiul de pe Crișul Repede. In 
urma unui studiu îndelung și 
minuțios asupra resturilor fosile 
semnalate la Cornet, specialiștii 
au identificat, printre altele, un 
exemplar de Archaeopteryx, 
precum și o specie rară de pă
sări : „Limnornis Corneti“, Este 
de menționat faptul că aceste 
relicve au fost descoperite pen
tru . prima dată intr-un zăcământ 
bauxitifer. Cercetările continuă.

în județul Călărași, unde există 
amenajate în sistem irigat mari su
prafețe de teren, oamenii nu precu
pețesc nici un efort pentru a aduce 
apa necesară culturilor. Cu atît mai 
mult cu cît ploile căzute sînt încă 
insuficiente pentru acoperirea defici
tului de apă din sol. Stațiile de pom
pare funcționează neîntrerupt, iar 
unde nu există teren amenajat pen
tru irigații sute și mii de locuitori 
ai satelor au ieșit la aplicarea 
udărilor.

Peste 1 000 de oameni lucrează, zi 
de zi. în grădinile asociației legumi
cole Jegălia la plantat, irigat și pră
șitul manual. La ferma nr. 5. echipa 
condusă de Maria Tufă execută 
plantări „ca Ia carte". Ca la carte 
cresc și toate culturile în această uni
tate, unde nimic nu lasă să se vadă 
că în această zonă vremea este se
cetoasă. Și la cooperativa agricolă 
din Roseți. peste 30 de oameni udau 
grădina cu găleți și căni. De buna 
calitate a lucrărilor se ocupă ingi
nera Ștefania Ivan, șefa fermei, 
apreciată pentru exigenta și price
perea ei. Tot la C.A.P. Roseți. la fer
ma nr. 1, după ce mecanizatorii Du
mitru Năstase și Ion Bogdan au re
coltat lucerna, au trecut la prășitul 
mecanic al porumbului. După prășit, 
porumbul șe irigă de zor.

Demn de remarcat este sprijinul 
acordat de elevii din școlile județu
lui. La C.A.P. Modelu, de aproape 
trei săptămîni 200 de copii merg zil
nic și la cîmp. Joi. elevii din două 
clase. îndrumați de profesorii Elena 
Mierlan. Petre Negoiță și Ilie Gheor
ghe. udau cu gălețile via coopera
tivei.’ Apa era adusă cu 15 căruțe. 
Dealtfel, școlile generale din comu
na Modelu au luat în răspunderea 
lor 15 hectare de ricin și 30 hectare 
de soia de care se vor ocupa pînă la 
recoltare. Clasele cu profil agricol 
din prima treaptă de liceu, conduse 
de maiștrii instructori Constantin M. 
Ion și Neagu Gheorghe, au ajutat 
brigada care lucrează la legume, în 
fiecare zi, de la ora 7,30 la 16,30.

în încheiere, o privire de ansamblu 
asupra culturilor-de grîu, orz. legu
me, soia și floarea-soarelui de la 
Stațiunea de cercetări Mărculești : 
realizările de aici constituie o do
vadă că acolo unde irigațiile și lu
crările de întreținere se execută la 
timp și de bună calitate, culturile 
sînt viguroase. Așa trebuie să se 
muncească în toate unitățile agricole 
din județ.

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

mai lungim vorba ? — am pus mina 
și le-am făcut noi în atelierul pro
priu. Și uite, acum avem udate o 
dată și chiar de două ori 1 200 de 
hectare cu grîu. cartofi, porumb, lu
cerna. floarea-soarelui și orz“.

Cu atît mai de neînțeles apar însă 
unele aspecte criticabile întîlnite în 
cîteva cooperative agricole racordate 
la acest sistem de irigații. La C.A.P. 
Stănilești. de exemplu, unde sînt a- 
menajate pentru irigat peste 2 000 
hectare, multe aripi de ploaie stăteau 
nefolosite, iar în unele locuri se for
maseră adevărate bălți, dovadă evi
dentă a nesupravegherii lucrărilor. în 
plină amiază, la C.A.P. Pogănești nu 
funcționau opt aripi de ploaie, scoa
se în cîmp. Este adevărat că cei răs
punzători de această situație găsesc 
ușor tot felul de justificări, dar este 
chiar mai limpede decît apa faptul că 
procedînd astfel caută să nu-și vadă 
propriile lipsuri. Ceea ce trebuie să 
se înțeleagă însă este că nu justifi
cările sînt necesare acum, ci acțiuni 
concrete în măsură să asigure func
ționarea ireproșabilă a tuturor echi
pamentelor de irigații.

* pe toate suprafețele șl de calitate!

MU.

neglijența.
Sala căminului cultural 

comuna Ghimbav. județulcomuna Ghimbav. județul Bra
sov, devenise neîncapătoare. Dar 
lumea nu venise la obișnuitele 
manifestări cultural-artistice. De 
astă-dată, un complet al jude
cătoriei Brașov a dezbătut in 
prezenta a sute de săteni cazul 
unui furt de 26 de purcei si a 
unei însemnate cantităti de fu
raje concentrate de la C.A.P. 
Ghimbav. Autorii : sofii Ștefan 
și Silvia Simion și Gheorghe De- 
piner. Inculpata au fost con
damnați la închisoare pe terme
ne diferite în funcție de gravi
tatea faptelor săvîrșite.

Dincolo de cuvenita pedeapsă 
a celor trei, dezbaterile din 
timpul procesului au relevat și 
faptul că sustragerea de purcei 

l' ?i furaje' h-ar fi fost' posibilă, 
dacă nu-și făcea loc' neglijenta 

' in îndeplinirea Atribuțiilor de 
serviciu din partea șefului fer- 

I mei zootehnice și a medicului 
| veterinar, care nu au suprave

gheat îndeaproape activitatea 
zilnică în domeniile de' care răs
pundeau și nu au 'ținut o evi
dență clară, precisă, a animale
lor și furajelor.

Neglijentă care pohte s<5 dea 
de gindit și altora.

După un chef zdravăn, făcut 
împreună cu doi consăteni ai 
săi. pe Alexandru Stoenete din 
comuna B'erislăvești. județul 
Vîlcea. l-a apucat alt chef : să 
se ia la hartă cu trecătorii. In 
mod firesc, oamenii aflati prin 
preajmă au intervenit pentru 
calmarea turbulentului. Atît i-a 
trebuit insă lui Stoenete. ca să 
se înfurie și mai rău. Și. nici 
una. nici două, a scos cutițul și 
l-a lovit pe cel mai apropiat de 
el, un tinăr, pe nume Ion Mari
na. Lovitură care, s-a dovedit, 
pină la urmă, fatală. Bețivul 
ucigaș a fost arestat imediat si 
urmează să răspundă in fata le
gii, care își va spune cuvintul 
cu toată asprimea pentru astfel 
de fărădelege.

La o curba
Corespondentul nostru volun

tar Nicu Sbuchea ne relatează 
împrejurările și cauzele unui 
grav accident de circulație pe
trecut în apropierea orașului 
Hafeg. Pe drumul national care 
trece prin pădurea Slivut circu
la un autogreder de la punctul 
de lucru din Bretea Română, 
condus de D. Berchl. într-o 
curbă utilajul, cu defecțiuni la 
sistemul de frinare, a izbit in 
plin un autoturism. Ambii pasa
geri ai autoturismului și-au 
pierdut viața.

Intervenție 
salvatoare

Trecînd pe strada Mihai 
teazul din Satu Mare, o tinără 
a observat un cărucior cu un 
copilaș în el, mergind singur de 
pe trotuar spre mijlocul străzii. 
In aceeași clipă, a zărit și 
autobuz care înainta in 
exact spre căruciorul cu mogil- 
deața de om in el. Cu o prezen
tă de spirit extraordinară, tină- 
r'a s-a repezit la cărucior și l-a 
„smuls" din fafa mașinii.

în acele clipe dramatice, pă
rinții copilului se aflau intr-un 
magazin după cumpărături. Ei 
au aflat de la trecătorii înmăr
muriți, martorii oculari ai mo
mentului. ceea ce se intimplase. 
lăsind copilul, cîteva clipe, ne
supravegheat. Un cald cuvint de 
mulțumire la adresa tinerei care 
a intervenit atit de curajos pen
tru salvarea copilului : pe sal
vatoare o cheamă Carmen Floa
rea și e lucrătoare la librăria 
,.Mihai Eminescu" din Satu' 
Mare, ea ipsăși mama unui copil.

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sp'ijmul 
corespondenților „Scînteii

să le aducă apa numai ploile
—— Exemplele bune pot depăși 
perimetrul consiliului agroindustrial

Pentru dezvoltarea normală a cul
turilor. apa este — mai ales. în aceste 
zile — un element de importantă vi
tală. Cum se lucrează, ce măsuri s-au 
luat și ce ar trebui să se mai între
prindă pentru ca terenurile și deci 
plantele alimentate din Albița-Fălciu, 
județul Vaslui, să beneficieze de apă 
la timp și în cantitățile necesare ?

Poposind mai întîi la sediul siste
mului hidroameliorativ Huși, iifgi- 
nerul Constantin Ciobanu. șeful sis
temului. ne spune că datorită măsu
rilor stabilite, numărul aripilor de 
ploaie s-a mărit, ajungînd la peste 
640. ceea ce a permis depășirea: zil
nică a planului de irigații. S-au efec
tuat pînă acum udări pe o suprafață 
de peste 20 000 hectare cu diferite 
culturi. „Suprafețele, ar.putea creșfe, 

. însă dacă s-ar asigura din timp și 
, peste tot forța ■ de muncă necesară 
mutării aripilor de ploaie, dacă unele 
întreprinderi producătoare de piese 
de schimb și utilaje. în special as- 
pensoare, și-ar onora obligațiile con
tractuale — ne spune tovarășul Va- 
6ile Maziliu. activist al comitetului / prea-mi place să tot aștept.

județean de partid, care răspunde de 
desfășurarea irigațiilor în această 
zonă. Din cele 1 000 de aspersoare so
licitate am primit pină acum doar 
240 de bucăți."

în cîmp. nevoia de aipă a plantelor 
îi determină acum pe oameni să fie 
mult mai întreprinzători. De exem
plu. dintr-un baraj de pămînt făcut 
în comun, cooperativele agricole din 
Huși și Corni irigă în plus 160 hecta
re, iar la I.A.S. Huși — 30 hectare.

Că irigațiile pot merge foarte bine, 
mai ales intr-un sistem nou. o de
monstrează și exemplul C.A.P. Lun
ca Banului. Majoritatea aspersoare- 
lor funcționează ireproșabil. în ziua 
documentării noastre, oamenii . de 
aici irigau concomitent griul și po
rumbul,, iar peste 500 de cooperatori 
prășeau în solele Vecine. Președintele 
unității, Mihai Zaharia. se afla prin
tre ei. „Cel mai important lucru e 
să-ți organizezi bine munca și să t'e 
gospodărești — ne spune el. Aud că 
unii se pling. se vaită că n-ati piese 
pentru irigat. Vă spun drept, mie nu 

Ce să

Zilele frumoase din ultima vreme 
și mai cu seamă ploile căzute în 
această săptămînă în Cîmpia Crișu- 
rilor au îndemnat pe lucrătorii ogoa
relor bihorene să grăbească ritmul 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare. Pînă acum, ei au și în
cheiat prima prașilă manuală și me
canică pe toate cele 76 750 hectare 
cultivate cu porumb. în același timp, 
ei au efectuat prașila a doua, meca
nică și manuală, pe aproape un sfert 
din suprafața programată. De ase
menea. pînă vineri dimineață, pe 
mai bine de 1 000 hectare din cele 
10 800 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr au executat și prașila a treia 
mecanică. în ce privește floarea- 
soarelui. a doua 
s-a efectuat pe 1 680 
manuală — pe 1520

. 2100 hectare.
< Cum se lucrează în

canică la porumb și la sfecla de 
hăr, astfel incit în 
săptămîhii viitoare 
această lucrare".

Hărnicia cooperatorilor din Tărian 
și din Toboliu o dovedește însăși 
suprafața prășită. Pe mai bine de 
jumătate din cele 304 hectare culti
vate cu porumb, ei au și efectuat 
prașila a doua mecanică. Bine orga
nizat și cu forte sporite se lucra și

za-
prima parte a 
să încheiem

Realizările
privește

prașilă mecanică 
hectare, iar 
hectare din

unități — de 
exemplu, in cele. din consiliul agro
industrial Oradea. La C.A.P.. Sîntan- 
drei cîmpul era împîrizit de oameții. 
„Pentru noi — ne spunea inginerul 
îoan Popa, președintele cooperativei, 
lanul curat e oglinda hărniciei. Sîn- 

. tem hotărîți să obținem în acest an 
producții mari. De aceea, acordăm 
toată, atenția întreținerii porumbului. 
Joi am început a treia prașilă me

pe tarlalele cooperativei agricole din 
Borș. Alături de mijloace mecanice, 
se acționa si cu cele hipo.

„în intreg consiliul agroindustrial 
Oradea — ne spune Liviu Peștena- 
riu, inginerul-șef al consiliului — a 
fost declanșată prașila a treia meca
nică la porumb și sfecla de zahăr.

Exemplele bune și realizările în
tîlnite în unități din consiliul agro
industrial Oradea trebuie să-i în
demne la acțiuni mai susținute și 
pe cooperatorii din consiliile agro
industriale Ținea. Aleșd. Beiuș. Su- 
drigiu, unde rezultatele la întreține
rea culturilor sînt sub posibilități.

Ion LAZA
corespondentul „Scînteii”

unităților fruntașe
un mobilizator îndemn

în ultimele cîteva zile. în zona de 
sud-veSt-îa-/tării au căzut ' ploi carie

rea lucrărilor de sezon dau rezultate 
bune in marea majoritate a unităților 

au contribuit ..la refacerea rezervei . agricole. Deși. pn.e.ori a trebuit să se 
de apă în sol. Iată de, ce, peni- lucreze. în. „ferestrele" dintre ploi, 
tru, agricultorii din județul'Timiș , s-a .așiguraț un rttm.de lucru destul 
i ridicat. Miercuri. 25 mai, numai la

porumb s-au prășit pentru a doua 
oară mecanic 14 500 hectare, iar ma
nual — 11 500 hectare. Pînă acum, 
prașila a doua mecanică a fost apli
cată pe mai bine de jumătate din 
cele 164 000 hectare cultivate cu po-

Iată , de., ce, jîenț- lucreze. în . „ferestrele"
UL L4ULII JUUQVUi. 
lucrarea prioritară o constituie acum 
întreținerea culturilor prăsitoare. 
Măsurile luate de comitetul județean 
de partid privind utilizarea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice repartizate la această lucrare 
și mobilizarea cooperatorilor, a celor
lalți locuitori ai satelor la executa-

rumb, iar cea manuală — pe aproa
pe un sfert din suprafață.

Ne-am referit în primul rînd la 
prășitul porumbului, avînd în vedere 
ponderea acestei culturi în agricul
tura județului. în ritm intens se exe
cută lucrările de întreținere si la 
sfecla de zahăr, iar la floarea-soare
lui prașila a doua mecațccă, s-a 
încheiat, iar cea manuală âZ. .' exe
cutată pe 42 la șută din suprafață.

Dar realizările pe ansamblul jude
țului la lucrările de întreținere pu
teau fi mai bune dacă n-ar fi fost 
diminuate de rezultatele sub posibi
lități înregistrate într-o seamă de 
unități agricole din consiliile agro
industriale Cărpiniș, Ceacova, Recaș, 
Buziaș și altele. în unitățile agricole 
din Jimbolia. Cărpiniș. Iecea Mică. 
Iecea Mare din consiliul agroindus
trial Cărpiniș, lucrările de întreține
re a porumbului au intîrziat. Pot fi 
grăbite aceste lucrări? Evident că da. 
Dovadă sînt, bunăoară. realizările 
obținute în unitățile vecine din con
siliul agroindustrial Cenei. unde a- 
ceeași lucrare se apropie de sfîrșit.

Direcția agricolă județeană, finind 
seama de diferențele mari existente 
între unitățile agricole vecine la exe
cutarea lucrărilor de întreținere, a 
luat măsuri operative pentru înlătu
rarea rămînerilor în urmă. Cadrele 
de conducere și specialiștii acesteia, 
trimiși în zonele respective, au stabi
lit ca mijloacele mecanizate să lu
creze zilnic de la ora 5 pînă la ora 
21 pentru a se putea realiza astfel 
cel puțin o normă și jumătate pe 
fiecare utilaj. Concomitent. în toate 
unitățile au fost alcătuite formații 
din cooperatori șț ițiți locuitori ai 
comunelor, care prășesc manual so
lele unde sînt depistate, cu prilejul 
verificărilor, porțiuni mai îmburuie-

Ieri dimineață, la orele 6 și ju
mătate. un întreg imobil din Capi
tală. situat la confluenta șoselei 
Ștefan cel Mare cu strada Aurel 
Vlaicu. a pornit la drum către un 
nou amplasament. Suspendat pe 
boghiuri montate pe căi de rulare 
și tras cu ajutorul unor trolii elec
trice. el s-a deplasat cu cite trei 
centimetri pe minut la o distantă 
de 14 metri de locul inițial.

Nu este prima translare de clă
dire care se face în țara noastră. 
Amintim. între altele, mutarea Ca
sei memoriale Anton Pann la Rm. 
Vîlcea, a monumentelor istorice și 
arhitecturale bucureștene Schitul 
Maicilor și Olari. Cu toate acestea, 
translarea blocului din • str. Aurel 
Vlaicu nr. 166 are valoarea unei 
operațiuni inedite, reprezentînd o 
cotă superioară a măiestriei proiec- 
tanților și executanților acestui 
gen de lucrări. Inedită în privința 
volumului și masei dislocate și 
transportate — clădirea are 7 ni
veluri și cintărește 3 100 tone, adică 
de două ori și jumătate mai mult 
decît, precedentele. Pentru prima 
dată avem de-a face cu o construc
ție civilă locuită, iar cele. 28 de 
familii ocupante ale imobilului 
n-au fost evacuate nici măcar în 
timpul lucrărilor pregătitoare și 
nici in perioada deplasării, bucu- 
rîndu-se de toate funcționalitățile: 
apă rece și caldă, energie electrică, 
gaze. lift, telefon.

— Ce a determinat adoptarea so
luției de mutare a acestui colos 
de beton ? — l-am întrebat pe in
ginerul Eugen Iordăchescu. de la 
Institutul „Proiect" București, cel 
care a conceput sistemul românesc 
de translare a construcțiilor, bre- 
vetat de O.S.I.M.

— în cazul de față, această ope
rațiune a fost impusă de extinde
rea la trei benzi de circulație, plus 
linie de tramvai, și .modernizarea 
arterei Ștefan cel Mare. Un grup 
de trei clădiri. cuprinse între stră
zile Tunari și Aurel Vlaicu. erau 
ieșite din aliniere, ceea ce făcea 
ca circulația auto și pietonală să 
se desfășoare cu mari restricții de 
trafic și cu pericol de accidente. 
Soluția de sistematizare impunea 
fie reconstruirea pe noul ampla
sament. în aliniere cu noile blocuri, 
fie translarea la distanțe de 8—14 
metri. S-a recurs la a doua alter
nativă. mult mai economică. 
Valoarea lucrărilor efectuate de 
noi reprezintă doar 32 la sută din 
cele necesitate de demolarea si re
facerea unei clădiri asemănătoare. 
Am în vedere doar lucrările, la 
care ar trebui adăugat economia fi
zică de materiale și instalații, care 
este deosebit de mare. La clădirile 
de la numerele 18 și 20 se exe
cută în prezent lucrări pregătitoa
re. Le vom muta împreună, ca să 
învingem forța de frecare dintre 
ele. Ambele au o greutate dublă 
față de blocul acesta, iar deplasa
rea se va face prin împingere cu 
ajutorul unor cricuri hidraulicei

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

S-a mutat un bloc
la SinaiaOdihnă și agrement

tit

Foto : Sandu Cristian

C. CĂPRARU 
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Sinaia și

poate servi în 
noastre din 

cele din virf 
tichetului res-

bine, mai vine și a doua oară. 
Sînt multi cei care vin an de an 

își rețin din timp 
anumit hotel sau •

lon Dcigaru, director 
al O.J.T. Sinaia, am 

pentru această peri-
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— Fiecare nouă translare repre
zintă. după cum se pare, o lucrare 
unicat.

— Așa este. Pentru că fiecare 
este realmente o noutate. Ca în 
medicină. Fiecare bolnav trebuie 
tratat separat, in funcție de parti
cularitățile sale. Esențial este pro
cedeul ca atare, faptul că dispunem 
de tehnologii și utilaje de acum 
testate, de competente profesio
nale. Și rețineți : coeficientul de 
siguranță este total.

Această afirmație are acoperirea 
faptelor. La blocul din str. Aurel 
Vlaicu proiectul de deplasare a 
fost astfel calculat. încît clădirea 
a rezistat tuturor solicitărilor atît 
în timpul lucrărilor pregătitoare, 
cît și al transportului. Nu s-au în
registrat modificări constructive.

fisuri, deformări. Și-a spus aici 
cuvintul și măiestria executanților 
de la întreprinderea de construc
ții edilitare București, lotul 2—4, 
condus de Dumitru Sterie Spiru. a 
maistrului 
de echipă 
celor care 
niment să 
optime.

Ce va urma ? în afara
amintite de pe artera Ștefan cel 
Mare, deplasarea a două monu
mente din Calea Rahovei 18 și 
Calea Victoriei 131. ambele cu va
loare istorică și arhitecturală, care 
vor supraviețui datorită proce
deului de translare.

Anghel Ștefan, șefului 
Grigore Ion, 

au vegheat ca 
se desfășoare

a tuturor 
acest eve- 
in condiții

imobilelor

Gabriela BONDOC

Sinaia '83 se prezintă acum, în 
pragul sezonului estival, mai ade
menitoare ca oricînd, pregătită să-și 
depășească propriul record de anul 
trecut, cînd a înregistrat mai mult 
de o jumătate de milion de turiști 
cu un sejur, în medie, de peste 
trei zile fiecare, la care s-au adău
gat alte sute de mii de excursioniști 
și drumeți în tranzit prin porțile 
sale de intrare și ieșire spre zone 
de frumuseți fără seamăn,

— Practic, pregătirile pentru ac
tualul sezon le-am început încă de 
la încheierea celuilalt sezon estival 
— ne spune tovarășul Ion 
Scăunaș, directorul Oficiului jude
țean de turism Sinaia, oficiu de 
care aparțin toate stațiunile pra
hovene. încă din toamna trecută, 
am luat măsuri pentru renovarea 
și modernizarea unor spații de ca
zare, prin dotarea lor cu mobilier 
nou și ridicarea gradului de con
fort. Au fost restaurate și hotelu
rile „Caraiman" și Păltiniș, iar în 
prezent zorim încheierea lucrărilor 
similare la hotelul „Palas". O nou
tate pentru cei atrași de aerul tare 
al înălțimilor : s-a dat in folosință 
tronsonul teleferic Babele-Peștera. 
Dealtfel, este de reținut și faptul că 
toate sistemele de transport pe 
cablu vor funcționa și în luna iunie 
după același program care era pînă 
acum numai pentru iulie si august. 
De asemenea, o cursă specială de 
autobuze face legătura între cen
trul stațiunii și Cota 1 400, iar un 
minicar — cu popasul turistic Iz
vorul Rece. întrucît foarte mulți 
preferă urcușul pe jos, care e și 
mai sănătos, cu ajutorul consiliului 
popular, al elevilor și pionierilor 
din Sinaia, s-au reamenajat și 
s-au refăcut marcajele pe toate po
tecile turistice, iar grupurilor orga
nizate le punem la dispoziție ghizi 
pregătiți anume dintre cei mai buni 
cunoscători ai muntelui. Pentru a 
preîntîmpina eventualele eveni
mente nedorite din cauza unor 
turiști care se aventurează pe că
rări greu accesibile sau se rătă
cesc, am pregătit echipe de salva- 
montiști și am dotat toate cabanele 
cu girofaruri pentru orientare și 
avertizare. în ceea ce ne privește, 
dorim ca toate serviciile pe care le 
oferim turiștilor în acest an să fie 
mai prompte, mai bune.

— O promisiune care obligă...
— Și pentru îndeplinirea căreia 

am intensificat activitățile de in
struire și educație a întregului nos
tru peftonal, atît prin centrul de 
perfecționare de specialitate din 
Capitală, cît și prin forme și mij
loace proprii. Avem un dispecerat 
permanent, care captează orice se
sizare și, operativ, se decide rezol
varea ei. Și în turism trebuie să 
fii competitiv, pentru că un om 
care a petrecut cîteva zile 6au o 
vacanță într-o stațiune și s-a sim-

la 
locuri intr-un 
vilă și chiar într-o anumită ca
meră.

— Ce posibilități de agrement 
oferă Sinaia oaspeților săi acum; la 
începutul sezonului ?

— Și acum, și în sezonul de 
vîrf, condițiile de agrement și dis
tracție sînt aceleași, cu precizarea 
că in luna iunie, de exemplu, posi
bilitățile sînt mai mari pentru a le 
folosi decît în iulie sau august, 
cînd aglomerația atinge cota ma
ximă. împreună cu- casa de cultură 
organizăm numeroase spectacole ar
tistice și vizionări de filme. în 
afară de restaurantele cu orchestre 
de muzică și dans, la crama 
„Montana" se desfășoară un origi
nal spectacol de cîntece și dan
suri populare susținut de talentați 
artiști amatori din rândurile lucră
torilor noștri. Amatorii de sport au 
la dispoziție .< terenuri de volei, 
tenis de cîmp. handbal, piscinele 
acoperite de la complexele hote
liere „Montana" și „Sinaia". Orga
nizăm numeroase și atractive dru
meții și excursii în împrejurimi. 
Pentru masă, am introdus așa-nu- 
mitele tichete plătite anticipat, pe 
baza cărora masa se 
oricare din unitățile 
stațiune, inclusiv la 
de munte : pe baza 
pectiv se poate servi, la alegere, 
orice mîncare, inclusiv bere sau

alte băuturi. în limita sumei achi
tate. în acest fel, turistul dispune 
integral de timpul său, folosindu-1 
după cum dorește.

Dar Sinaia este nu numai o 
stațiune de odihnă și agrement, ci 
și de îngrijire a sănătății, datorită 
factorilor naturali de cură balnea
ră : climat subalpin tonic, aer 
curat și ozonat, bogat în ■ radiații 
ultraviolete și cu o ionizare accen
tuată a atmosferei, apă minerală 
sulfuroasă cu efecte terapeutice 
salutare în nevroză astenică, afec
țiuni ale tubului digestiv și 
hepato-biliare, boli profesionale și 
boli asociate, între care afecțiuni 
endocrine și cardiovasculare. Baza 
de tratament dispune de instalații 
moderne de hidroterapie, electrote- 
rapie și kinetoterapie, de instalații 
pentm aerosoli, buvete pentru 
cură internă cu apă minerală, sală 
de cultură fizică medicală. De la 
tovarășul 
adjunct 
aflat că „„___ ______ ___
oadă, cînd cei sosiți la Sinaia be
neficiază și de tarife convenabile, 
ca și de reduceri la călătoria pe 
C.F.R., biletele pentru petrecerea 
vacanței sau pentru serii de cîte 3 
și 6 zile se pot obține de la toate 
oficiile județene de turism și de 
la agențiile întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante —

,H.R. București.

Vedere de la Cota 1400 Foto : Gh. Vințilă

rttm.de
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Vizita primului ministru al Regatului Lesotho, dr. Leabua Jonathan
Delegația parlamentară

(Urmare din pag. I)

kina, director de sovhoz în regiunea 
Donețk, A. S. Suahov, brigadier la 
Direcția generală de construcții a 
metroului din Moscova.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C:C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu. vice
președinte al M.A.N., Margareta 
Hauser, secretar al M:A.N„ Ilie 
Văduva, vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă și cooperare 
economică internațională a M.A.N.

A fost de fată E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului I. V. Andropov, 
secretar general al Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, și a tovarășului V. V. 
Kuznetov. - prim-vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. un călduros salut și cele 
mai cordiale urări, iar poporului ro

mân urarea de noi și mari 
succese in opera de edificare a 
socialismului. în același timp, el a 
exprimat gratitudinea sa și a mem
brilor delegației pentru întrevederea 
acordată, pentru invitația de a vizi
ta România, pentru prietenia și calda 
ospitalitate cu care au fost întimpi- 
nați in timpul șederii în tara noastră, 
dînd ; o înaltă apreciere realizărilor 
obținute, sub conducerea P.C.R., în 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei. în ridicarea bunăstării între
gului popor.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului I.V. ^ndropbv și tovară
șului V.V. Kuznețov salutul său căl
duros și cele mai bune urări, iar po
poarelor Uniunii Sovietice urarea de 
noi și importante victorii. în con
strucția comunismului. sub conduce
rea P.C.U.S.
' In cursul întrevederii s-au evocat 

cu satisfacție raporturile de strinsă 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România .și Uniu
nea Sovietică, dintre popoarele rioas-

sovietică
tre și a fost reafirmată dorința co
mună de a extinde și întări în con
tinuare aceste relații, pe tărim poli
tic. economic, tehnico-științific. cul
tural și în alte domenii, potrivit în
țelegerilor convenite la nivel înalt.

în acest cadru, a fost subliniată 
contribuția pe care parlamentarii ro
mâni și sovietici o aduc la extinde
rea și aprofundarea conlucrării din
tre România și U.R.S.S.. la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și 
popoarele sovietice, la mai buna lor 
cunoaștere și apropiere.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le. in special cele privind lupta po
poarelor pentru destindere, securita
te și cooperare, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nuclea
ră. în acest sens, a fost evidențiat 
rolul parlamentelor și parlamentari
lor în edificarea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și colaborării intre na
țiuni.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră tovărășească, de caldă prietenie.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La București s-au încheiat, vineri, 

convorbirile oficiale dintre orimul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, și primul mi
nistru ,al Regatului Lesotho, dr. 
Leabua Jonathan.

Desfășurate într-o ambiantă de 
cordialitate și înțelegere, convorbiri
le au evidențiat dorința României și 
Lesotho de a pune mai bine în va
loare posibilitățile de care dispun 
cele două țări pentru extinderea 
cooperării in diferite sectoare ale 
producției, pentru diversificarea și 
amplificarea schimburilor comercia
le. în acest .sens, au fost discutate 
modalități de amplificare a cooperă
rii, economice, tehnice și științifice, 
precum și in domeniile învățămîntu- 
lui si culturii, care să permită dez
voltarea conlucrării româno-lesothie- 
ne. în interesul ambelor popoare, al 
cauzei generale a păcii și colaborării 
internaționale.

La încheierea convorbirilor, pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. și primul mi
nistru al Regatului Lesotho, dr. 
Leabua Jonathan, au semnat : ..Pro
gramul privind realizarea înțelege
rilor și acordurilor convenite în do
meniul cooperării economice și al 
schimburilor comerciale între Re
publica Socialistă. România și Rega
tul Lesotho".

Tovarășul Gheorghe PetrescU, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
E. R. Sekhonyana, ministru pe lingă 
primul ministru. însărcinat cu pla
nificarea. folosirea forței de muncă 
și problemele economice și ministru 
al afacerilor externe, au semnat : 
Acordul privind cooperarea econo
mică. industrială și tehnică : Pro
tocolul asupra dezvoltării schimburi
lor comerciale pe perioada 1983— 
1984 ; Acordul asupra cooperării eco

COMUNICAT COMUN

nomice și tehnice în domeniul agri
culturii și silviculturii.

S-a adoptat, totodată, un comuni
cat comun asupra vizitei oficiale in 
țara noastră a primului ministru al 
Regatului Lesotho.

★
Primul ministru al Regatului Le

sotho, dr. Leabua Jonathan, a vizitat, 
vineri dimineața, Institutul de cerce
tări, proiectări și inginerie tehnologi
că pentru mecanizarea agriculturii 
de la Băneasa și expoziția in care sini 
reunite importante realizări ale in
dustriei de profil din țara noastră. 
Oaspetelui i-au fost prezentate trac
toare, agregate complexe pentru pre
gătirea terenului, pentru semănat și 
întreținerea culturilor, mașini utili
zate in legumicultură. viticultură și 
pomicultură pentru recoltarea cultu
rilor.

Premierul lesothian și-a exprimat 
satisfacția de a fi putut cunoaște 

aceste realizări ale constructorilor, de 
mașini români, felicitîndu-i pentru 
rezultatele obținute.

★
Vineri după-amiază s-a înche

iat vizita oficială întreprinsă în 
tara noastră, la invitația primu
lui ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. de 
către primul ministru al Regatului 
Lesotho, dr. Leabua Jonathan.

Cu acest prilej, cei doi prim-mi- 
niștri și-au exprimat satisfacția de
plină pentru rezultatele rodnice ale 
vizitei in țara noastră a primului 
ministru al Lesotho, a convorbirilor 
purtate în aceste zile la București, 
apreciind că acestea deschid perspec
tive favorabile conlucrării dintre 
cele două țări și popoare atît în pla
nul relațiilor bilaterale, cit și în 
viata politică internațională.

Primul ministru al Regatului Lesotho,
dr. Leabua Jonathan

(Urmare din pag. I)

ă efectua această primă vizită în 
țara noastră, de a cunoaște realiză
rile remarcabile obținute de poporul 
român în cele mai diverse domenii 
de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rândul său, 
un călduro's salut regelui Moshoes
hoe II. împreună cu urările sale de 
pace^jprogfeș și bunăstare poporului 
Iesot;' 9. pe calea dezvoltării sale 
libere: șr Independente,

în timpul întrevederii a fost expri
mată dorința comună de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie, _ colaborare 
Și cooperare dintre România și Le
sotho, în avantajul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

A fost abordată, de asemenea, o 
serie largă de probleme din sfera 
vieții, politice internaționale. Subli- 
niindu-se că situația actuală este 
marcată tot mai puternic de politica 
imperialistă de dominație și asupri
re, de menținere și reîmpărțire a 
sferelor de influență, de persistența 
unor conflicte vechi și apariția alto
ra noi. de adînCirea continuă a deca
lajelor dintre țările bogate și cele

Vizita delegației parlamentare sovietice
Tovarășul loan Totu, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia interguver- 
namentală româno-sovietică de cola
borare economică și. țehnico-șțiintifi- 
că, a avut, vineri după-amiază. o în
trevedere cu delegația parlamentară' 
sovietică, condusă de tovarășul I.E. 
Poliakov, membru al C.C. al P.C.U.S.. 
vicepreședinte al Prezidiului' Sovietu
lui Suprem • al U.R.S.S., președintele 
Prezidiului. Sovietului Suprem al 
Republicii Sovietice Socialiste Bielo
ruse, care face o vizită în țara noas
tră.

în timpul ■ întrevederii a fost ex
primată satisfacția reciprocă pentru 
junele relații aflate în continuă 
ezvoltare dintre țările și popoarele 

noastre.
A fost prezent E.M. Tiajelnikov, 

ambasadorul Uniunii Sovietice la- 
București.

★
Cu prilejul vizitei oficiale de prie

tenie în țara noastră a delegației So

Premiile Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

Vineri a avut loc la Casa centrală 
a pionierilor și șoimilor patriei din 
București festivitatea de acordare a 
premiilor Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor pe anul 1982, 
pentru cele mai valoroase lucrări li
terare și artistice destinate șoimilor 
patriei, pionierilor și școlarilor. »

Au fost acordate următoarele pre
mii : -\

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
LITERARE

Proză : Ghiocei pentru mama — 
Viniciu Gafița, Rugurile din zori — 
Marin Ioniță. Cornul de aur — Claus 
Stephani (în limba germană). Poves
tiri istorice — Dumitru Almaș.

Poezie: Baladă pentru copilărie — 
Dan Dăvid. Cine ești — Mihai Negu- 
lescu. Carte pentru fata Gu. o fetiță 
cum ești tu — Daniela Crăsnaru.

Dramaturgie : La hanul „Bufnița 
veselă" — Georgina Viorica Rogoz, 
Cadou pentru un mic pitic — Ludo
vic Seres (în limba maghiară).

Literatură de informare științifică : 
Eminescu — muzician al poeziei, 
Enescu — poet al muzicii — Vladi
mir Dogaru.

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
MUZICALE

Muzică corală : Vrem să fie pace 
— muzica : Gheorghe Bazavan, ver
suri : Ion Neagu, Partidului, florile 
dalbe — muzica : Vasile Iliuț, ver
suri: Ion Cringuleanu, Ziua marii 
bucurii (1 Iunie) —‘ muzica : Grigore 
Nica, versuri : Virgil Carianopol.

Muzică ușoară : Cintec pentru 
mama — muzica : Mișu Iancu, ver
suri : Alexandru Mandy. Șotronul — 
muzica : Laurențiu Profeta. versuri : 
George Țărnea, Voi, oameni mari — 

sărace, s-a evidențiat necesitatea, de 
a se acționa cu fermitate, cu. toate 
forțele pentru respectarea în. relațiile 
internaționale a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, ega
lității și avantajului reciproc.

în aceeași ordine de idei, s-a ară
tat că problemele deosebit de grave 
și complexe cu care este, confruntată 
omenirea fac mai necesară, ca oricine! 
unirea forțelor înaintate de pretutin
deni pentru oprirea cursului pericu
los al evenimentelor spre confrunta
re și război, pentru eliminarea forței 
și amenințării cu forța din viata in
ternațională, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru rezolvarea tutu
ror conflictelor existente în diferite, 
zone ale globului numai si numai pe 
cale pașnică, prin tratative. A fost 
evidențiată, totodată, importanța pe 
care România și Lesotho o acordă li
chidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale. care să asigure dezvoltarea li
beră și independentă a tuturor po
poarelor, să conducă la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
netă noastră.

Primul ministru al Lesotho a, daț o 
înaltă apreciere solidarității active, 

vietului Suprem al Uniunii Sovietice, 
condusă de I. E. Poliakov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Republicii Sovie
tice Socialiste Bieloruse, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, 
fi. M. Tiajelnikov a oferit vineri o 
recepție.

AU luat parte tovarășii Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Poliție Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, loan Totu, yicepriim-mi- 
nistru al guvernului, Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat, Emilia 
Sonea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Olimpia Solomonescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

muzica : Vasile Veselovschi, ver
suri : Mihai Maximilian.

MUZICA INSTRUMENTAL;! 
PENTRU ORCHESTRE DE COPII

Baladă pentru tară — Doina Ro
taru. Pionieri în vacanță — Richard 
Bârtzer.

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
PLASTICE

Ilustrații de reviste destinate 
pionierilor : Dumitru Dobrică — 
ilustrație pentru revista „Luminița".

Grafică (ilustrație de carte) : Elena 
Boariu — Libeluliada, de Cleopatra 
Lorin țiu, Poarta de sticlă, de Silvia 
Kerim. Valentin Tănase — Poves
tiri istorice, dd Dumitru Almaș, 
Angi Petrescu Tipărescu — Voinicel 
de păpădie, de Vasile Dima.

LUCRĂRI DE ARTĂ PLASTICĂ :
Pictură : Vasile ’ Celmare —

Ceaușescu și copiii.
Grafică : Ileana Ceaușu Pândele — 

Vis de primăvară, vis de pace ; 
Iubim pacea ; Dialog.

ÎN DOMENIUL CREAȚIEI 
CINEMATOGRAFICE

Filme documentare : Tinere talente 
ale muzicii — regia : Nicolae Corjos. 
Recreația — regia : Liliana Petrin- 
genaru.

Filme documentar-științifice : în 
lumea furnicilor — regia : Mircea 
Popescu ; Mare, valuri, delfini — 
regia : Paul Mateescu.

Filme de animație : Albinele — 
regia: Zaharia Buzea; ’Avionul de 
hirtie — regia : Tatiana Apahideanu; 
Cine a găsit vise frumoase — regia: 
Liâna Petruțiu.

(Agerpres) 

militante a tării noastre cu lupta po
poarelor afpcane împotriva imperia
lismului. colonialismului și neocolo- 
nialismului. sprijinului acordat po
poarelor din Africa australă în lupta 
de eliberare națională. A fost releva
tă necesitatea ca toate stateie afri
cane. întreaga omenire să-și intensi
fice eforturile în vederea trecerii la 
aplicarea în viată a rezoluției O.N.U. 
cu privire la obținerea, independentei 
Namibiei, pentru lichidarea politicii 
de apartheid și discriminare rasială 
din Africa de Sud. pentru a se pune 
capăt cu desăvîrșire actelor brutale 
de agresiune ale regimului de. la 
Pretoria împotriva statelor vecine, 
intre care și Lesotho.

în timpul convorbirii a fost reafir
mată hotărîrea României și a Le
sotho de a-și aduce contribuția acti
vă, împreună cu celelalte țări in cura 
de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
cu forțele progresiste de pretutindeni 
la lupta împotriva politicii imperia
liste și colonialiste, de forță și do
minație, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, pentru apă
rarea independenței, libertății și pă
cii popoarelor,

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de cordialitate, și prietenie.

Știri sportive
La 1 iunie

Partidă amicală 
între fotbaliștii români 

și iugoslavi
La 1 iunie, o selecționată" divizio

nară românească va întîlni, echipa Iu
goslaviei. ................ ...

Jocul , va avea ioc în orașul Sa
rajevo.

Pentru această partidă, Mircea 
Lucescu a convocat următorii jucă
tori : Moraru, Ducadam — Rednic, 
Stancu, Iorgulescu, Andone, Iovan, 
Munteanu II, Bogdan — Augustin, 
Klein, Movilă, Mulțescu — Coraș, 
Vâetuș, Gabor, Majaru.

★
Astăzi, la Craiova, se dispută parti

da restanță dintre echipele Univer
sitatea și F.C. Bihor.

Meciui restanță Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova se va juca 
miercuri, 1 iunie a.c.

★
BERNA 27 (Agerpres). — Uniunea 

europeană de fotbal (U.E.F.A.) a al
cătuit clasamentele finale pe țări ale 
cupelor continentale intercluburi, 
avînd drept criteriu rezultatele în
registrate în „Cupa campionilor eu
ropeni", „Cupa cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.". Datorită evoluției meri
tuoase a Universității Craiova in re
cent încheiata ediție a „Cupei 
U.E.F.A.", România ocupă locul 8 în 
sezonul 1982—1983, cu un coeficient 
de 5,75, urmată de Iugoslavia și Po
lonia — 5, Franța — 4,40, U.R.S.S. — 
4,20, Austria — 4, Elveția — 4, Anglia 
(locul 15 !) — 3,875 etc.

Pe primul loc in ierarhia sezonului 
trecut se află, în mod surprinzător, 
Scoția, cu un coeficient foarte bun — 
10,50, pe pozițiile următoare clasîn- 
du-se R.F. Germania — 9,166, Por
tugalia — 8,75, Belgia — 8,40, Spania
— 8,118, Italia — 7, Cehoslovacia — 6.

Pe totalul celor cinci ani care in
tră în calcul pentru atribuirea numă
rului formațiilor în „Cupa U.E.F.A." 
(locurile 1—3, cite 4 echipe, locurile 
4—8 — cîte 3, locurile 9—22— cite 2, 
locurile 23—32 — cîte una). România 
ocupă poziția a 16-a, avînd, deci, 
dreptul la două reprezentante în edi
ția viitoare a „Cupei U.E.F.A.".

© Vineri au continuat. în Sala Flo- 
j-easca din Capitală. întrecerile ulti
mului tur al campionatului național 
masculin de baschet. Echipa Dinamo 
București a înregistrat o nouă victo
rie, întrecînd CU 94—64 (53—22) pe 
C.S.U. Sibiu. într-o altă partidă, 
I.C.E.D. București a dispus cu 101—77 
(52—39) de Farul Constanța.

Astăzi, turneul continuă. începînd 
de la ora 15,30.
• Turneul internațional de polo pe 

apă de la Tbilisi a fost câștigat de 
reprezentativa U.R.S.S., cu 13 puncte, 
urmată de echipele Ungariei — 12 
puncte. Italiei — 10 puncte. Cubei — 
10 puncte, României —r 6 puncte, 

» R.S.S. Gruzine — 5 puncte, Greciei
— 2 puncte, Suediei — 1 punct.

Titlul de golgeter al turneului a 
fost obținut de poloistul român Vlacl 
Hagiu, care a înscris 21 de goluri.

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-minlstru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
dr. Leabua Jonathan, primul minis
tru al Regatului Lesotho, a efectuat 
o vizită oficială în Republica Socia
listă România. în perioada 25—27 mai 
1983. Primul ministru al Regatului 
Lesotho a fost însoțit de Evaristus 
R. Sekhonyana. ministru pe lingă 
primul ministru, însărcinat cu 
planificarea, folosirea forței ; de 
muncă și problemele economice, mi
nistru al afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe dr. 
Leabua Jonathan, primul ministru al 
Regatului Lesotho, președintele Par
tidului Național. Basutho. Cu acest 
prilej, oaspetele a transmis din par
tea regelui Moshoeshoe al II-lea un 
cald salut, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și. prosperitate 
poporului român prieten.

.Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele -Republicii 
Socialiste România, a adresat urări 
de bine regelui Moshoeshoe al II-lea 
și de prosperitate și progres poporu
lui lesothian prieten.

Președintele . Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Rega
tului Lesotho au afirmat hotărîrea 
de a acționa pentru promovarea și 
dezvoltarea conlucrării dintre cele 
două țări în domeniul politic, econo
mic și cuitural-științific in conformi
tate cu interesele popoarelor român 
și lesothian. cu cauza generală a pă
cii și securității in lume, progresu
lui și cooperării, dezvoltării indepen
dente a tuturor națiunilor.

S-a exprimat, de asemenea, do
rința ambelor părți de a continua și 
intensifica dialogul politic și schim
bul de păreri și experiență intre re
prezentanții partidelor, parlamente
lor. guvernelor, precum și ai orga
nizațiilor politice și obștești din 
România și Lesotho. S-a reliefat 
rolul important pe care ii are, in 
acest sens. întărirea raporturilor de 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul, Național Basutho.

între președintele Republicii So
cialiste România și primul ministru 
al Lesotho a avut loc un schimb 
larg de păreri cu privire la proble
mele majore ale Vieții internațio
nale.

Exprimîndu-și profunda îngrijo
rare în legătură cu agravarea situa
ției internaționale. președintele 
României și primul ministru lesothian 
au reliefat că aceasta constituie ur
marea menținerii unor crize și con
flicte în diferite părți ale lumii, a 
escaladării primejdioase a cursei 
înarmărilor, a tendințelor de inter
venție în treburile interne ale altor 
state, a utilizării forței sau amenin
țării cu forța, a continuării politicii 
de menținere și împărțire a sferelor 
de influentă, a crizei economice 
mondiale și lipsei de progrese în 
soluționarea problemelor economice 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare. ■

S-a subliniat necesitatea ca po
poarele din întreaga lume să acțio
neze cu cea mai mare energie, 
strins unite, pentru oprirea cursului 
spre înrăutățire a situației interna
ționale. pentru statornicirea unor 
raporturi noi. democratice între 
state bazate pe respectarea princi
piilor independentei și suveranității 
naționale. integrității teritoriale, 
deplinei egalități în drepturi, nein
tervenției în treburile interne ale 
altor state, nerecurgerii la forță sau 
la.amenințarea cu forța, dreptului la 
existentă liberă și independență al 
tuturor popoarelor.

Ei au dat o înaltă apreciere miș
cărilor și manifestărilor pentru pace 
care au avut loc și au loc în Europa 
și în intreaga lume, fiind convinși 
că ele au o însemnătate deosebită in 
lupta pentru salvarea omenirii de o 
catastrofă nucleară, pentru respin
gerea politicii de forță și întărirea 
păcii și securității internaționale.

Președintele României și • primul 
ministru al Lesotho și-au exprimat 
îngrijorarea profundă față de esca
ladarea cursei înarmărilor și au sub
liniat convingerea că'realizarea unor 
măsuri practice și eficace de dezar
mare constituie problema centrală a 
relațiilor internaționale actuale, de 
care depind pacea, securitatea, stabi
litatea și progresul întregii omeniri. 
Ei s-au pronunțat ferm pentru opri
rea cursei. înarmărilor, pentru a se 
trece la măsuri concrete de dezarma
re. în primul rînd de dezarmare nu
cleară. pentru înghețarea și reduce
rea cheltuielilor militare și folosirea 
mijloacelor astfel economisite în 

scopul dezvoltării, cu deosebire a ță
rilor in curs de dezvoltare.

Relevînd consecințele grave aie 
actualei crize economice mondiale, 
ale menținerii fenomenului subdez
voltării in zone largi ale globului, 
s-a evidențiat că lichidarea acestui 
fenomen și edificarea noii ordini 
economice internaționale este o pro
blemă fundamentală a epocii noas
tre. S-a subliniat necesitatea de a 
se trece in acest scop la măsuri con
crete, la lansarea neîntîrziată a ne
gocierilor1 globale în cadrul Națiu
nilor Unite. A fost reliefată însem
nătatea celei de-a VT-a Conferințe 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
cave va avea, loc la Belgrad in iunie 
1983, și a fost exprimată convingerea 
că această conferință va duce la gă
sirea de soluții practice problemelor 
economice internaționale, îndeosebi 
pentru țările în , curs de dezvoltare, 
reafirmîndu-se hotărîrea celor, două 
țări de a contribui activ la inche- 
ie.rea cu succes a lucrărilor ei.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Rega
tului Lesotho s-au pronunțat pentru 
întărirea solidarității, unității de ac
țiune și cooperării dintre țările în 
curs de 'dezvoltare. Ei consideră' că 
este necesară organizarea unei con
ferințe la nivel înalt a țărilor în curs 
de dezvoltare care să dezbată proble
mele complexe ale subdezvoltării și 
edificării noii ordini economice in
ternaționale, . să stabilească măsuri 
de colaborare intre țările in curs de 
dezvoltare pentru progresul lor eco
nomic și social, precum și o strate
gie comună pentru negocierile globa
le cu țările dezvoltate.

Președintele Republicii Socialiste 
România a prezentat primului mi
nistru al Regatului Lesotho conside
rentele sale în legătură cu situația 
din Europa.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea față de pericolele pe care 
le reprezintă acumularea pe continen- ■ 
tul european a unor uriașe forțe mi
litare și a unui imens arsenal de 
arme, în primul^cind nucleare. Ele 
au relevat necesitatea de a se face 
totul pentru a se ajunge.la O Europă 
fără nici un fel de arme nucleare, 
un continent al păcii și colaborării, 
cu respectarea strictă a orânduirii 
social-politice a fiecărei țări.

Subliniind atenția pe care țările 
lor o acordă edificării securității și 
cooperării în Europa, părțile și-au 
exprimat convingerea că înfăptuirea 
acestor deziderate va avea o influen
ță pozitivă asupra întregii vieți poli
tice internaționale, corespunde inte
reselor păcii în lume. în acest con
text,, ambele părți au subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor participante la Reuniu
nea de lă Madrid, astfel incit lucră
rile acestei reuniuni să se poată în
cheia cu rezultate pozitive care să 
ducă la convocarea unei conferințe 
consacrate încrederii și dezarmării 
în Europa, să asigure continuitatea' 
procesului de edificare a securității 
pe continent și să contribuie la asi
gurarea cadrului dezvoltării libere, 
nestingherite a fiecărei națiuni eu
ropene.

Cele două părți au subliniat impor
tanța dezvoltării raporturilor de coo
perare între statele balcanice, a so
luționării tuturor problemelor care 
mai există între ele exclusiv pe cale 
pașnică, a transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării, lip
sită de arme nucleare.

Exâminînd situația din Africa, pre
ședintele României și primul mi
nistru al Lesotho au reliefat a- 
firmarea tot mai puternică a do
rinței popoarelor și țărilor africa
ne de a se dezvolta liber și indepen
dent, fără nici tin amestec din afară.

Ei au relevat cerința urgentă a asi
gurării accesului la independență al / 
Namibiei, a dreptului poporului na- 
mi bian de a-și alege liber calea dez
voltării viitoare, conform aspirațiilor 
și intereselor lui legitime, și au re
afirmat Întregul lor sprijin față de 
eforturile desfășurate de O.N.U., Or
ganizația Unității Africane și miș
carea de nealiniere pentru gă
sirea unei soluții politice proble
mei Namibiei, precum și pen
tru punerea neîntîrziată în apli
care a rezoluțiilor adoptate de Con
siliul de Securitate al O.N.U. Au ex
primat, totodată, solidaritatea mili
tantă și sprijinul deplin cu lupta 
dreaptă a poporului namibian pentru 
libertate și independentă, sub condu
cerea S.W.A.P.O., singurul reprezen
tant legitim al poporului Namibiei.

Președintele României șl .primul 
ministru al Lesotho au subli
niat necesitatea lichidării totale 
și urgente a politicii de apartheid și 
discriminare rasială, reafirmînd spri
jinul țărilor lor pentru lupta poporu
lui sud-afriean împotriva rasismului. 

pentru dreptul la libertate, egalitate 
și progres social.

Ei au condamnat cu fermitate ac
țiunile agresive ale regimului rasist 
de la Pretoria împotriva Regatului 
Lesotho. Republicii Populare Mo- 
zambic. Republicii Populare Angola 
și a celorlalte state independente 
din regiune.

Președintele României și primul 
ministru al Lesotho s-au pronunțat 
pentru soluționarea problemelor liti
gioase dintre statele africane în mod 
exclusiv p'6 cale pașnică, prin nego
cieri între părțile interesate și au 
evidențiat rolul important ce revine 
Organizației Unității Africane in so
luționarea politică a diferendelor și 
stărilor de tensiune de pe continent, 
în întărirea solidarității și unității 
țărilor africane și crearea condiții
lor ca acestea să își poată consacra 
potențialul material și uman reali
zării programelor lor de dezvoltare 
economică si socială.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Re
gatului Lesotho au reafirmat atașa
mentul lor față de principiul regle
mentării tuturor problemelor și con
flictelor dintre state exclusiv prin 
mijloace pașnice, prin tratative, cu 
participarea tuturor părților inte
resate.

Cele două părți au reafirmat po-. 
ziția țărilor lor în favoarea reali- 

•zării unei păci globale, juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii complete a ’Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, a 
recunoașterii drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
la constituirea unui stat propriu in
dependent. a asigurării integrității, 
independentei și suveranității tutu
ror statelor din această regiune.

Părțile au reafirmat convingerea 
lor că soluționarea problemei pales
tiniene este de importantă funda
mentală pentru o reglementare glo
bală și trainică în regiune și că este 
necesar că Organizația pentru Elin 
berarea Palestinei, ca unic repre
zentant legitim al poporului pales
tinian. să participe la toate negocie
rile referitoare la această regle
mentare.

Ele au subliniat situația gravă 
existentă î.n Liban șl s-au pronunțat 
pentru retragerea trupelor israeliene 
din această țară, pentru asigurarea 
independenței, suveranității naționa
le,, integrității teritoriale, liniștii șl 
păcii Libanului, ceea ce ar avea o 
influență pozitivă asupra ansamblu
lui situației din Orientul Mijlociu.

Președintele Republicii Socialiste 
România și primul ministru al Rega
tului Lesotho s-au pronunțat pentru 
democratizarea vieții internaționale, 
pentru creșterea rplului țărilor în 
curs de dezvoltare, al statelor neali
niate, al țărilor mici și mijlocii, pen
tru întărirea și creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite în dezba
terea activă și soluționarea proble
melor situației internaționale.

Pornind de la interesele comune șl 
identitatea pozițiilor celor două țări 
în problemele majore internaționale, 
președintele Republicii Socialiste 
România și primul miniștrii al Re
gatului Lesotho au hotărit să fie in
tensificate consultările și conlucrarea 
dintre reprezentanții României și 
Lesotho in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor fo
ruri internaționale, al „Grupului 
celor 77“ /și al mișcării țărilor 
nealiniate, în scopul creșterii con
tribuției la soluționarea justă, în in
teresul popoarelor, a problemelor 
stringente ce confruntă în prezent 
omenirea.
...în cursul vizitei, primul ministru 
"ăl Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin Dăs
călescu, și primul ministru al Rega
tului Lesotho, dr. Leabua Jonathan, 
au avut convorbiri oficiale in cadrul 
cărora s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale celor două 
țări în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale și au efectuat o ana
liză a stadiului raporturilor bilatera
le și a perspectivelor lor de dezvol
tare, îndeosebi pe plan economic.

La convorbirile dintre cei doi 
prim-miniștri au participat, din 
partea română : Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Lucianu Drăguț, secretar al Consi
liului de Miniștri. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Marin Constantin, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare. Gheorghe Codreanu. se
cretar de stat la Comitetul de Stat 
al Planificării. Petre Tănăsie. direc

tor în Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicolae Dumitru. director general 
adjunct al Radioteleviziunii române. 

Din partea lesothiană : E. R. Se
khonyana. ministru pe lingă primul 
ministru. însărcinat cu planificarea, 
folosirea forței de muncă și proble
mele economice, ministru al afa
cerilor externe, R, P. Matete, secre
tar particular al primului mi
nistru. O. T. Sefako, ambasadorul 
Regatului Lesotho la Copenhaga, 
Q. Moji, secretar permanent ad
junct. însărcinat cu planificarea, fo
losirea forței de muncă și proble
mele economice. T. Ntsame, directo
rul Radioteleviziunii, I. Vukovich, , 
consilier economic al primului mi
nistru.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
importanța deosebită pe care guver
nele lor o acordă dezvoltării rapor
turilor de prietenie și conlucrare 
dintre Republica Socialistă România 

. și Regatul Lesotho în toate dome
niile de interes comun.

Prim-miniștrii au . apreciat câ 
România și Lesotho dispun de în
semnate posibilități pentru realiza
rea unor acțiuni' de cooperare eco- . 
nomică și tehnică, precum și schim
buri comerciale. Ținînd cont de 
obiectivele programelor de dezvol
tare economică și socială ale celor 
două țări, au convenit să dezvolte 
cooperarea dintre ele in domeniile 
geologic și minier, agriculturii și sil
viculturii, construcțiilor și industriei 
materialelor de construcții, transpor
turilor și comunicațiilor.

Cei doi prim-miniștri au stabilit 
ca guvernele lor să sprijine dezvol
tarea și diversificarea, pe baze re- . 
ciproc avantajoase, a schimbului do 
mărfuri dintre cele două țări, ur- 
mind ca organizațiile economice ro
mâne și lesothiene să se pună de 
acord asupra produselor care să 
facă obiectul âdesto'r schimburi.

Ei au convenit să se acționez® 
pentru crearea cadrului juridic ne
cesar prin încheierea, de acorduri pri- 
v.ind cooperarea, economică, schim- 

' burile comerciale și. plățile, precum 
șl,în alte domenii de interes re
ciproc.

In timpul vizitei, cei doi prim-ml- 
nlștri au semnat Programul privind 
realizarea înțelegerilor și acorduri
lor convenite în domeniul cooperării 
economice și schimburilor comerciale . 
intre Republică Socialistă România 
și Regatul Lesotho. Au fost, de ase
menea, semnate Acordul privind coo
perarea economică, industrială și teh
nică.’ Protocolul asupra dezvoltării 
schimburilor comerciale, pe perioada 
1983—1984 și Acordul asupra coope
rării economice și tehnice in dome
niul agriculturii și silviculturii.

Cele două părți au convenit să 
dezvolte relațiile dintre cele două 
țări în domeniul învățăniîntului, ști
inței. culturii, mijloacelor de infor
mație în masă și sportului. Au fost 
de acord să intensifice schimburile 
de programe radiofonice și de fiime 
pentru televiziune despre dezvoltarea 
economică, socială și cultural-științi- 
fică a celor două țări, despre relațiile 
de colaborare dintre Republica Socia
listă România și Regatul Lesotho, 
în diverse domenii de activitate. 
Cu prilejul zilelor naționale ale celor 
două țări, Radioteleviziunea română 
și Radioteleviziunea din Lesotho vor 
transmite programe speciale dedicate 
dezvoltării celor două țări, precum 
și relațiilor de colaborare bilaterală.

în timpul vizitei, prințul ministru 
al Regatului Lesotho și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat obiective 
economice și social-culturale din mu
nicipiul București și județul Giurgiu. 
Pretutindeni, oaspeții e-au bucurat 
de o primi,re caldă, cordială, expre
sie a sentimentelor de prietenie si 
stimă reciprocă statornicite între cele 
două țâri și popoare.

Primul ministru, al Regatului Le
sotho. dir. Leabua Jonathan, a adresat 
primului .ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România. . 
Constantin Dăscălescu, invitația de a 
efectua o vizită oficială in Lesotho. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită 
ulterior, pe cale diplomatică.

Prim-miniștrii și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele fructuoa
se aie convorbirilor desfășurate in
tr-o atmosferă de prietenie, înțele
gere și respect reciproc, menite să ' 
contribuie la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul 
Lesotho, în interesul popoarelor ro
mân și lesothian, al cauzei generale ' 
a păcii, independentei naționale, 
securității și colaborării în fiuxopa. 
Africa și în întreaga lume.

București, 27 mai 19S3

• BAZINE PENTRU 
CAPTAREA ENERGIEI 
SOLARE. Un bazin cu apă, in 
care s-a dizolvat o mare canti
tate de sare, ar putea constitui 
un colector extrem de practic 
al energiei solare. Concentrația 
soluției crește pe măsură ce se 
atinge fundul bazinului. Apa în
călzită de razele solare care pă
trund pînă spre fundul bazinu
lui. nu se poate ridica la supra
față' deoarece ..saramura" este 
mai grea decît apa ..proaspătă" 
de deasupra. Ca urmare a lip
sei de circulație intre straturile 
de apă. energia solară se acu
mulează în partea de jos a ba
zinului. O serie de conducte 
instalate pe fundul bazinului 

asigură transferarea căldurii 
către locurile de utilizare.

• SISTEM DE IRIGA
ȚIE SUBTERANĂ. Firraa 
S.l.S. din Franța a dezvoltat 
un sistem de irigare în sol. mai 
economic cu 30—80 la sută com
parativ cu stropitul. Acesta con
stă intr-o rețea în care apa este 
pompată la presiunea de o 
atmosferă.. Solul nu se tasează 
prin scurgerea apei, deoarece 
aceasta urcă spre rădăcini. Con
ductele. care se montează la o 
adîncime de 20—25 cm. servesc 
și la imprăștierea îngrășăminte
lor solubile. Procedeul se 
aplică tuturor tipurilor de 
cultură, ca și spațiilor verzi, 
terenurilor de sport ș.a.

• IDENTIFICAREA RE
SURSELOR SUBMARI
NE. După o îndelungată mun
că de cercetare, compania 
norvegiană de geofizică, GECO, 
a realizat, recent, un nou sis
tem de culegere și tratare a 
informațiilor privind zonele 
submarine. Procedeul, deose
bit de complex și necesitînd o 
mare varietate de programe, 
face posibilă întocmirea hărți
lor resurselor submarine mai 
repede șl cu mai multă preci
zie ca pînă în prezent.

• O NOUĂ METODĂ 
ÎN CONSTRUCȚII. Speci
aliștii vest-germani au preluat

PRETUTINDENI
și perfecționat o metodă de con
strucție utilizată cu succes in 
Indonezia. Sry Lanka și intr-o 
serie de țări africane și din 
America Centrală. Se utilizează 
un amestec de nisip și ciment 
(in proporție de 10 la 1). care 
se încarcă în saci dintr-o țesă
tură rară. Sacii se înmoaie în 
apă. după care se ășază unul 
peste celălalt. Datorită presiu
nii, betonul iese din saci, um- 
plînd spatiile dintre ei. Cantita
tea de material scursă se nete
zește formind o tencuială care 
întărește construcția. Dacă din 
loc în loc se introduc tije de 
fier se obține beton armat.

® LEGUME MEREU 
PROASPETE. Specialiștii de 
la Institutul tehnologic pentru 
tehnica frigului din Leningrad 
au experimentat un tratament 
al legumelor cu ozon, care va 
permite păstrarea lor în stare 
proaspătă o perioadă îndelun
gată. Legumele sînt tratate 1—2 
ore cu o concentrație de 50 mg 
ozon/m3. Operația se poate re
peta lunar.

• RETROSPECTIVĂ 
DALI. La Barcelona urmează 
să fie inaugurată, la 10 iunie. 

o expoziție cuprinzînd 400 de 
lucrări ale pictorului spaniol 
Salvador Dali. în prezent, ace
leași picturi se află expuse la 
Madrid. în cercurile iubitorilor 
de artă spanioli a făcut însă 
senzație vestea că lai vernisa
jul de la Barcelona va fi pre
zent însuși bățrînul maestru 
(pictorul are acum 79 de ani), 
dat fiind faptul că medicii i-au 
permis lui Dali — a cărui sănă
tate s-a șubrezit grav in ultimul 
timp — să se deplaseze și să 
participe la manifestarea ce va 
avea loc cu acest prilej.

• „OPERAȚIUNE AN
TIDROG". Poliția italiană a 
reușit să descopere și să con- 
fiște importante cantități de 
droguri, relatează agenția France 

Presse. O cantitate de 35,5 ki
lograme de heroină pură, va- 
lorînd 21 miliarde lire pe piața 
ilicită a stupefiantelor, a fost 
confiscată la Milano. în cadrul 
unei operațiuni antidrog des
fășurate în cooperare cu auto
ritățile elvețiene. Alte 4 kilo
grame de heroină au fost desco
perite într-un autovehicul in 
portul orașului Ancona. O a treia 
operațiune antidrog s-a soldat 
cu confiscarea la Triest a 1,6 
tone hașiș. în urma acestor ac
țiuni ale autorităților au fost, 
de asemenea. arestați mai 
multi traficanți.

• ROBOȚII IN AGRI
CULTURĂ. în SU A- ’-a 
realizat un robot agricol, con- 

stînd dintr-o. structură metalică 
cu lungimea de 30—45 m. care 
se deplasează pe șase „picioare" 
echipate cu roți. „Picioarele" 
sint reglabile pentru a adapta 
înălțimea structurii la tipul de 
lucrări. La jumătatea distanței, 
pe. verticală, pe două cărucioare 
dptate cu motoare, care efec
tuează o mișcare de du-te-vino 
transversală. sînt amplasate 
uneltele. Pentru funcționarea 
permanentă a robotului s-a pre
văzut un sistem de programare 
automată pe bază de micropro
cesoare și captatori (umiditatea 
solului, localizarea plantațiilor, 
estimarea maturității plantelor 
etc.) Robotul efectuează opera
ții ca aratul, grăpatul, semăna
tul. stropitul, pulverizarea în
grășămintelor etc., fiind con
ceput pentru culturi specifice.
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Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Dumitrache a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Cuba, în locul tovarășului Niculaiu 
Moraru, care a fost rechemat in 
centrala M.A.E.

★
La 27 mai a avut loc în Capitală 

dezbaterea științifică interdisciplina- 
ră cu tema „Schimbări in raportul 
internațional de forțe ; trecerea de 
la vechiul echilibru la noul echi
libru", organizată de Academia de 
științe sociale și politice. Au parti
cipat profesori universitari, cercetă
tori științifici, cadre didactice, spe
cialiști. .

Abordînd fenomenele complexe ale 
vieții internaționale, dezbaterea a 
scos în evidență concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, cu privire la marile 
transformări revoluționare produse 
pe plan mondial și la caracteristi
cile actualei situații internaționale, 
intensa activitate internațională des
fășurată de partidul și statul nostru 
pentru soluționarea problemelor mul
tiple ale lumii contemporane în in
teresul politicii de destindere, pace 
și colaborare între națiuni.

★
i La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, vineri, în cadrul 
„Decadei cărții românești". pre
zentarea lucrării „Politica Marii Bri
tanii față de România (1938—1940). 
Studiu asupra strategiei economice și 
politice", apărută in versiune româ
nească la Editura științifică și en
ciclopedică, sub semnătura profeso
rului american David Britton Fun
derburk. ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București.

Au participat membri ai academiei, 
cercetători științifici, cadre didactice 
din învățămîntul universitar, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de știin
ță și cultură.

( în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Mihnea Gheorghiu, . președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice. Mircea Mîciu, directorul 
Editurii științifice și enciclopedice, și 
Florin Constantiniu. cercetător știin
țific principal la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga", au subliniat con
tribuția valoroasă pe care o aduce 
lucrarea la studiul relațiilor interna

Vizita unei delegații a Partidului Baas Arab
Socialist din Siria

în perioada 20—27 mai a.c.. o de
legație a Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, condusa de Moha
mad Nouri Kello, membru al C.C. 
al partidului, secretar adjunct al Co
mitetului de partid pentru guvemo- 
ratul Alep, a făcut o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

în timpul vizitei, delegația siriană

r încheierea lucrărilor Reuniunii grupului țărilor în curs de dezvoltare exportatoare de textile
La București s-au încheiat, vineri 

după-amiază. lucrările celei de-a 
Vil-a Reuniuni a grupului țărilor în 
curs de dezvoltare exportatoare de 
textile, membre ale Aranjamentului 
privind reglementarea comerțului 
internațional cu produse textile 
(A.M.F.), încheiat în cadrul Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.).

La lucrări au participat' reprezen
tanți din 23 de țări și teritorii de 
pe toate continentele lumii, precum 
și reprezentanți ai secretariatelor 
G.A.T.T. și U.N.C.T.A.D.

Reuniunea s-a desfășurat într-un 
Bpirlt de înțelegere și strinsă coo
perare. concluziile adoptate repre- 
zentînd o contribuție majoră la în
tărirea colaborării dintre țările in 
curs de dezvoltare in domeniile : 
negocierii și aplicării acordurilor bi
laterale de reglementare a comerțu
lui cu produse textile dintre țările in 
curs de dezvoltare și cele dezvoltate, 
în baza A.M.F. ; activităților din ca
drul Organului de Supraveghere pen
tru Textile (O.S.T.), organizat în ca
drul G.A.T.T. în baza A.M.F. ; ur
măririi realizării deciziei privind co
merțul cu textile luată la Conferin
ța ministerială G.A.T.T. din noiem
brie 1982 ; permanentizării și institu- 
ționalizării activității grupului țări
lor în cubs de dezvoltare exportatoa
re de textile.

în încheierea lucrărilor, președin
tele reuniunii, conducătorul delega

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Cultivarea limbii și literaturii ro
mâne în școală

11.30 Film serial : 4,Omul din Atlantis44. 
Episodul 3

12,05 Ora de muzică
15,00 La sfirșit- de săptămînă (I)
18,15 Reportaj ’83. Lumină din adîncuri
18.30 Mai — cronica evenimentelor po

litice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal 0 Sport
19,40 La sfîrșit de săptămînă (II)

TARIFE AVANTAJOASE PE LITORAL 1N ACEASTĂ PERIOADĂ
întreprinderea de turism, hoteluri 

și restaurante București (I.T.II.R.B.) 
aduce la cunoștința celor care do
resc să-și petreacă in această pe
rioadă vacanța sau cîteva zile la 
munte sau pe Litoral că benefi
ciază de obținerea unor locuri la 
tarife mai reduse pînă Ia 15 iunie. 
Astfel, pentru un sejur în stațiunea 
Mamaia de la 3 zile in sus. prețul 
pentru pensiune completă — caza
re și masă — este de 79 lei pe zi 
de persoană. Cazarea se face in ho
teluri de categoria I A, cu duș. în 
cunoscutele hoteluri din Mamaia : 
„Amiral". „Apollo". ..Bicaz". „Da
lia", „Doina", „Meridian". „Patria". 
„Riviera". „Victoria". „Savoy". Tot 
pînă la 15 iunie., tarifele pentru un 
sejur de la 3 zile in sus cu pensiu
ne completă (cazare și masă) in

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 28 

mai, ora 21 — 31 mai, ora 21. în țară : 
Vremea va fi răcoroasă la începutul in
tervalului, apoi se va încălzi treptat. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în nordul țării și în zonele 
de deal și de munte, unde vor cădea 
ploi locale, îndeosebi sub formă de 

ționale din perioada interbelică și 
începutul celui de-al doilea război 
mondial. A fost, totodată, relevată 
importanța deosebită a lucrării în 
ceea ce privește demonstrarea fap
tului că în acea perioadă România, 
angajată cu fermitate și consecvență 
în politica de apărare a independen
ței naționale și integrității teritoriale, 
de combatere a agresiunii și revizio
nismului. s-a numărat printre cei 
mai activi factori ai frontului de re
zistență față de politica de expan
siune a Germaniei naziste.

în cuvîntul său. D. B. Funderburk 
a mulțumit călduros pentru sprijinul 
pe care l-a primit în editarea lucră
rii sale, exprimîndu-și dorința de a 
contribui, prin întreaga sa activitate, 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Statele Unite ale Ame
ricii în toate domeniile vieții eco
nomice. politice și culturale, dintre 
oamenii de știință români și ameri
cani, în folosul și spre binele ambe
lor țări și popoare.

★
Centenarul nașterii Iui Onisifor 

Ghibu — pedagog și militant pentru 
realizarea unității naționale a po
porului nostru — a fost marcat, vi
neri. in Capitală, printr-un simpo
zion organizat la sediul Asociației 
de drept internațional si relații in
ternaționale.

Aniversarea patriotului român, 
inclusă în cadrul marilor evenimen
te culturale ale anului 1983 recoman
date de Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație. Știință și Cultură, 
a prilejuit evocarea vieții și activi
tății celui omagiat. (Agerpres)

★
Ieri, la Facultatea d-e medicină 

veterinară din București a avut loc 
un simpozion pe tema „Probleme 
actuale ale controlului alimentelor de 
origine animală" organizat de Socie
tatea de medicină veterinară din țara 
noastră — filiala municipiului Bucu
rești. Prin referatele prezentate și 
discuțiile care au avut loc partici- 
panții au luat cunoștință de noi re
glementări și metodologii privind 
controlul sanitar-veterinar al ali
mentelor de origine animală ca 
urmare a diversificării lor continue, 
cit și a sporirii modului de prezen
tare pentru consum.

Au participat cadre didactice de 
medicină ' veterinară, specialiști de 
Ia Laboratorul central de control 
sanitar-veterinar al alimentelor, me
dici veterinari și igieniști din Capi
tală și din țară, studenți.

a avut întilniri la Secția pentru pro
blemele muncii de partid in agricul
tură a C.C. al P.C.R.. la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, la Comitetul județean 
Giurgiu al P.C.R. și a vizitat unele 
obiective economice, social-culturale 
din municipiul București și județele 
Brașov și Giurgiu.

ției române. Constantin Boștină, ad
junct al ministrului industriei ușdă- 
re, a subliniat caracterul deschis și 
constructiv al dezbaterilor, importan
ța concluziilor adoptate pentru acti
vitatea viitoare și hotărirea țării 
noastre, a președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a aduce in 
continuare contribuția la edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale în domeniul comerțului mon
dial.

Președintele grupului țărilor în 
curs de dezvoltare exportatoare de 
textile. Felipe Jaramillo, ambasado
rul Columbiei pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite și Organizațiilor- In
ternaționale de la Geneva, ca și cei
lalți reprezentanți ai țărilor partici
pante au exprimat mulțumiri pentru 
modul cum a fost organizată și găz
duită de către țara noastră cea de-a 
VH-a reuniune a grupului, apreciind 
că prin aceasta România și-a expri
mat din nou solidaritatea cu țările 
în curs de dezvoltare și a contribuit 
la frontul comun al liberalizării co
merțului mondial cu produse textile, 
la crearea unor condiții cit mai bune 
pentru realizarea programelor de 
dezvoltare și progres economic ac
celerat al acestor țări.

în timpul șederii in țara noastră, 
participanții la reuniune au vizitat 
unități economice si obiective cultu
ral- turisticevdin Capitală și din ju
dețul Brașov. «

22.10 Telejurnal ® Sport
22.30 invitații Televiziunii. Emisiune 

muzical-distractivă
23.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2 &
19,00 Telejurnal @ Sport
19.40 Desene animate : Woody — ciocă- 

nitoarea buclucașă
20,00 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
20.40 Meridianele umorului și ale cîn- 

tecului
21,25 Portret muzical. Liliana Ciulei- 

Atanasiu
22.10 Telejurnal @ Sport
22.30 Bună seara fete, bună seara 

băieți !
23.30 închiderea programului.

hotelurile de lux „Amfiteatru", 
„Belvedere", „Panoramic" din sta
țiunea Neptun-Olimp sînt de 105 
lei pe zi de persoană.

în aceeași perioadă se aplică ta
rife convenabile și pentru serii de 
la 3 zile in sus in renumitele sta
țiuni Sinaia, Predeal, Poiana Bra
șov.

Informații și înscrieri — la agen
țiile de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești din strada Luterană n.r. 4 (te
lefon : (14 21 77/29 58). Bd. Republi
cii nr. 68 (telefon 14 08 00). Calea 
Moșilor, Bloc 55 (telefon 11 08 48), 
Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14 98 81). Bd.
N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15 74 11), 
Strada Mendeleev nr. 14 (telefon 
59 74 11), Calea Griviței nr. 139, 
strada Tonitza nr. 13 (telefon 
14 95 94).

averse. In celelalte regiuni ploile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 8 și 18 grade, izolat mal 
coborîte în primele nopți, iar cele ma
xime între 18 și 28 de grade, mai ridi
cate în sudul țării în a doua parte a 
intervalului. Dimineața pe alocuri se va 
produce ceață. în București : Vremea 
va fi răcoroasă la începutul intervalu
lui, în special noaptea și dimineața, 
apoi se va încălzi treptat. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
aversă. Vint slab pînă la moderat.

Pentru dezarmare și pace
Miting al reprezentanților cultelor din Ungaria

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
în cadrul Lunii păcii și prieteniei, 
la Budapesta a avut loc un miting 
pentru pace al reprezentanților 
cultelor — informează agenția 
M.T.I. Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, Frigyes Puja, ministrul aface
rilor externe al R.P. Ungare, a 
prezentat principalele direcții ale 
politicii' guvernului său în lupta 
împotriva cursei înarmărilor, de 
colaborare cu țările socialiste, de 
extindere a relațiilor economice, 
politice și culturale cu statele 
neutre și nealiniate, precum și cu

Parlamentul danez se opune hotărîrii N.A.T.O. 
privind instalarea de noi rachete în Europa

COPENHAGA 27 (Agerpres) — 
Folketingul — parlamentul danez 
— a adoptat o rezoluție in baza 
căreia guvernul țării este obligat 
să ceară amânarea înfăptuirii ho- 
tăririi N.A.T.O. de amplasare, la 
sfirșitul anului 1983, a noi rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune in Europa occidentală 
atit timp cit vor continua convor
birile sovieto-americane de la Ge
neva, transmit agențiile Associated 
Press și Reuter.

Associated. Press relevă că Da
nemarca este, astfel, primul stat 
membru al N.A.T.O. care se opune 
înfăptuirii așa-numitei „duble de
cizii a N.A.T.O.", așa cum fusese 
ea preconizată inițial. Rezoluția

Cooperarea româno-libiană în domeniul construcțiilor
TRIPOLI 27 (Agerpres). — Ion 

Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate, care face o vizită in Jamahi- 
ria Libiana în fruntea unei delegații, 
a fost primit de Jadallah Azuz Al- 
Talhi, secretar general al Comitetu
lui Popular General. Au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
continuă a cooperării româno-libiene 
in domeniul construcțiilor, posibili
tățile de adincire și diversificare a

În sprijinul luptei poporului namibian
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Vineri s-a încheiat o primă săp- 
tămină de dezbateri in Consiliul de 
Securitate al O.N.U. în legătură cu 
problema accesului Namibiei la in
dependență. Elementul comun al ma
jorității covirșitoare a discursurilor 
rostite de la tribuna consiliului l-a 
reprezentat, fără îndoială, condamna
rea fermă a regimului minoritar ra
sist din Africa de Sud, care prelun
gește ocuparea ilegală a Namibiei și 
întreprinde acțiuni agresive împotri
va statelor africane independente ve
cine. Vorbitorii s-au pronunțat pen
tru retragerea din teritoriul nami
bian g forțelor armate ale regimului 
de la Pretoria, pentru aplicarea ne
condiționată și neîntîrziată a rezo
luției 435 a Consiliului de Securitate 
privind accesul Namibiei la inde
pendență.

O serie de vorbitori au subliniat, 
totodată, responsabilitatea — în ceea 
ce privește soluționarea problemei

România la Salonul internațional aeronautic 
de la Paris

PARIS 27 (Agerpres). — Vineri a 
avut loc inaugurarea oficială a ce
lei de-a 35-a ediții a Salonului in
ternațional aeronautic de la Paris — 
Le Bourget. A participat președinte
le Republicii Franceze. . Francois 
Mitterrand.

Pentru a șaptea oară consecutiv, 
România . este prezentă la această 
prestigioasă manifestare cu un pa

CREAREA UNEI ZONE A PĂCH ȘI COLABORĂRII 1N BALCANI 
- parte integrantă a securității și cooperării europene

Zonă cu tradițional și important 
impact asupra evoluțiilor europene, 
aflată la rîndul ei sub incidența cli
matului de pe continent, spațiul bal
canic este angajat intr-un evident 
proces de intensificare a contactelor 
politice, de acțiuni și inițiative favo
rabile înrădăcinării și stabilizării 
unor raporturi de cooperare și bună 
vecinătate între popoarele regiunii. 
Zona sud-estului european înregis
trează, in ultimul timp, importante 
evoluții cu caracter pozitiv, expresie 
a tradițiilor și intereselor comune a 
popoarelor balcanice, a preocupări
lor lor de a contribui la eliberarea 
omenirii de amenințarea unui război 
nuclear.

Tocmai in acest cadru se înscrie și 
„Colocviul internațional" organizat 
la sfirșitul sâptăminii trecute la 
București de către Asociația de drept 
internațional și relații internaționale 
din țara noastră cu participarea unor 
reputați politologi și diplomați din 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia, Turcia 
și România. Timp de două zile par
ticipanții au trecut pe larg in revistă 
multiplele aspecte ale cooperării bal
canice, bi și multilaterale, și 
perspectivele sale de dezvoltare. 
Desigur, diversitatea de tendințe și 
orientări a participanților la colocviu 
nu putea să nu dea naștere unei 
diversități de opinii în legătură cu 
una sau alta din problemele discu
tate. Dincolo însă de aceasta, dialo
gul de la București a pus în evi
dență o serie de concluzii comune, 
deosebit de importante și actuale 
privind necesitatea acțiunilor prac
tice în vederea‘intensificării în con
tinuare a relațiilor dintre statele din 
regiune, a transformării Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și înțelegerii, 
liberă de arme nucleare.

„Dezvoltarea raporturilor bilaterale 
dintre statele balcanice și a cooperă
rii multilaterale dintre ele reprezintă 
o premisă esențială nu numai pen
tru progresul fiecăreia din țările din 
zonă, ci și pentru asigurarea păcii și 
securității în Balcani și in Europa. 
Cele două forme de cooperare — 
bilaterală și multilaterală — nu se 
contrapun, ci dimpotrivă, au o va

țările capitaliste dezvoltate. El a 
subliniat că țara sa năzuiește ca. 
prin dialog și tratative, să contri
buie la reglementarea pașnică a 
problemelor internaționale strin
gente.

Participanții la miting au evi
dențiat că. alături de toate forțele 
iubitoare de pace din lume, po
porul ungar se pronunță pentru 
preîntimpinarea unui război nu
clear și utilizarea întregului poten
țial uman și material al planetei 
în scopul prosperității omenirii.

adoptată de Folketing subliniază 
inadmisibilitatea oricăror pregătiri 
pentru amplasarea rachetelor 
„Cruise" și „Pershing-2“ in perioa
da tratativelor sovieto-americane 
de la Geneva privind limitarea ar
mamentelor nucleare in Europa, 
indiferent cit vor dura aceste tra
tative. Totodată, rezoluția eviden
țiază necesitatea de a se lua in 
calcul, la tratativele de la Geneva, 
armamentele nucleare ale Marii 
Britanii și Franței.

Agenția Reuter precizează că, 
deși guvernul minoritar danez se 
opune unei asemenea poziții, con
form sistemului politic danez tre
buie să țină seama de rezoluția 
adoptată de Folketing.

acțiunilor de cooperare dintre cele 
două țări, în spiritul înțelegerilor 
convenite între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, colonel Moammer El 
Geddafi.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Tripoli, Andrei Păcurar.

namibiene — a celor cinci țări occi
dentale ce alcătuiesc așa-numitul 
„grup de contact", apreciind că 
o parte din aceste state sînt mai de
grabă preocupate de apărarea inte
reselor lor economice in R.S.A. decit 
de încercarea de a determina regi
mul minoritar rasist de la Pretoria 
să renunțe la politica sa agresivă și 
colonialistă.

★
La sediul O.N.U. dim New , York 

a avut loc o intîlnire între secreta
rul de stat al S.U.A., George 
Shultz, și miniștrii de externe ai 
țărilor din „prima linie" (Angola, 
Botswana, Mozambic, Tanzania. Zam
bia si Zimbabwe), la care a parti
cipat și ministrul de externe al Ni
geriei. Au fost analizate aspecte ale 
problemei accesului Namibiei la in
dependență. George Shultz a confe
rit. de asemenea, cu Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

vilion, în care pe prim plan se află 
avionul de pasageri „Rombac 1—11", 
această strălucită reușită a industriei 
noastre constructoare de avioane, 
care întrunește interesul și aprecie
rea specialiștilor și a presei de pro
fil, datorită performanțelor și ca
racteristicilor tehnice deosebite pe 
care le posed'ă.

loare complementară și se întregesc 
reciproc". Pornind de Ia această pre
misă generală, exprimată chiar in 
ședința inaugurală, participanții au 
analizat evoluția de pînă acum a 
cooperării pe plan multilateral din
tre țările balcanice, cooperare care 
nu este îndreptată împotriva intere
selor nici unui stat sau grup de 
state, nu urmărește crearea de gru
pări în zonă și nici izolarea țârilor 
balcanice de alte state. S-a eviden
țiat că, din punct de vedere crono
logic, cooperarea multilateralii balca
nică s-a dezvoltat mai întii la nivel 
neguvernamental, o primă instituțio- 
nalizare a acesteia realizîndu-se prin 

OPINII ALE PARTICIPANȚILOR LA REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ DE LA BUCUREȘTI
întemeierea, în urmă cu mai bine 
de jumătate de secol, la București, 
a Uniunii Medicale Balcanice ; ulte
rior au fost create organizații profe
sionale ale istoricilor, ale matema
ticienilor, s-au organizat diferite 
alte forme de colaborare pe plan 
științific, cultural, sportiv etc.

După cum s-a subliniat în dezba
teri, formele de colaborare multila
terală la nivel guvernamental au de
marat mai greu, dezvoltarea lor în- 
registrînd un curș mai favorabil în
deosebi după semnarea Actului final 
de la Helsinki. Un moment semnifi
cativ pe această cale l-a reprezen
tat Reuniunea de cooperare econo
mică și tehnică de la Atena, de la 
începutul anului 1976, care a fost 
dealtfel prima manifestare guverna
mentală multilaterală, pe plan sub
regional, consacrată nemijlocit apli
cării normelor și recomandărilor 
convenite în capitala finlandeză. Cu 
toate că la Atena nu s-a putut stabili 
un program concret de reuniuni 
multilaterale, ulterior s-a reușit 
totuși să fie organizate mai multe 
întilniri sectoriale, menite să abor
deze unul sau altul din marile do
menii de cooperare stabilite in ca
pitala Greciei. La Ankara în 1979, la 
Sofia in 1981 și la București în 1982

paris: Intîlnire prietenească
PARIS 27 (Agerpres). — Cu prile

jul vizitei pe care o efectuează la 
Paris, tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitețului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. ș-a întilnit cu Jacques Hunt- 
zinger. membru al Comitetului Di
rector. secretar național al Partidu
lui Socialist Francez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise lui Lionel Jospin, primul 
secretar al Partidului Socialist Fran
cez. un cordial mesaj de salut, urări 
de sănătate și succese în întreaga 
activitate.

Mulțumind pentru mesaj. J. Hunt- 
zinger a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu. din 
partea lui Lionel Jospin, calde urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și 'bunăstare poporului ro
mân.

în cadrul întilniri! au fost subliniate 
rolul si deosebita însemnătate a con
vorbirilor purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si Lionel Jospin

în Consiliul Economic și Social al O N U.

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
inițiat de România în problemele 

tineretului
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Consiliul Economic și Social al
O.N.U. (ECOSOC) . a adoptat, prin 
consens, proiectul de rezoluție cu 
privire Ia îmbunătățirea activităților 
de coordonare și informare în do
meniul tineretului, inițiat de delega
ția română, căreia i s-au alăturat, in 
calitate de coautori, alte 30 de dele
gații din țări din toate regiunile geo
grafice. Adoptarea rezoluției se 
înscrie în contextul pregătirilor pen
tru marcarea in anul 1985 a Anului 
internațional al tineretului (A.I.T.), 
eveniment de importanță majoră in 
viața tinerei generații din întreaga 
lume, ce se va desfășura sub deviza 
mobilizatoare „Participare, Dezvol
tare, Pace".

După cum este cunoscut, proclama
rea A.I.T. are la origine o inițiativă 
a României, iar pregătirile pentru 
marcarea anului se află în plină des
fășurare, pe baza unui program de 
măsuri și activități elaborat din în
sărcinarea Adunării Generale a 
O.N.U. de către Comitetul Consulta
tiv pentru A.I.T., a cărui președinție 
o deține reprezentantul țării noastre, 
tovarășul Nicu Ceaușescu.

Sesiunea Comitetului mixt 
al Centrului comun O.N.U.D.I.— România

VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comitetului nțixț al 
Centrului' comttn O.N.U.D.I./Romăt 
h.iă, pr'eiaidâț’ de‘D. Ganapi 'dfrectiif 
de divizie în Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltarea Industrială. 
Delegația română a fost condusă , de 
ambasadorul Octavian Groza, repre
zentantul permanent al României pe 
lingă organizațiile internaționale din 
Viena. Au fost trecute în revistă ac
tivitățile realizate de centru in 1982 
și s-a examinat programul de lucru 
pe perioada 1983—1984.

S-a convenit includerea în progra

încheierea Congresului culturii bulgare
SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al culturii bulgare, 
la care au participat peste 2 500 de 
delegați și invitați de peste hotare.

In ultima zi a lucrărilor, congre
sul a adoptat declarația „Pentru 
pace și colaborare culturală interna
țională".

președinte al Comitetului pentru 

s-au desfășurat trei asemenea întîl- 
niri de experți consacrate cooperării 
în domeniile comunicațiilor și tele
comunicațiilor, transporturilor și 
respectiv energiei și materiilor prime 
energetice.

Prin toate aceste acțiuni de coope
rare multilaterală, prin intensifica
rea dialogului politic la cele mai di
ferite niveluri, regiunea Balcanilor a 
reușit, după cum a relevat marea 
majoritate a participanților la coloc
viu, să ofere un exemplu pozitiv nu 
numai pentru Europa, ci pentru în
treaga Iunie. „Dacă rezultatele de 
pînă acum ale colaborării multilate
rale dintre țările noastre, arăta di

plomatul grec Emmanuel Spyridakis, 
ambasador în Ministerul de Externe 
al țării sale, sînt satisfăcătoare, ele 
nu reprezintă totuși un punct final, 
Este adevărat că intre statele din 
zonă există deosebiri de orînduire 
social-politice, de apartenență sau 
neapartenență la blocuri militare sau. 
grupări economice. Toate aceste deo
sebiri nu pot și nici nu trebuie să 
constituie insă obstacole în calea în
țelegerii dintre ele, ci, dimpotrivă, 
trebuie să favorizeze apropierea și 
înțelegerea datorită intereselor lor 
comune care sînt mai presus decit 
diferențele amintite". La rîndul său, 
arătînd că, totuși, neîncrederea și 
tensiunile dintre Est și Vest se re
percutează într-o oarecare măsură și 
asupra regiunii Balcanilor, în ciuda 
și dincolo de dorința popoarelor de 
aici de a-și multiplica relațiile de 
colaborare, de a dialoga unele cu 
altele, mai mulți participanți, între 
care și profesorul turc Aii Karaos- 
manoglu, de lâ Institutul de politică 
externă din Ankara au subliniat im
portanța pe care o are crearea „unui 
simțământ mai dezvoltat de încredere 
reciprocă a popoarelor din zonă, a 
întăririi comunității lor de interese". 
In același cadru, cercetătorul bulgar 

cu prilejul vizitei acestuia în Româ
nia.

S-a exprimat satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a raporturilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Francez, raporturi 
bazate pe stimă și respect reciproc, 
apreciindu-se că- aceasta servește 
adînci.rii și amplificării cooperării și 
prieteniei dintre România și Fran
ța. dintre popoarele român și fran
cez. cauzei păcii și înțelegerii in Eu
ropa și in lume.

Au fost relevate, totodată, necesi
tatea intensificării conlucrării tutu
ror forțelor sociale pentru diminua
rea încordării pe continent și în în
treaga lume, pentru încetarea cursei 
înarmărilor si trecerea la dezarmare, 
pentru stabilirea unor relații noi in
tre state, bazate pe respectul inde
pendenței naționale. pe încredere și 
colaborare, rodnică, reciproc avanta
joasă.

La convorbire a participat Dumi
tru Andnoiu. ambasadorul țării noas
tre la Paris.

Subliniind necesitatea asigurării 
unei largi informări a opiniei pu
blice mondiale asupra activităților 
din sistemul O.N:U. cu privire la 
tineret și, în general, a difuzării de 
informații privind tî-năra generație 
și preocupările ei, rezoluția stabilește 
Un ansamblu de măsuri menite să 
contribuie la intensificarea și mai 
buna coordonare a acțiunilor O.N.U., 
instituțiilor sale specializate, comi
siilor regionale, organizațiilor inter- 
guvernamentale și neguvernamenta
le, în punerea in aplicare a progra
mului concret de măsuri și activități 
ce vor fi întreprinse înaintea și in 
timpul Anului internațional al tine
retului.

Ținând seama de etapa actuală a 
pregătirilor pentru marcarea acestui 
eveniment, rezoluția evidențiază im
portanța deosebită a celor 5 reuniuni 
regionale consacrate A.I.T., ce vor 
avea loc in cursul acestui an (Euro
pa, Africa, America Latină, Asia de 
Vest, Asia și Pacific), și recomandă 
adoptarea unor măsuri vizind des
fășurarea cu succes a acestor reu
niuni.

mul de lucru al centrului a unei 
serii de acțiuni, jnlre care continua
rea,. înr țara noastră, a programelor 
de prbggiire de cadre pentru țări în 
curs de dezvoltare in domenjile . in
dustriei petrochimice și farmaceuti
ce. participarea României la valori
ficarea resurselor locale din unele 
țări africane pentru obținerea de 
materiale de construcții, participarea 
țării noastre la realizarea programe
lor O.N.U.D.I. de promovare a in
vestițiilor in țări in curs de dezvol
tare. trimiterea de specialiști români 
pentru a acorda asistență tehnică 
unor țări în curs de dezvoltare etc.

cultură al R. P. Bulgaria a fost ales 
Gheorghi Iordanov, membru supleant 
al Biroului Politic ai C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

Din tara noastră a fost prezentă 
o delegație condusă de Tamara 
Dbbrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste.

Gheorghi Stefanov, de la Institutul 
de relații internaționale și integrare 
socialistă din Sofia, a evidențiat că 
„formele de colaborare multilaterală 
creează cadrul proprice pentru rezol
varea problemelor cu caracter com
plex, favorizează transformarea po
zitivă a climatului politic", in timp 
ce. aiți participanți au indicat dife
rite căi și' domenii concrete de in
tensificare a acestei colaborări atît 
pe plan guvernamental, cit și negu
vernamental, subliniind intre altele 
necesitatea organizării unei noi reu
niuni de genul celei de la Atena.

Care trebuie să fie țelul principal 
al cooperării multilateralb din Bal

cani ? Cum trebuie să se acționeze 
pentru a se înainta pe această cale ? 
Incercind să răspundă la aceste în
trebări, diplomatul grec Sotiris Cos- 
tantinopulos arată că obiectivul esen
țial al colaborării balcanice, țelul 
suprem spre care tind toate popoare
le din regiune ii reprezintă transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii 
și înțelegerii, lipsită de arme nu
cleare.. „Trăim, din nefericire, in era 
înarmărilor, nu a dezarmării. In Eu
ropa și în. lume asistăm la o compe
tiție fără precedent a cursei înarmă
rilor pe altarul căreia se cheltuiesc 
sute de miliarde de dolari. Și aceasta 
in timp ce negocierile pentru dezar
mare în loc să progreseze bat pasul 
pe loc". Tocmai de aceea — releva 
cercetătoarea iugoslavă Editha Stoici 
Imanovic, de la Institutul de politică 
și economie mondială din Belgrad — 
„denuclearizarea Balcanilor este 
esențială pentru viitorul pașnic al 
zonei noastre geografice, pentru po
poarele noastre care au avut o istorie 
atit de zbuciumată datorită interven
ției puterilor străine. în ce o privește, 
Iugoslavia, care sprijină întru totul 
această idee, ar fi bucuroasă ca 
această zonă denuclearizată să poată 
fi cit mai largă, să se deschidă spre 
Mediterana și spre restul Europei".

Restabilirea relațiilor 
dintre P. C. Chinez 
și P. C. din Belgia

BEIJING 27 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă relatează că. in 
cursul convorbirilor desfășurate Ia 
Beijing, intre Hu Yaobang, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, și 
Louis Van Geyt, președintele P.C. 
din Belgia, s-a convenit restabilirea 
relațiilor dintre cele două partide, 
întrerupte cu 18 ani în urmă.

, Hu Yaobang a subliniat cu acest 
prilej că raporturile dintre țări și 
partide, mari sau mici, trebuie să 
se bazeze pe egalitate, fiecare avînd 
de învățat unul de la celălalt. La 
rîndul său, Louis Van Geyt a subli
niat necesitatea ca relațiile dintre 
cele două partide să se bazeze pe 
principiile independenței, egalității, 
neamestecului și respectului reci
proc.

RĂSPUNSUL IRANULUI
LA PROPUNEREA IRAKULUI 

privind oprirea bombardării 
zonelor populate

TEHERAN 27 (Agerpres). — Mi
nistrul iranian al afacerilor externe. 
Aii Akbar Velayati. referindu-se la 
propunerea Irakului de a semna un 
acord cu Iranul sub aușoiciile 
O.N.U. pentru a se opri bombarda
rea orașelor și satelor de către 
ambele părți, a menționat că țara 
sa nu a bombardat niciodată obiecti
ve civile și nu a masacrat persoane 
civile irakiene nevinovate — rela
tează agenția iraniană de presă — 
I.R.N.A. El a arătat că Iranul a res
pectat întotdeauna normele interna
ționale de conduită și nu va face să 
depindă aceste principii.de semnarea 
unor acorduri separate\ șy’Mauspi- 
ciile organizațiilor interaawnale — 
adaugă agenția.

Agențiile
I de presă transmit:

I APIMONDIA. La Roma s-au des
fășurat lucrările Biroului perma- 

I nent al Federației internaționale 
| de apicultura (Apimondia), sub con
ducerea prof. dr. V. Harnaj (Romă- 

inia), președintele asociației. Parti
cipanții au apreciat sprijinul acor
dat de Apimondia și de Institu-tul 
internațional de tehnologie și eco- 

I nomie apicolă, cu sediul la Bucu- 
| rești, in dezvoltarea apiculturii, în
deosebi în zona Americii Centrale 
și de i>ud.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim i
Ir Sen. secretar general al C.C. al ] 
Partidului Muncii din Coreea, pre-

■ ședințele R.P.D. Coreene, a primit , 
delegația Congresului Național

1 African — C.N.A. din Africa de 1 
Sud, condusă de Oliver Tambo,, 
președintele acestui partid, care se î

I află, într-o vizită în capitala co- j 
reeană. A avut loc, cu acest prilej,

Io convorbire prietenească — reia- « 
tează agenția A.C.T.C.

PREȘEDINTELE COMITETULUI 
I EXECUTIV AL O.E.P.. Yasser |
Arafat, a inspectat unitățile : de I 
luptători palestinieni din Cîmpia 1 

. Bekaa, din estul Libanului. El a , 
fost informat despre situația mili-

I tară din regiune, in lumina acțiu- I 
nilor forțelor armate israeliene, in-

I formează agenția W.A.F.A. 1i
* FESTIVITATE. La Universitr'' J 
statului Ohio din Columbus a 
loc festivitatea de 'închidere a ahu- f

I lui universitar pentru studenții care | 
au absolvit programul de limbă și

| cultura românească. Cu această i 
ocazie, studenții au prezentat un 
program artistic cuprinzind cele ‘ 
mai îndrăgite cintece și poezii ro
mânești. Prof. dr. Rodica Boțoman. I

I conducătoarea acestui program, a I 
înmânat premii celor mai merituoși

| studenți. f

De un ecou deosebit de pozitiv 
s-au bucurat în cadrul colocviului 
inițiativele României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu îndreptate 
spre înfăptuirea acestui nobil dezide
rat, ca și rolul de pionierat desfășu
rat pe această cale dc țara noastră 
în ultimul sfert de veac. Mai rriulți 
participanți au subliniat marea im
portanță pe care o prezintă pentru vi
itorul cooperării balcanice atit bila
terale, cit și multilaterale transpune
rea in fapt a inițiativei șefului statu
lui român in legătură cu organizarea 
unei întilniri la nivel înalt a statelor 
din regiune pentru a discuta impreu-» 
nă căile de întărire a încrederii, a co
laborării și păcii in Balcani. O ase
menea intîlnire, a cărei pregătire 
temeinică trebuie începută cit mai 
grabnic, ar reprezenta, fără îndoială, 
un moment calitativ nou in dezvol
tarea colaborării balcanice, deschi- 
zind, totodată, calea pentru aborda
rea problemei denuclearizării regiu
nii noastre, ca parte a dezarmării 
nucleare în Europa. Viu discutate au 
fost și inițiativele altor țâri balca
nice, cum sint cea a președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,1 
Todor Jivkov, precum și cea a pri
mului ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu, subllniindu-se mai ales 
trăsătura lor comună, faptul că 
absolut toate urmăresc atingerea țe
lului esențial al transformării Balca
nilor intr-o zonă denuclearizată.

Evidențiind interesul în continuă 
creștere al oamenilor de știință și 
politologilor din zonă pentru proble
mele cooperării multilaterale balca
nice, participanții la colocviul inter
național de la București au relevat 
importanța multiplicării acestor for
me de dialog în măsură să genereze 
idei și inițiative de natură să ducă 
la adîncirea pe mai departe a cola
borării interbalcanice, la o mai bună 
cunoaștere și înțelegere între po
poarele din regiune, la instaurarea 
unui climat statornic de pace și prie
tenie în Balcani, parte integrantă a 
marelui obiectiv al păcii, destinderii 
și securității in Europa și pe întreg 
globuL

Radu BOGDAN
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