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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu ședinței comune a Consiliului Național

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC al Oamenilor Muncii din Industrie și a
Consiliului Național al Agriculturii
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, a avut loc luni, 30 mai,
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.
Cu acest prilej, a fost examinat și aprobat
raportul cu privire la stabilirea prețurilor
de producție și de livrare «e metru linear,
metru pătrat sau pe bucataf în vederea sti
mulării reducerii consumului de materii
prime și materiale.
Con
ui Politic Executiv a relevat că
la cal,
> prețurilor de producție și de
livrare
ncție de noile unități de măsură
să se
Jeama de următoarele criterii :
menții „^actualului nivel general al preț'.irilc.-,'• stimularea producătorilor în fabri
carea de materiale cu dimensiuni și tole
ranțe care să conducă la realizarea de pro
duse cu efect util sporit din aceeași canti
tate de materiale ; cointeresarea beneficia
rilor în utilizarea de materiale la dimensiuni
și toleranțe care să permită executarea de
produse finite cu aceiași parametri tehnicofuncționali dintr-o cantitate mai mică de
materiale și cu costuri mai reduse.
S-a apreciat că în acest fel se asigură
fixarea de prețuri pentru un număr mai
mare de sortotipodimensiuni — grosimi, lă
țimi, gramaje pe unități de suprafață —
creîndu-se posibilitatea satisfacerii mai de
pline a cererii beneficiarilor, în condițiile fo
losirii mai eficiente a materialelor. Plusul
de eficiență se va reflecta în beneficiile
peste plan ale producătorilor și beneficiari
lor.
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca
ministerele producătoare să ia măsuri pen
tru reexaminarea consumurilor de materiale
în vederea reducerii acestora pe metru, me
tru pătrat sau bucată și pentru realizarea
produselor în structura corespunzătoare sor
timentelor solicitate de beneficiari. în ace
lași timp, a stabilit ca, pînă la data de 30
septembrie a.c., Comitetul de Stat pentru
Prețuri, Comitetul de Stat al Planificării și
Ministerul Finanțelor, împreună cu ministe
rele, să analizeze rezultatele aplicării siste
mului de prețuri propus și să prezinte mă
suri de îmbunătățire a acestuia, precum și
pc. tru extinderea sistemului și la alte pro
duse la care se justifică economic.
Comitetul Politic Executiv a indicat ca,
în termen de 30 de zile, ministerele, cu acor
dul Comitetului de Stat pentru Prețuri, să
stabilească prețuri de producție și de livrare
în noile unități de măsură pentru toate sortotipodimensiunile prevăzute. Pentru produ
sele destinate exportului, livrările se vor
face în unitățile de măsură convenite prin
contractele încheiate cu partenerii externi.
S-a cerut, de asemenea, Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie ca, împreună
cu ministerele producătoare, să ia măsuri
pentru reexaminarea standardelor sau a al
tor parametri de calitate la produsele la care
actualele norme tehnice, de calitate și di
mensionare, nu stimulează reducerea consu
mului de materii prime pe unitatea de pro
dus și să facă propuneri de modificare în
acest sens.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ela
borarea unui decret, care să reglementeze
activitatea de fixare a prețurilor de produc
ție și de livrare potrivit noilor unități de
măsură.
în continuare, a fost examinat un raport
cu privire la activitatea cooperativelor de
credit, care funcționează ca unități distincte,
cu gestiune și conducere proprie, în cadrul
cooperației de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor.
Din bilanțul economico-financiar pe anul
1982 a reieșit că volumul total de activitate
realizat anul trecut de aceste unități a fost
cu 4,7 la sută mai mare decit în 1981. îm
prumuturile acordate de aceste unități au
crescut, de asemenea, cu 9,1 la sută.
Cu toate rezultatele bune obținute, Comi
tetul Politic Executiv a constatat că unele
cooperative au realizări sub media pe țară.
Ca urmare, s-a indicat să se acționeze in
continuare pentru sporirea volumului acti
vității acestor cooperative, îndeosebi pe
seama măririi numărului de membri ai
acestor unități, precum și a fondului social.
S-a cerut, în mod deosebit, ca împrumu
turile acordate să fie destinate în primul
rînd dezvoltării producției agroalimentare,
astfel încît cooperativele de credit să-și
aducă contribuția la creșterea numărului de
animale și păsări, precum și la achiziționa
rea unor cantități sporite de produse la
fondul de stat.
Comitetul Politic Executiv a cerut, de
asemenea, cooperativelor de credit să-și in
tensifice preocuparea pentru efectuarea unui
număr mai mare de asigurări facultative,
atragerea numerarului de la populație pe li
brete C.E.C., creșterea veniturilor pe seama
măririi volumului de activitate, accelerarea
vitezei de rotație a fondurilor proprii prin
recuperarea Ia termen a împrumuturilor
acordate și utilizarea mai eficientă a aces
tora pentru acoperirea cheltuielilor, gospo
dărirea judicioasă a fondurilor, reducerea
continuă a cheltuielilor administrative.
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de stat pe care a întreprins-o,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
perioada 20—23 mai a.c., în Republica Turcia,
la invitația președintelui Kenan Evren.
Comitetul Politic Executiv a exprimat de
plina satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase ale dialogului Ia nivel înalt românoturc și și-a manifestat încrederea că înțe
legerile și hotărîrile convenite cu acest pri
lej vor contribui la dezvoltarea și mai pu
ternică a raporturilor de colaborare și prie
tenie dintre țările și popoarele noastre.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că
Declarația comună, semnată de cei doi șefi
de stat, dă expresie voinței ambelor țări de
a extinde și în viitor relațiile de prietenie,
cooperare și bună vecinătate dintre Româ
nia și Turcia» de a intensifica contactele la
diferite niveluri pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, egalității
în drepturi și avantajului reciproc.
Comitetul Politic Executiv a evidențiat

însemnătatea Programului de cooperare
economică dintre România și Turcia, a ce
lorlalte înțelegeri convenite privind ampli
ficarea în continuare a colaborării econo-mice, industriale și tehnice dintre cele două
țări, precum și intensificarea schimburilor
comerciale, a conlucrării în domeniile ști
inței, tehnologiei, învățămintului, culturii și
turismului, în folosul ambelor popoare, al
cauzei păcii, destinderii, securității și înțe
legerii în Balcani, în Europa și în întreaga
lume.
Comitetul Politic Executiv a subliniat im
portanța schimbului de vederi dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren
în probleme internaționale, a concluziilor la
care s-a ajuns. în acest sens, s-a dat o înaltă
apreciere hotăririi României și Turciei de a
conlucra mai strîns pe plan extern pentru
a-și aduce o contribuție sporită la oprirea
cursului de înrăutățire a situației din lume,
pentru reluarea și continuarea politicii de
destindere și pace pe baza respectării în re
lațiile dintre state a principiilor unanim re
cunoscute ale dreptului internațional, pen
tru soluționarea, exclusiv prin mijloace paș
nice, a tuturor stărilor conflictuale din di
ferite zone ale globului, eliminîndu-se forța
sau amenințarea cu forța din viața interna
țională, pentru participarea egală și activă
a tuturor statelor, indiferent de mărime sau
orinduire socială, la rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea.
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat
întreaga aprobare față de voința celor două
state de a acționa pentru încheierea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid prin cpnvenirea unui document final substanțial și
echilibrat, care să reafirme aplicarea fermă
a principiilor Actului final, să conțină hotărirea convocării unei conferințe consacra
te încrederii și dezartnării continentului, să
asigure continuarea procesului multilateral
început la Helsinki, să contribuie la întă
rirea relațiilor dintre statele participante,
la edificarea securității și dezvoltarea co
operării în Europa. S-a apreciat, de aseme
nea, poziția României și Turciei cu privire
la reducerea echilibrată și sub control a ar
mamentelor în Europa în vederea întăririi
securității pe continent, importanța încetării
cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efi
ciente de dezarmare, în primul rînd de de
zarmare nucleară.
A fost exprimată totala aprobare față de
hotărîrea celor două state de a contribui
activ la dezvoltarea colaborării bi și multi
laterale în Balcani, la întărirea bunei veci
nătăți, a păcii și securității în această re
giune pe baza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neamestecului în trebu
rile interne.
Aprobînd în unanimitate documentele și
Înțelegerile convenite de cei doi șefi de stat,
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri
pentru realizarea în cele mai bune condiții
a obiectivelor de colaborare prevăzute, pen
tru dezvoltarea și mai puternică a relațiilor
de prietenie dintre România și Turcia.
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.
-■ ■
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- acțiuni prioritare în agricultură la care trebuie
să participe toți locuitorii satelor
• în această perioadă decisivă pentru dez
voltarea plantelor prășitoare, în toate unită
țile agricole, în toate comunele, lucrările de
întreținere a culturilor trebuie să continue
în ritm susținut.
• La prășit să participe, alături de meca
nizatori și cooperatori, ceilalți locuitori ai
satelor, astfel încît lucrările să fie executate
în timp scurt la toate culturile.
• Pretutindeni să se asigure o calitate
exemplară a lucrărilor de întreținere a cultu
rilor, ceea ce impune, în primul rînd, asigura
rea densității optime a plantelor.
• în zonele și județele unde există încă un
deficit mare de umiditate în sol, activitatea de
irigare și udare a culturilor - sarcină de im
portanță națională - trebuie continuată cu in
tensitate și mai mare, asigurîndu-se îndepli
nirea și chiar depășirea programelor stabilite,
spre a se diminua și chiar înlătura efectele
secetei.
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înaltul forum democratic muncitoresc-țărănesc din
România socialistă, întrunit astăzi ,în ședința plenară
comună, a dezbătut intr-un spirit de profundă exigență,
principialitate și răspundere comunistă problemele ac
tuale ale activității economice din industrie și agricul
tură, din principalele sectoare ale economiei naționale
și ale vieții noastre sociale, hotărînd, in lumina direc
tivelor și orientărilor Congresului al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului măsuri ferme pentru continuarea mersului neabătut înainte al construcției so
cialiste din patria noastră.
Plenara comună aprobă înțru totul activitatea desfă
șurată de partidul și statul nostru pentru înfăptuirea
neabătută a liniilor directoare ale Congresului al Xlllea și Conferinței Naționale, pentru soluționarea în cele
mai bune condiții a problemelor complexe ale dez
voltării noastre economico-sociale In interesul întregului
popor, al edificării societății socialiste multilateral dez
voltate.
Plenara comună dă o înaltă apreciere rolului și con
tribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român și pre
ședintele Republicii Socialiste România, in elaborarea
liniei juste a partidului și statului nostru, in conducerea
și organizarea întregii activități, in munca de zi cu zi
pentru unirea tuturor forțelor națiunii socialiste in ve
derea propășirii materiale și spirituale a țârii, a creș
terii bunăstării și fericirii poporului.
Participanții la ședința comună a celor două con
silii naționale relevă insemnătatea deosebită a sarci
nilor și orientărilor cuprinse în cuvîntarea ținută de to
varășul Nicolae Ceaușescu în încheierea lucrărilor șe
dinței și adoptată ca document programatic, hotărînd
ca ea să fie pusă la baza intregli activități practice
din economia noastră națională.
Prin munca plină de abnegație a clasei muncitoare,
țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru po
por, planul de dezvoltare economico-socială pe acest
an se Îndeplinește cu succes, obținîndu-se realizări re
marcabile în toate domeniile de activitate. S-au făcut
noi progrese în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a
societății, în creșterea eficienței activității economice,
în modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, în realizarea obiectivelor partidului de creare
a unei noi calități in economia națională, In accentua
rea caracterului intensiv al dezvoltării economice. In in
dustrie, în 5 luni gle acestui an s-a realizat o depășire
a planului de citeva miliarde de lei, iar în agricultură
s-a desfășurat o activitate intensă, în condiții naturala
defavorabile, asigurîndu-se îndeplinirea în bune condi
ții a lucrărilor agricole de primăvară. Plenara co
mună pune in evidență spiritul patriotic manifestat de
locuitorii satelor, inclusiv tineretul, pionierii și copiii,
ajutați de oamenii muncii de la orașe, care, printr-o
mobilizare generală, au reușit să învingă greutățile
ivite, să diminueze influențele secetei prelungite și să
salveze recolta, să asigure condiții pentru obținerea
și în acest an a unei producții agricole vegetale și ani
male corespunzătoare.
Pornind de la aceste realizări și analizînd mijloacele
și posibilitățile de care dispune societatea noastrâ, șe
dința comună apreciază că există toate condițiile pen
tru îndeplinirea și depășirea tuturor prevederilor pla
nului de stat pe acest an, pentru înfăptuirea în con
tinuare o obiectivelor fundamentale stabilite de Con
gresul al Xll-lea și Conferința Națională în vederea
ridicării patriei pe noi trepte de progres și civilizație.
Este necesar să acționăm cu toată forța și energia
pentru folosirea întregului potențial de care dispune
puternica noastră industrie socialistă, a tuturor capacităților și resurselor materiale, precum și a competenței,
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, stadiul execu
tării prașilei a doua la porumb — mecanizat (cifra de sus) și
manual (cifra de jos), la data de 29 mai 1983

Colectivul de muncă al întreprin
derii de foraj Bascov raportează
succese de seamă in întrecerea so
cialistă pentru sporirea producției
de țiței. După aplicarea noului pro
gram de organizare a activității din
petrol, în toate formațiile de lucru
au sporit vitezele de înaintare, s-a
îmbunătățit disciplina în producție,
au fost reduse cheltuielile materiale
și s-au obținut beneficii suplimenta
re de 1,8 milioane lei. Datorită folo
sirii cu randament maxim a instala
țiilor de foraj, în acest interval au
fost săpate in plus 7 sonde pentru
producție și cercetare. Cu rezultate
dintre cele mai bune se situează
brigăzile de foraj conduse de maiș
trii Constantin Pierșinoiu, Gheorghe
Bozieru, Gheorghe Dima, precum și
echipa de montaj condusă de Ion
Vlad. (Gh. Cirstea, corespondentul
„Scinteli").

spiritului creator șl elanului muncitorilor, tehnicienilor
și inginerilor, pentru realizarea exemplară a planului
la toți indicatorii, in special la producția destinată ex
portului, pentru obținerea unei producții suplimentare
care să acopere cerințele sporite ale economiei naționale și necesitățile dezvoltării exportului.
ȘEDINȚA COMUNĂ ADRESEAZĂ TUTUROR
COLECTIVELOR DE OAMENI Al MUNCII DIN
INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI,
CIRCULAȚIA MĂRFURILOR ȘI FINANȚE APE
LUL DE Ă NU PRECUPEȚI NIMIC PENTRU A
ASIGURA REALIZAREA INTEGRALĂ A PRO
DUCȚIEI FIZICE Șl NETE, PENTRU DEZVOL
TAREA BAZEI DE MATERII PRIME SI ENER
GETICE Șl VALORIFICAREA CU RANDAMENT
CÎT MAI ÎNALT A ACESTEIA, PENTRU FOLO
SIREA INTENSIVĂ A CAPACITĂȚILOR DE
PRODUCȚIE, A UTILAJELOR Șl MAȘINILOR,
PENTRU CREȘTEREA Șl MAI PUTERNICĂ A
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, A CALITĂȚII Șl
TEHNICITĂȚII PRODUSELOR, PENTRU GOS
PODĂRIREA CU RĂSPUNDERE MAXIMĂ A
FONDURILOR MATERIALE Șl BĂNEȘTI ALE
ÎNTREPRINDERILOR Șl CREȘTEREA BENEFI
CIILOR ACESTORA, PENTRU ÎNTĂRIREA OR
DINII Șl DISCIPLINEI IN PRODUCȚIE, VALORIFICIND PE DEPLIN AVANTAJELE OFERITE
DE NOUL MECANISM ECONOMIC-FINANCIAR, DE AUTOCONDUCEREA Șl AUTOGESTIUNEA MUNCITOREASCĂ.
’n Îndeplinirea acestor sarcini, in modernizarea și
perfecționarea întregii producții industriale, in rezolva
rea problemelor complexe ale tehnicii noi, un rol spo
rit trebuie să îndeplinească cercetarea științifică, insti
tutele noastre de cercetări și proiectări, puternicul corp
ol specialiștilor din întreprinderi.
Plenara subliniază importanța deosebită a îndepli
nirii programului de investiții pentru anul 1983, ale
cărui obiective sînt menite să asigure în primul rînd
dezvoltarea bazei energetice și de materii prime. în
făptuirea acestui program impune luarea celor mai
hotărîte măsuri pentru realizarea la timp și de bună
calitate a tuturor obiectivelor și capacităților proiectate,
aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și con
structive, extinderea folosirii proiectelor tip, în vederea
scurtării termenelor de execuție, a reducerii consumu
rilor materiale și energetice, bunei organizări și gos
podăriri a șantierelor.
SĂ PUNEM IN VALOARE Șl SA GENERALI
ZAM LARG EXPERIENȚA COLECTIVELOR DE
*
OAMENI Al MUNCII, SA DĂM CURS LARG
SPIRITULUI LOR DE INIȚIATIVA, INVENTIVITĂTII CREATOARE, HOTĂRIRII DE A SLUJI
PRIN FAPTE PROGRESUL PATRIEI I SĂ PRO
MOVĂM CU FERMITATE NOUL, SPIRITUL RE
VOLUȚIONAR IN TOATE DOMENIILE DE AC
TIVITATE I

ȘEDINȚA COMUNĂ A FORUMULUI DEMO
CRAȚIEI MUNCITOREȘTI-ȚĂRĂNEȘTI ADRE
SEAZĂ ȚĂRĂNIMII, COOPERATORILOR, ME
CANIZATORILOR, SPECIALIȘTILOR, TUTUROR
OAMENILOR MUNCII DE LA SATE, CHEMA
REA DE A FACE IN CONTINUARE TOTUL
PENTRU A REDUCE CIT MAI MULT PAGU
BELE PRICINUITE DE SECETĂ, ORGANIZIND
IN MOD EXEMPLAR ÎNTREȚINEREA CULTURI
LOR, IRIGAREA TERENURILOR, STRINGEREA
IN CEL MAI SCURT TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI
A RECOLTEI, DEPOZITAREA ACESTEIA IN
MOD CORESPUNZĂTOR.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Copiii constructorilor i
L-am întrebat pe Ni
colae Ivanov, coman
dantul Șantierului na■ țional al tineretului
Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, care este
limita minimă de virstă ateii la ei, la Stra
ja. Auzisem că 16
ani....
— Șase ani. a venit,
prompt, răspunsul.
Am crezut că este
vorba de o glumă. De
o glumă care vrea să
ne sugereze ceea ce.
dealtfel, remarcasem
pe șantier și anume
că, dat fiind gradul de
mecanizare a lucrări
lor, ceea ce mașina
lasă omului să facă,
poate fi făcut și de un
copil.
— Nu mă credeți,
așa-i ? Atunci, să vă
convingeți, a adăugat
interlocutorul și. in
loc de orice argument,
a deschis, o ușă. Aici,
surpriză : așezați cu
minți in bănci, ca in
orice sală de clasă,
vreo 20 de copii in uniformă de școală ele
mentară.
— Două clase au
cursuri dimineața și
două
după-amiaza.
Copiii noștri. Vedeți
ce frumoși sint ? E o
poveste întreagă cu
ei...
...Firul Canalului a
tăiat in două comuna
Straja. Școala a rămas
pe malul sting, dar co
pii sint și dincoace,
pe malul drept. Copii
sint pretutindeni. Și
copiii trebuie să înve
țe. Era urgentă nevoie
. ie școală. Singura so
luție pe care au intrevăzut-o, pentru mo
ment, părinții și auto
ritățile locale a fost ca
micii
învățăcei să
frecventeze școala din
tr-o comună învecina
tă, la cinci kilometri
. distanță. „De ce, cind

le putem aduce școala
aici ?“, s-au gindit cei
de la Șantierul națio
nal al tineretului. Și
așa au și făcut. Acum,
aici sint tnstruiți pes
te 40 de copii de școală
primară. Au la dispo
ziție spațiu suficient,
material didactic, ca
dre didactice compe
tente. Asemenea tutu
ror copiilor din țară.
In plus, au in perma
nență sub ochi șan
tierul. munca impre
sionantă a constructo
rilor, exemplul tineri-

însemnări
de 1 iunie
lor brigadieri. Multi
dintre copii
ne-au
mărturisit că vor \ să
devină constructori, să
meargă pe viitoarele
mari șantiere ale tă
rii. Frumusețea gestu
lui de frate mai mare
al tinerilor construc
tori este răsplătită,
încă de pe acum, cu
frumusețea visurilor
acestor copii. Viitoa
rea meserie a unora
dintre ei va păstra,
fără îndoială, la teme
lie, năzuința înflorită
aici...
Dar copiii de la
Straja nu sint singurii
pe care l-am intilnit
pe firul Canalului. Sint
aici sute de copii, fie
localnici, fie ai con
structorilor veniti din
toată țara pe marele
șantier. Toți se bucură
de aceeași grijă, de aceleași condiții ca orice
copil din țara noastră.
Procesul lor instructiv-educativ nu suferă
cu nimic de pe urma
faptului că ei au pă
răsit școala sau grădi

nița din orașul sau sa
tul natal. Din tabere
le în care • sint găzduiți constructorii am
văzut.
zilnic,
plecind și venind școlari.
Autobuze speciale ii
duc și ii aduc in fie
care zi. Pe ei. „pe cei
mari". Cei mici, copiii
de grădiniță, apelează
la autobuz numai cind
merg in excursie, sau
la vreun spectacol in
oraș. Așa cum la Stra
ja școala a venit la
copii, și grădinițele au
venit, ele. in tabere, să
îndrume primii pași ai
copiilor șantierului.
Ne-am oprit in gră
dinița taberei „Saligny"; o grădiniță
care nu se deosebește
cu nimic de oricare
alta, iar copiii, ca
toți copiii: frumoși,
vorbăreți și puși pe
fapte mari. Cea mai
grozavă realizare a
lor ? Din materiale de
construcție ad-hoc —
plastilină, cutii și bețe
de chibrituri, figuri
geometrice din plastic
și altele — au con
struit ...Canalul Du
năre — Marea Neagră
in miniatură. Cu această frumoasă reali
zare intimpină ei Ziua
internațională a copi
lului, Au pus in ea vi
sele și capacitatea de
a percepe realitatea
specifice acestei virste. Și toată dragostea
și recunoștința lor față
de părinți, față de
partid, față de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Față de
toți cei ce au știut să
sădească in ei. încă de
pe acum, dragostea
pentru ceea se înseam
nă Patrie, Faptă, Pace.

Anlca F1ORESCU
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HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii din industrie,
construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
Consiliul National al Oamenilor
Muncii, întrunit în ședință plenară
în zilele de 27—28 mai 1983, a dezbă
tut pe larg, în lumina orientărilor
și indicațiilor tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,
președintele Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, Darea de seamă a
Consiliului de Miniștri cu privire la
îndeplinirea planului național unic
de dezvoltare economico-socială pe
primele 4 luni ale acestui an și mă
surile ce se impun pentru realizarea
tuturor indicatorilor de plan pe în
tregul an. Totodată, plenara a anali
zat Programul de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a parti
dului în domeniul retribuirii muncii
și repartiției veniturilor oamenilor
muncii, precum și modul de aplica
re a prevederilor privind participarea
oamenilor muncii cu părți sociale la
constituirea fondurilor de dezvoltare
economică. Au fost examinate, de
asemenea, stadiul înfăptuirii măsu
rilor de trecere la programul de lu
cru continuu, în schimburi de 8 ore,
în industria minieră și măsurile
adoptate pentru realizarea integrală
a producției de cărbune și minereuri,
precum și modul în care se aduc la
îndeplinire măsurile referitoare la
reorganizarea activității de foraj și
extracție și la realizarea programu
lui de creștere a producției de țiței
și gaze.
Plenara Consiliului Național apre
ciază că oamenii muncii din toate
sectoarele economico-sociale, unindu-și eforturile pentru înfăptuirea
hotărlrilor și programelor adoptate
de Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, a
orientărilor fundamentale șl indica
țiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, au desfășurat o intensă
activitate pentru realizarea exem
plară. in condiții de înaltă eficiență,
a planului național unic pe 1983, an
hotărîtor în îndeplinirea sarcinilor
pe întregul cincinal. In duda con
dițiilor grele ale crizei economico
mondiale — care a determinat în
multe țări restrîngerea activității
productive —. în țara noastră a cres
cut potențialul productiv al indus
triei. au continuat dezvoltarea și
modernizarea agriculturii, transpor
turilor, construcțiilor șl celorlalte
ramuri ale economiei naționale.
Apreciind rezultatele bune Înregis
trate In primele 4 luni ale anului
concretizate in depășirea planului
producției marfă șl producției nete
in industrie, in creșterea suplimen
tară a productivității muncii și re
ducerea sub nivelul stabilit a chel
tuielilor de producție, inclusiv a
celor materiale, plenara consideră
totodată că sînt necesare In conti
nuare eforturi susținute pentru înlă
turarea neajunsurilor care mai per
sistă, pentru valorificarea deplină a
potențialului și mijloacelor - exis
tente In vederea Îndeplinirii ritmice

a tuturor indicatorilor planificați și
creșterii nivelului tehnico-calitativ
al producției.
însuflețiți de orientările și
Indicațiile de o excepțională
valoare teoretică și practică
cuprinse In cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România,
președintele Consiliului National
al Oamenilor Muncii, rostite la
Consfătuirea de lucru de la C.C.
ai P.C.R. din zilele de 26—27 mal
și în cadrul ședinței comune a
Consiliului National al Oameni
lor Muncii din industrie și a
Consiliului Național al Agri
culturii, participanții Ia lucrări
le plenarei adresează tuturor
muncitorilor, maiștrilor, tehni
cienilor, inginerilor, cercetători
lor, tuturor lucrătorilor din in
dustrie, construcții, transporturi,
circulația mărfurilor chemarea
de a face totul pentru realizarea
în condiții de eficientă sporită
a producției fizice, a produc
ției marfă vindută și încasată,
de care depind desfășurarea
normală a activităților econo
mice din acest an, precum și a
sarcinilor în domeniul exportu
lui In termenele și în condițiile
de calitate prevăzute in con
tracte.

însușindu-și în întregime Indicațiile
cuprinse în expunerea secretarului
general al partidului, plenara apre
ciază importanta deosebită a măsu
rilor de reducere mai accentuată a
consumurilor de materiale, combus
tibili și energie, precum șl de dimi
nuare substanțială a cheltuielilor de
transport, prin optimizarea și raionarea transporturilor și a aprovizio
nării, eliminarea Încrucișărilor din
această activitate, precum și prin
creșterea transportului fluvial, pe
Dunăre și pe apele interioare.
Plenara Consiliului Național
adresează tuturor muncitorilor,
tehnicienilor și inginerilor, ca
drelor de conducere din toate
ramurile economiei chemarea de
a asigura folosirea cu maximum
de eficiență a materiilor prime
și materialelor, reducerea în
continuare a consumurilor mate
riale și energetice, introducerea
in circuitul economic a resurse
lor refolosibile, reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de trans
port, în vederea diminuării chel
tuielilor totale de producție în
fiecare unitate șl la fiecare loc
de muncă.
Subliniind că aprovizionarea rit
mică a întreprinderilor depinde de
modul in care se realizează produc
ția de către fiecare unitate, plenara
cere tuturor colectivelor de oameni

ai muncii din industrie să la măsuri
ferme pentru ca pină Ia sfirșitul pri
mului semestru să se recupereze
toate restantele, iar tn continuare
producția să se realizeze zi de zi,
Ia toate produsele și sortimentele, in
conformitate cu prevederile planului
și al contractelor.
în vederea realizării unei noi ca
lități în activitatea economică. Con
siliul Național cere consiliilor oame
nilor muncii, tuturor colectivelor
muncitorești să depună eforturi sus
ținute pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii prin
modernizarea continuă a tehnologii
lor de fabricație, mecanizarea si au
tomatizarea proceselor de producție.
Introducerea tehnicii de calcul, fo
losirea cît mai completă a capacită
ților de producție, a forței de mun
că. îmbunătățirea asistentei tehnice
ne toate schimburile de lucru.

Plenara Consiliului National
obligă toate consiliile de con
ducere ale ministerelor, consi
liile oamenilor muncii de la
centrale și Întreprinderi să la
măsuri ferme. Imediate, pentru
creșterea mai puternică, pe
baza programelor proprii, a
productivității muncii, asigurlnd
astfel reducerea decalajelor din
tre nivelul tehnic de dotare șl
indicele de eficientă realizat.

în cadrul dezbaterilor s-a relevat
importanța deosebită pe care o are
înfăptuirea exemplară a programu
lui- de investiții. în primul irind a
celor care condiționează dezvoltarea
bazei energetice și de materii prime.
Plenara Consiliului Național
cheamă conducerile tuturor mi
nisterelor, centralelor și între
prinderilor să la măsuri hotărite
pentru îmbunătățirea organiză
rii producției pe șantiere, întă
rirea ordinii șl disciplinei, fo
losirea deplină a utilajelor grele
și creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor, extinderea
aplicării proiectelor tip, a teh
nologiilor moderne șl concen
trarea potențialului la obiecti
vele prioritare care au termen
de punere In funcțiune In acest
an, reducerea duratei de exe
cuție, precum și pentru atinge
rea In cel mai scurt timp a pa
rametrilor prevăzuți In proiect.

Evidențiind deosebita importanță
a sarcinilor privind reducerea con
sumurilor materiale și energetice,
creșterea productivității muncii și
îmbunătățirea radicală a calității
produselor, plenara cere conduceri
lor ministerelor, centralelor și în
treprinderilor. ale institutelor de
cercetare științifică, inginerie tehno
logică și proiectare să ia toate mă
surile pentru ca întregul potențial
de cercetare științifică și tehnică să
fie cit mai puternic orientat spre

rezolvarea cerințelor producției ma
teriale. a problemelor complexe pe
care le ridică dezvoltarea și moder
nizarea continuă a economiei națio
nale, asigurîndu-se valorificarea cît
mai rapidă în producție a cercetări
lor științifice.

Pentru consiliile științifice ale
Institutelor de cercetare, pen
tru toți cercetătorii trebuie să
constituie un titlu de onoare, o
înaltă îndatorire patriotică de
a acționa pentru a pune în va
loare experiența, puterea de
creație și inteligenta româneas
că tn scopul asimilării de ma
șini și utilaje cu înalte perfor
manțe tehnice, folosirii de teh
nologii de mare productivitate,
reducerii continue a materiale
lor și utilajelor din import,
creșterii competitivității produ
selor românești pe piața ex
ternă .
în cadrul. plenarei s-a evidențiat,
de asemenea, importanta deosebită
pe care o au. în etapa actuală, pro
blemele privind ridicarea nivelului
tehnic. Îmbunătățirea calității pro
duselor. perfecționarea continuă a
calificării personalului muncitor, îm
binarea experienței bogate a mun
citorilor în vîrstă cu elanul și pu
terea de muncă a celor mai tineri,
în directă corelare cu gradul de do
tare al industriei noastre, cu exigen
țele impuse de noua revoluție știin
țifică și tehnică.

Plenara adresează muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor,
tuturor oamenilor muncii che
marea de a face totul pentru
asigurarea unei producții de
înaltă calitate, de nivel tehnio
ridicat, de a realiza produse
competitive cu cele existente pe
plan mondial. Totodată, cere or
ganelor de conducere colectivă
din unitățile socialiste să facă
totul pentru ridicarea continuă a
nivelului de cunoștințe a între
gului personal muncitor la ni
velul tehnicii din dotare șl al
cerințelor de calitate din întrea
ga activitate economică.
Plenara a acordat o Importanță
deosebită problemelor privind dez
voltarea autoconducerii muncitorești
și întăririi autpgestiunii economicofinanciare, pornind de la calitatea
de proprietari, producători și bene
ficiari a tuturor oamenilor muncii.
S-a subliniat, totodată, necesitatea
creșterii răspunderii fiecărui colec
tiv pentru gospodărirea eficientă a
mijloacelor încredințate de societate
spre administrare, pentru reparti
zarea judicioasă a tuturor .forțelor,
organizarea mai .bună a conducerii,
a producției și a muncii, sporirea
exigenței în exercitarea controlului
asupra îndeplinirii sarcinilor, întă
rirea ordinii și disciplinei la toate
locurile de muncă.

Plenara adresează tuturor
consiliilor oamenilor muncii
chemarea de a-și spori rolul în
conducerea unităților din toate
ramurile de activitate, în dez
voltarea democrației muncito
rești, a conducerii colective, în
sporirea rolului adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii ca
foruri supreme de conducere
colectivă*

Plenara apreciază rezultatele bune
obținute de oamenii muncii din in
dustria minieră pe primele patru
luni ale anului, concretizate în rea
lizarea și depășirea planului la căr
bune, minereuri și substanțe neme
talifere, concomitent cu realizarea
unui important volum de lucrări de
deschidere, pregătire și de descopertă
in carierele de lignit.
în același timp, Plenara Consiliu
lui Național cere oamenilor muncii
din combinatul minier Valea Jiului
să acorde o atenție deosebită creș
terii producției de. cărbune cocsificabil, astfel îneît să se recupereze în
cel mai scurt timp restantele și să
se livreze încă din acest an industriei
siderurgice cantități suplimentare
față de prevederile de plan.
Plenara a subliniat importanta deo
sebită a indicațiilor și sarcinilor date
de secretarul general al partidului,
președintele tării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. privind dezvoltarea bazei
de materii prime, asigurarea inde
pendentei energetice a tării, și adre
sează chemarea patriotică tuturor
oamenilor muncii din industria ex
tractivă să nu precupețească nici un
efort pentru înfăptuirea acestor mă
rețe obiective de care depind pro
gresul general al tării, ridicarea gra
dului de bunăstare și civilizație al
întregului popor.

Ne adresăm tuturor minerilor
țării de a acționa cu fermitate
pentru sporirea tn ritm susți
nut a producției de cărbune, asigurînd realizarea încă în tri
mestrul II al acestui an a unei
producții de 200 000 tone pe' zi,
iar pînă la sfîrșitul anului 1984
să obțină 230 000—240 000 tone
pe zi.
Răspunzind grijii permanente ,pe
care conducerea partidului o poartă
tuturor celor ce muncesc in indus
tria minieră, condițiilor cît mai bune
de muncă și de viață asigurate prin
dotarea cu utilaje și instalații din
cele mai perfecționate și de mare
productivitate, colectivele de oameni
ai muncii din toate întreprinderile
miniere sînt chemate să-și sporească
eforturile pentru punerea în funcți
une la termenele stabilite a noilor
mine și cariere, atingerea la termen
a parametrilor proiectați, creșterea
gradului de folosire ă utilajelor, îm
bunătățirea organizării producției și a
muncii, întărirea ordinii și discipli

nei tn toate abatajele și la toate
locurile de muncă.
Plenara Consiliului Național a ana
lizat cu exigență situația din indus
tria extractivă de petrol și gaze și
apreciază că îmbunătățirea organi
zării întregii activități din unitățile
de țiței și gaze creează toate premi
sele pentru lichidarea rămînerilor în
urmă, pentru realizarea exemplară a
sarcinilor și în acest sector de bază
al economiei țării.

Plenara cere consiliului de
conducere al ministerului, con
siliilor oamenilor muncii din
trusturi și schele de producție
petrolieră și foraj să acționeze
cu toată fermitatea pentru rea
lizarea integrală a planului pe
luna iunie a-c., asigurlnd. tot
odată, în următoarele luni, re
cuperarea restanțelor și reali
zarea producției planificate de
țiței și gaze prevăzută în Pro
gramul adoptat de Conferința
Națională a partidului.
Analizînd rezultatele aplicării Le
gii privind participarea, cu părți so
ciale, a oamenilor muncii din uni
tățile economice de stat la consti
tuirea fondului de dezvoltare. Ple
nara Consiliului Național al Oameni
lor Muncii apreciază că această
reglementare a creat cadrul juridic
corespunzător transpunerii în viată
a tezelor magistral formulate de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu privire
la dezvoltarea proprietății socialiste
în condițiile actualului stadiu de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, spo
rind răspunderea fiecărui colectiv de
muncă pentru buna gospodărire și
dezvoltare a părții din avuția na
țională ce i-a fost încredința
tă, pentru folosirea cît mai efi
cientă a patrimoniului
fiecărei
unități. Totodată, plenara relevă
viul interes și deplina satisfacție cu
care oamenii muncii de pe întreg
cuprinsul tării au primit prevederile
acestei legi, materializate în numă
rul și volumul subscrierilor, partici
parea cu părți sociale la constituirea
fondului de dezvoltare al unităților
lmpletindu-se armonios cu prezenta
tot mai activă a muncitorilor în fo
rurile democrației muncitorești.
iSțh'jo 'ov abvrx
.
:
'
Plenara cheamă organele de
conducere colectivă, pe toți oa
menii muncii să acționeze cu
hotărire pentru intărirea auto
conducerii șl autogestiunii uni
tăților, gospodărirea eficientă a
patrimoniului acestora, creșterea rentabilității și beneficiilor
— bază a sporirii veniturilor
personalului muncitor.

Plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii a dezbătut pro
iectul Programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a

P.C.R. din 16—18 decembrie 1982 în
domeniul retribuirii muncii și repar
tizării veniturilor oamenilor muncii,
apreciind cu vie satisfacție că pre
vederile acestuia corespund întru
totul concepției novatoare a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. politicii parti
dului de ridicare continuă a bună
stării întregului popor, cerințelor de
perfecționare a mecanismului economico-financiar. a cadrului organi
zatoric al democrației muncitorești,
principiului socialist de repartiție
după cantitatea și calitatea muncii.
Plenara consideră că legarea mai
strânsă a veniturilor oamenilor mun
cii de realizarea sarcinilor privind
volumul și calitatea producției, pro
ductivitatea muncii și eficienta eco
nomică va spori răspunderea aces
tora în calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari, pentru buna
gospodărire a proprietății socialiste,
pentru rezultatele obținute de fiecare
unitate.
Adresăm tuturor colectivelor d°
oameni ai muncii, organelor de con
ducere ale întreprinderilor cnemarea mobilizatoare pent™ ridica
rea calității întregii activități economice la nivelul ceirințelor și
exigentelor actualei etapa ide .dez
voltare a tării, asigurând 're'aWarea
și depășirea planului la productiva fi- ’
zică, producția-marfă vindută și 4n-*'f
casată, producția pentru export,
îmbunătățirea calității produselor,
creșterea suplimentară a productivi
tății muncii. reducerea, consumului
de materii prime, materiale si ener
gie, și. pe această bază, să se obțină
beneficii și venituri cît mai mari.
Plenara Consiliului Național, aprobînd în unanimitate documentele
supuse dezbaterii, își exprimă con
vingerea că oamenii muncii — fără
deosebire de naționalitate — voi- face
totul pentru
îndeplinirea în cele
mai bune condiții a sarcinilor ce
le revin <pe acest an și pe întregul
cincinal.
Să acționăm cu întreaga noas
tră pricepere și putere de mun
că, cu înalt spirit revoluționar
pentru înfăptuirea Programului
partidului, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea șl Conferinței
Naționale ale partidului, a in
dicațiilor și orientărilor de ines
timabilă valoare cuprinse în
cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, asigurlnd, astfel, spo
rirea continuă a avuției noastre
naționale și, pe această cale, a
nivelului material și spiritual
al Întregului popor, ridicarea'
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România — pe
trepte tot mai Înalte de progres
și civilizație, afirmarea ei to? 1t
mai puternică in rindul națiu
nilor libere și independente ale
lumii 1

HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului National al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Consiliul Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare; Silviculturii
și Gospodăririi Apelor. în ședința
plenară din 27—28 mai 1983, a anali
zat, în lumina indicațiilor și orientă
rilor de excepțională însemnătate date
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului, la
consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. pe problemele industriei și
agriculturii, modul în care oamenii
muncii din agricultură acționează
pentru Îndeplinirea în bune condiții
a planului și a programelor de spo
rire a producției agricole în acest an.
Aprecierile secretarului general al
partidului la adresa activității țără
nimii. a tuturor celor ce lucrează pe
ogoare constituie pentru participanții
Ia plenară, pentru masa largă a oa
menilor muncii pe care aceștia ii re
prezintă, un prilej de satisfacție și
de puternică angajare în înfăptuirea
sarcinilor ce revin agriculturii in
perioada ce urmează.
Plenara își însușește pe deplin concluziile realiste, de mare valoare
teoretică și practică, formulate de
secretarul general al partidului cu
privire la rezultatele obținute în
agricultură în primele luni ale acestui an, ca și la rezervele mari exis
tente in această ramură de bază a
economiei naționale, orientările și
indicațiile date cu acest prilej con
stituind pentru muncitorii și specia
liștii agricoli, pentru toți lucrătorii
ogoarelor, un cuprinzător program
de acțiune.
Ținînd seama că irigațiile consti
tuie o condiție hotărâtoare pentru
obținerea de producții superioare și
stabile, pentru realizarea unei agri
culturi de mare randament, pentru
Înfăptuirea revoluției agrare. Consi
liul Național, consiliile județene ale
agriculturii, industriei alimentare,

silviculturii șl gospodăririi apelor,
conducerile unităților agricole vor
acționa cu toată hotărîrea pentru
mobilizarea generală a forțelor sa
tului la realizarea programului supli
mentar de amenajări pentru irigații,
in deplină concordanță cu asigurarea
surselor de apă, astfel incit in 1985
să se ajungă la cel puțin 4 milioane
hectare amenajate pentru irigat, iar
în 1990 la 5,5—6 milioane hectare ;
se vor lua măsuri deosebite pentru
ca în cursul acestui cincinal în jude
țele Constanta, Tulcea șl Brăila amenajările să cuprindă Întreaga su
prafață. Urmărindu-se înfăptuirea
acestui obiectiv de importanță națio
nală, se vor organiza brigăzi specia
le. din rindul cooperatorilor, al altor
categorii ale populației, care să lucreze pentru realizarea programelor
de irigații și desecări. Ministerul
Agriculturii șl Industriei Alimentare,
Consiliul Național al Apelor vor in
tensifica îndrumarea și controlul
asupra unităților subordonate, în
scopul realizării ritmice a volumului
de lucrări, recuperării rămînerilor în
urmă existente în asigurarea resur
selor de apă și amenajarea sisteme
lor mari de irigații și desecări, pen
tru o mai bună organizare a muncii
și randamente sporite pe fiecare
șantier.
In același timp, avind In vedere
condițiile climatice din acest an.
Consiliul Național, organele agricole,
unitățile de producție vor întreprin
de măsuri ample, deosebite pentru a
se asigura irigarea culturilor pe su
prafețe cît mai mari, folosindu-se, Ia
întreaga capacitate sistemele exis
tente. toate mijloacele de udare.
Aprecierile făcute de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind acți
unile care s-au desfășurat pentru
combaterea efectelor negative ale

secetel din unele zone ale țăril, lndemnurile adresate vor mobiliza,
fără Îndoială, și mai mult pe cooperatori și mecanizatori, pe toți
lucrătorii satelor, tineri și vtrstnici, pentru a folosi fiecare
sursă de apă, toate mijloacele locale
simple de udare a culturilor, Îndeo
sebi a celor de legume și furaje,
astfel Incit, indiferent de condițiile
climatice, să se realizeze producții
superioare.
Printre preocupările lor prioritare.
Consiliul Național, organele șl uni
tățile agricole vor situa realizarea
programelor de desecări, cu deose
bire în vestul, nordul și centrul
țării, unde în anumite perioade, pe
suprafețe încă mari, există exces de
umiditate. Dispunem de largi posi
bilități pentru ca în zonele respec
tive să se obțină producții supe
rioare la grîu, porumb, plante teh
nice, furaje, legume și alte culturi.
De aceea, se vor lua toate măsurile
tehnice, organizatorice șl politice,
astfel lncît în cursul actualului cin
cinal, în Bihor. Satu Mare, Mara
mureș și alte județe din această
zonă a țării să sa încheia lucrările
de desecare.
Se vor Întreprinde, de asemenea,
măsuri și acțiuni concrete in fiecare
județ pentru combaterea eroziunii
și efectuarea tuturor celorlalte ac
țiuni de ameliorare a solului potri
vit sarcinilor care decurg din Pro
gramul unitar privind realizarea în
complex a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare.
Acum, cînd se hotărăște producția
anului 1983 la culturile prășitoare,
se va acționa pentru executarea în
cele mai bune condiții a lucrărilor
de întreținere, asigurindu-se astfel
dezvoltarea corespunzătoare a plan

telor. Se va face totul pentru ca pe
terenurile irigate, precum și pe ce
lelalte suprafețe de teren, să se ob
țină producții maxime, să se reali
zeze integral prevederile programe
lor la culturile intensive de porumb,
sfeclă de zahăr, cartofi, orez, bum
bac etc.
A Început campania de recoltare a
cerealelor păioase. a altor culturi
timpurii. Dispunem de tot ce este
necesar pentru a strînge orzul și
griul,' în termen cit mai scurt, pen
tru transportarea și depozitarea in
cele mal bune condiții a producției
obținute. Mai mult ca oricînd, este
necesar să se acționeze cu toată ho
tărârea pentru ca nici un bob din
noua recoltă să nu se piardă.
Condițiile climatice din țara noas
tră, baza tehnico-materială existentă
permit, de asemenea, ca de pe aceeași suprafață să se obțină două
sau chiar mai multe recolte pe an.
La toate nivelurile se va acționa cu
hotărire pentru ca, imediat după eli
berarea terenurilor de orz și grâu,
care in acest an se recoltează mai
devreme, să fie însămînțate culturi
duble, îndeosebi porumb, legume și
plante furajere, pe toate suprafețele
prevăzute, iar printr-o bună Îngriji
re și irigare, să fie realizate recolte
maxime, care să permită diminuarea
sau chiar eliminarea totală a efecte
lor secetei. O atenție deosebită va fi
acordată realizării unor producții
mari pe cele un milion de hectare
care vor fi însămînțate cu porumb
pentru boabe în cultură dublă. în
același timp, se vor întreprinde mă
suri susținute pentru ca în unitățile
agricole șl la gospodăriile populației
să se însămînțeze suplimentar, în
culturi duble și succesive, tomate,

ardei, rădăcinoase. varză și alte le
gume, care să satisfacă cerințele de
consum proaspăt ale populației, să
asigure depozitarea pentru iarnă și
industrializarea unor cantități cît
mai mari.
Consiliul Național, organele și uni
tățile agricole vor lua toate măsurile
tehnice și organizatorice în vederea
înfăptuirii programelor stabilite pen
tru fiecare județ în domeniul zoo
tehniei. Faptul că în primele luni ale
acestui an, în majoritatea județelor
a crescut producția de carne, lapte și
ouă fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut, constituie cea mai bună
dovadă că zootehnia dispune de mari
rezerve, care trebuie să fie valorifi
cate cît mai bine. Așa cum ne-a cerut
tovarășul Nicolae Ceaușescu, consolidînd rezultatele de pînă acum,
este necesar să acționăm energic
pentru a încheia anul cu realizări
deosebite și in zootehnie, astfel incit
1983 să constituie un an de cotitură
in desfășurarea activității din acest
sector.
Se va acționa cu perseverență
pentru sporirea efectivelor prin
creșterea numărului de produși obți
nuți, prin îmbunătățirea asistentei
zooveterinare, prin organizarea mai
bună a selecției. O atenție deosebită
va fi acordată asigurării bazei fura
jere, creării de rezerve îndestulătoa
re pentru iarnă, mai ales de fîn.
Vor fi întreprinse, în continuare,
măsuri concrete care să conducă la
realizarea integrală a programului
de ameliorare, îmbunătățire a struc
turii, modernizare și creștere a pro
ducției pajiștilor. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, orga
nele și unitățile agricole vor asigura,
încă din această vară, cantități spo
rite de semințe, îndeosebi de trifo-

liene, introducerea în cultură a unor
plante furajere cu calități superioa
re în ceea ce privește producția și
conținutul de substanțe hrănitoare.
Se va extinde și generaliza folosirea
în hrana animalelor a corzilor de
viță de vie, tifonului, rapiței fura
jere, paielor amonizate, a altor surse
și metode eficiente de furajare. în
același timp, vor fi întreprinse toa
te măsurile necesare pentru înche
ierea acțiunii de modernizare a adă
posturilor de animale.
Concomitent cu crearea condițiilor
necesare sporirii efectivelor și pro
ducției animaliere în unitățile so
cialiste, vor fi Intensificate acțiunile
pentru ca, in fiecare comună, în fie
care localitate, gospodăriile populației să crească un număr cit mal
mare de animale și păsări, să contracteze și livreze cantități sporite
de produse.
O preocupare centrală a Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, organelor și unităților
agricole o va constitui Îndeplinirea
obligațiilor contractuale de livrare a
produselor la fondul de stat, in toate sectoarele, înfăptuirea prevederi
lor din programele de autoconducere
și autoaprovizionare teritorială. în
spiritul măsurilor adoptate de con
ducerea partidului și statului se va
acționa susținut pentru realizarea
producției agroalimentare prevăzută
în program și asigurarea, pe această
cale, a aprovizionării corespunzătoare a populației cu carne, lapte,
ouă, legume șl fructe.
în scopul înfăptuirii importantelor
sarcini ce revin agriculturii în anul
1983, Consiliul Național, toate orga
nele agricole, silvice și de gospodă
rire a apelor vor acționa cu fermi
tate pentru organizarea mai bună a

producției și a muncii, întărirea or
dinii și disciplinei, evitarea pierde
rilor și risipei, reducerea cheltuieli
lor și consumurilor materiale, creînd
astfel condițiile necesare îndeplinirii
și depășirii indicatorilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal.

Plenara adresează oamenilor
muncii din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și
din domeniul gospodăririi ape
lor chemarea înflăcărată de a-și
mobiliza capacitățile și energiile
creatoare în vederea îndeplinirii
în cele mai bune condiții a pla
nului în toate sectoarele, astfel
incit agricultura — ca ramură
de bază a economici na
ționale — să-și aducă o contri
buție sporită Ia dezvoltarea ge
nerală a patriei, la ridicarea
nivelului de civilizație materială
și spirituală a întregului popor.

Participanții la plenară, manifestîndu-șl adeziunea deplină la politi
ca internă și externă a partidului,
dau o înaltă apreciere contribuției
decisive a tovarășului Nicolae
Ceaușescu la progresul neîntrerupt
al României1 socialiste, la creșterea
prestigiului patriei noastre în rindul
popoarelor lumii, la apărarea cauzei
păcii și colaborării internaționale.
însuflețiți de înaltul exemplu de
dăruire comunistă, de înflăcărat pa
triotism cu care tovarășul Nicolae
Ceaușescu slujește partidul, țara,
interesele poporului, participanții
Ia plenară, împreună cu toți lucrătorii din agricultură, cu toți locui
torii satelor vor munci fără preget
pentru realizarea unor producții cit
mai bune, pentru Înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.
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Cronica zilei

Excelenței Sale ALI ABDULLAH SALEH

APELUL

Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA
Realegerea Excelentei Voastre în înalta funcție de președinte al Republicii
Arabe Yemen îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de deplin succes poporului prieten
al țării dumneavoastră, pentru realizarea aspirațiilor sale de progres și
bunăstare.
îmi exprim convingerea că raporturile dintre țările noastre se vor
dezvolta în continuare, atît pe plan bilateral, cît și în viața internațională,
în interesul popoarelor român și yemenit, al cauzei generale a păcii,
independentei, securității și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Plecarea delegației parlamentare sovietice
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
Emilia Sonea și Virgil Teodorescu,
vicepreședinți ai M.A.N., Hie Vă
duva, vicepreședinte al Comisiei
pentru politică externă și cooperare
economică internațională a M.A.N.,
de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice
la București, și membri ai ambasa
dei.
'
(Agerpres)

Delegația parlamentară_ sovietică,
condusă de tovarășul I. E. Poliakov,
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre“ .......... Sovietului
“ ' - •
ședințe al Prezidiului
Suprem al U.R.S.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
Republicii Sovietice Socialiste Bie
loruse, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită
oficială de prietenie în țara noastră,
a părăsit, luni, Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Nicolae Giosan,

Vicecancelarul și ministrul de externe al R.F.G.,
Hans-Dietrich Genscher, va efectua o vizită în țara noastră
Germania, va efectua o vizită în țara
noastră, începînd cu data de 31
mai a.c.

La invitația tovarășului Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
Hans-Dietrich Genscher, vicecance
lar și ministru de externe.pl R.F.

Centenarul societății muzicale „Armonia"
din Botoșani
La BotoșanJ, în sala Teatrului „Mihai Emineșcu", a avut loc o adunare
omagi^-.ăi'consa erată împlinirii a 100
de arți.de la înființarea societății mu
zicala „Armonia11 din localitate.

Participanții la adunare au adoptat
textul unei telegrame adresate C.C.
al P.C.R., tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, în care se spune, între
altele :

Orientările și indicațiile dumneavoastră, de mare valoare, ideile strălu
cite cuprinse în documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, strălucitele expuneri ținute la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie
1982 și la Congresul educației politice și culturii socialiste, conceperea și
organizarea, din inițiativa dumneavoastră, a celei mai mari competiții a mun
cii, hărniciei și creației, „Cîntarea României" au dus la desfășurarea unei
ample activități politico-educative și culturale, Ia asigurarea unei noi cali
tăți și în acest domeniu de activitate, contribuind la făurirea omului nou,
constructor de nădejde al socialismului pe pămintul românesc.
Avînd permanent în vedere ideile, tezele și inestimabilele dumneavoastră
orientări, societatea „Armonia", activiștii culturali, toți cei ce lucrează pe
tărîmul educației politice și culturii socialiste sînt ferm hotărîți să depună
eforturi și mai mari pentru difuzarea largă a valorilor culturale și muzicale
în rîndul oamenilor muncii, pentru ridicarea continuă a artei interpretative,
pentru o prezență de calitate în marele festival „Cîntarea României", pentru
a face din munca noastră o înaltă școală a educației comuniste.
de ploaie Îndeosebi după-amlaza. Vlntul
va sufla slab, pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între
8. și 18 grade, cele maxime vor oscila
între 20 și 30 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vremea se va în
călzi. Cerul va fi variabil, favorabil
aversei de ploaie după-amlaza. Vîntul
va sufla slab, pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse întră
13 și 18 grade, cele maxime vor oscila
între 26 șl .29 de grade. (Oțilia Dlaconu,
meteorolog de serviciu). ' ,
,

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 31
mal, ora 21 — 3 iunie, ora 21. In țară :
Vremea se va Încălzi ușor. Cerul va fi
variabil cu Innorări mai accentuate în
partea a doua a intei-valului în regiu
nile din ' nord-vestul ” țârii unde, pe
alocuri, va ploua. Irt rest, averse izolate

cinema
<'Brigada diverse in alertă : EXCELSÂOR (65 49 45) — fl; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 2045.
© Sfîrșitul nopțiiî VICTORIA (16 28 79)
. ‘r 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, ME.JCDIA (12 06 88) — fl; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Omul și Umbra ; CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Eu, tu și Ovidiu : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Buletin de București : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11.,15; 13,30.; 15,45; 18; 20.
0 Mult mai de preț e iubirea : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, DRUMUL SARH (3128 13) —
15,30; 17,30; 19,30.
® Ciprian Porumbescu : COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 19.
© Viraj periculos : LIRA (317171) —
16; 18; 20,15, la grădină — 20,30. GIULEȘTI (17 55 46) —9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Escapada: PACEA (60 30 85) —'
15,30; 17,30; 19,30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• B.D. intră în acțiune : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© întunericul alb :
PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Viață particulară : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Prietenie ; TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Vraciul : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30, ARTA (218186)
_ g . j2' 16’ 19.
• Concertul : UNION (13 49 04) — 0,30:
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marele șarpe : GLORIA (47 48 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15,30;
17,45; 20.
© Prăpastia de aur : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un american Ia Paris : SALA
MICĂ A PALATULUI — 17,15; 20,
PATRIA (11 86 25) — 0; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
0 Iubire fără soare î BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18:
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(2371 01) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20, la grădină — 21.
0 Despărțire temporară : LUCEAFARUL (15 87 67) — 0; 12; 16; 19.
O Program de desene animate — 11;
12,30; 16; Povestea dragostei — 9; 14 :
DOINA (16 35 38).
• Micul lord : DOINA — 17,30; 19,45,
FERENTARI (80 49 85) — 10,30; 17,45;
20.
0 Un comando pentru apa grea :
VOLGA (79 71 26) — 9: 12; 16; 19,15,
COSMOS
(27 54 05) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
0 Aventură In Arabia l FEROVIAR
(’50 51 40) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18:
20, la grădină — 20,45, FLOREASCA

(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,43.
• Marea evadare : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 12,15; 16; 19,15. •
• Drumul spre
Rlo : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
• Cariera mea strălucită : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Roberto Carlos și diamantul roz :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15: 10,30.
GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84) —
20.45, GRADINA ARTA (21 3186) —
20.45.
• Ultimul vals : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
• Domnul miliard t GRADINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,45.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) ; Fllumena Marturano — 19,30;
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ; Recital de
pian Constantin lonescu-Vovu. Pro
gram Brahms — 19; (la Muzeul de
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia) ; „Vocația universală a folcloru
lui românesc" (VII). Program con
ceput și comentat de muzicologul
Viorel Cosma — 18.
• Radiotelevizlunea română (str. Nu
ferilor, 14 63 00) : Concert susținut de
corul de
copil al Radiotelevizlunli.
Dirijor :
Eugenia Văcărescu-Necula
— 18,30.
@ Opera Română (13 18 57, la Sala
Palatului) : Bal mascat — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; Cu
ușile Închise — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al
III-lea '(premieră) — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Baladă cotidiană — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 10,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației' (premie
ră) — 19; (sala Giuleștl, 18 04 85) :
Incidentul — 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca zăpada șl cel 7 pitici — 10;
Și dacă se invîrtește 1 — 17.
0 Teatrul „Țăndărică"
(18 23 77) :
Nică fără frică — 17; (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu") : Aventurile lui
Plum-Plum — 10.
0 Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.
• Ansamblul de estradă al Armatei
(13 60 64) : Veselia are cuvintul —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 48) :
Canibala — 19,30.

• UN NOU POD
• MONUMENT AL
REZISTENTEI ANTIFAS PESTE FLUVIUL GAL
CISTE. Un monument închi BEN. Constructorii din R.P.
nat „Mișcării de rezistentă eu
ropene" a fost inaugurat la
Como. în prezenta președintelui
republicii italiene, Sandro Pertini. Monumentul, operă a sculp
torului Gianni Colombo, are în
compoziția sa 12 pietre aduna
te din 11 lagăre naziste de ex
terminare de pe teritoriul euro
pean și una de la Hiroshima. Cei
care au luat cuvîntul la adu
narea desfășurată cu prilejul
dezvelirii monumentului au sub
liniat rolul Mișcării de rezis
tență antinazistă și antifascistă,
pronuntindu-se. totodată, în fa
voarea păcii, a destinderii și a
dezarmării.

ședinței comune a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii din Industrie
și a Consiliului Național al Agriculturii
(Urmare din pag. I)
O atenție deosebită trebuie dată însămînțării
culturilor duble care să asigure recuperarea pier
derilor provocate de secetă și chiar realizarea
unei producții agricole suplimentare.
Este necesar să se acționeze ferm pentru reali
zarea programelor de irigare, desecare, comba
tere a eroziunii solului și ameliorare a terenurilor
- obiective hotăritoare ale realizării noii revoluții
agrare in România.
ACȚIONAȚI CU TOATA HOTARIREA
PENTRU RIDICAREA ZOOTEHNIEI, PENTRU
CREȘTEREA EFECTIVELOR DE ANIMALE,
MOBILIZAȚI TOATE FORȚELE SATELOR
PENTRU STRINGEREA SI DEPOZITAREA IN
CELE MAI BUNE CONDIȚII A RESUR
SELOR FURAJERE, PENTRU CULTIVAREA
Șl MODERNIZAREA PĂȘUNILOR Șl F1NEȚELOR, ASIGURÎND O BUNĂ FURAJARE A
ANIMALELOR, CREȘTEREA PRODUCȚIEI
ANIMALIERE I

Ne exprimăm convingerea că harnica noastră
țărănime, mecanizatorii, toți locuitorii satelor iși
vor dovedi energia, capacitatea creatoare, înaltul
spirit patriotic, învingînd greutățile create de
secetă în acest an, asigurînd aprovizionarea
corespunzătoare a populației și satisfacerea
cerințelor întregii economii naționale.
PLENARA COMUNA CHEAMĂ ÎNTRE
GUL NOSTRU POPOR SĂ-ȘI UNEASCĂ Șl
MAI STRINS EFORTURILE, SUB CONDU
CEREA PARTIDULUI, PENTRU PROGRESUL
NEÎNCETAT AL SOCIETĂȚII NOASTRE
SOCIALISTE,
PENTRU
PROSPERITATEA
MATERIALĂ Șl SPIRITUALA A NAȚIUNII
NOASTRE, PENTRU ÎNFLORIREA MULTILA
TERALA A SCUMPEI NOASTRE PATRII REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA, PEN
TRU CREȘTEREA FORȚEI, INDEPENDENȚEI
Șl SUVERANITĂȚII El NAȚIONALE I

a unei politici consecvente de pace și indepen
dență națională, de participare la soluționarea
problemelor complexe ale lumii de azi, de cola
borare rodnică cu toate popoarele, in creșterea
prestigiului internațional al Republicii Socialiste
România.
înaltul forum al democrației muncitorești-țărănești din patria noastră susține în întregime și
cu toată hotărîrea activitatea intensă desfășurată
de partid și de stat pentru lichidarea stării de
tensiune existentă în viața internațională, pentru
stingerea conflictelor și atenuarea politicii de
confruntare, pentru găsirea unei căi de înțele
gere, conviețuire pașnică și colaborare reciproc
avantaj'oasă intre națiuni, asigurîndu-se respec
tarea dreptului fiecărui popor la dezvoltare li
beră, de sine stătătoare, a independenței și su
veranității tuturor națiunilor.
Participanții la ședința comună îți însușesc
întru totul poziția de înaltă principialitate și răs
pundere exprimată în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, privind gravitatea situației
internaționale actuale, pericolele mari care pla
nează asupra securității popoarelor, direcțiile în
care trebuie acționat pentru salvgardarea liber
tății, păcii și progresului, inflăcăratele apeluri
pentru trecerea la măsuri neintirziate și radicale
de împiedicare a unei conflagrații mondiale.
Plenara comună a reprezentanților muncitori
lor și țăranilor din România adresează o vibrantă
chemare către toate popoarele de pe continentul
nostru - unde s-au acumulat cele mai mari
arsenale militare, cele mai puternice mijloace
atomice, unde se manifestă cele mai adinei con
tradicții și unde se află cele două blocuri mili
tare opuse - pentru unirea forțelor în vederea
indepărtării pericolului de război, pentru oprirea
amplasării de noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune, retragerea și distrugerea celor
existente, pentru o Europă unită, a păcii și cola
borării egale in drepturi intre toate națiunile,
pentru o Europă fără nici un fel de arme nu
cleare.

Stă în puterea eroicului nostru popor de a
duce cu succes la îndeplinire Programul parti
dului, de a da viață istoricelor hotărîrl ale Con
gresului al XII-lea șl ale Conferinței Naționale,
asigurînd trecerea României socialiste intr-o eta
pă istorică nouă, aceea de țară cu dezvoltare
economică medie, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate șl înaintare spre co
munism.
Plenara comună Ișl exprimă deplina aprobare
față de politica externă șl activitatea interna
țională a partidului, și statului nostru, eviden
țiind‘șl cu acest prilej meritele excepționale ale
secretarului general al partidului, președintelui
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in elaborarea
direcțiilor ți orientărilor acestei politici, in pro
movarea unei linii ferme de apărare a interese
lor națiunii noastre socialiste pe arena mondială,

ADRESAM
TUTUROR
POPOARELOR
CHEMAREA DE A SE RIDICA CU TOATĂ
FORȚA Șl ENERGIA - PÎNĂ NU ESTE
PREA TIRZ1U - PENTRU A PUNE STAVILA
CURSEI PERICULOASE A ÎNARMĂRILOR,
SPORIRII ARMELOR PERFECȚIONATE DE
DISTRUGERE IN MASA CARE PREZINTĂ
CEL MAI MARE PERICOL PENTRU CIVILIZAȚIA UMANĂ, PENTRU ÎNSĂȘI EXISTEN
ȚA OMENIRII, A PLANETEI NOASTRE I

Să desfășurăm largi mișcări de masă pentru
a impune guvernelor, conducătorilor politici tre
cerea la măsuri concrete de dezarmare și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, pentru respec
tarea dreptului fundamental al oamenilor, al po
poarelor la pace, ia securitate, la existență I
Să ne ridicăm, împreună, cu toată forța, îm
potriva acelora care încearcă să înșele popoa

rele, să ascundă realitatea, marile pericole pe
care noile armamente le prezintă pentru viața
tuturor națiunilor I Pacea, securitatea popoarelor
nu se pot asigura prin noi armamente, ci prin
reducerea și distrugerea lor, prin realizarea unui
echilibru la un nivel de înarmare cît mai scăzut I
SA DETERMINAM CA URIAȘELE MIJ
LOACE SI RESURSE IROSITE ASTAZI PEN
TRU PRODUCEREA ARMELOR SĂ FIE
FOLOSITE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ PAȘNICĂ A POPOARELOR, SĂ FIE PUSE ÎN SLUJBA OMULUI,
A VIEȚII, A PROGRESULUI SI LIBERTĂȚII
POPOARELOR I
DE DEZARMARE ESTE LEGATA LICHI
DAREA UNEIA DIN CELE MAI GRAVE
ANOMALII ALE EPOCII NOASTRE - DE
CALAJUL URIAS DINTRE TARILE DEZVOL
TATE Șl TARILE’RAMASE 'ÎN URMA, SARACIA IN CARE TRĂIEȘTE CEA MAI MARE
PARTE A PLANETEI - INSTAURAREA UNEI
NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE,
BAZATE PE EGALITATE SI ECHITATE ÎNTRE
NAȚIUNI, ASIGURAREA PROGRESULUI
MATERIAL SI SPIRITUAL AL TUTUROR
POPOARELOR, AL ÎNTREGII UMANITĂȚI,
FĂURIREA UNEI LUMI MAI BUNE Șl MAI
DREPTE.
LOCUL PROGRAMELOR
DE
ÎNARMARE SĂ-L IA PROGRAMELE DE
DEZVOLTARE, PROSPERITATE Șl PRO
GRES I
Plenara comună adresează tuturor oamenilor
muncii de la orașe și sate, întregului nostru po
por chemarea de a-ți dovedi înaltul spirit de
dăruire revoluționară, patriotică, atașamentul
fierbinte față de cauza socialismului, față de in
teresele păcii și colaborării internaționale, prin
munca unită sub conducerea partidului, în frunte
cu secretarul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru obținerea de noi succese în
toate ramurile de activitate, pentru înfrîngerea
greutăților și depășirea neajunsurilor și lipsuri
lor, pentru realizarea neabătută în viață a actua
lului cincinal - nouă și importantă treaptă în
drumul mereu ascendent al patriei noastre spre
bunăstare și fericire, spre zorile luminoase ale
comunismului.
PRIN MUNCA ENTUZIASTĂ, PĂTRUNSA
DE ÎNALTĂ RESPONSABILITATE PATRIO
TICA A FIECĂRUIA DINTRE NOI, SĂ FA
CEM SĂ CREASCĂ TOT MAI MULT AVUȚIA
SOCIALISTĂ A POPORULUI, FORȚA ECO
NOMICĂ A PATRIEI, SĂ SE ÎNTĂREASCĂ
LIBERTATEA, INDEPENDENȚA SI SUVERA
NITATEA El, SĂ SPOREASCĂ Șl MAI MULT
CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI SOCIALISTE LA
CAUZA PĂCII Șl COLABORĂRII INTERNA
ȚIONALE, PRESTIGIUL SĂU IN RINDUL
TUTUROR NAȚIUNILOR LUMII I

VĂ 1NF©R.MĂM

Vacanțe reconfortante
în stațiunile
din sudul litoralului
Cîteva mii de turiști români șl
străini și-au și petrecut primele
vacante din acest sezon pe plajele
Însorite ale stațiunilor de pe malul
Mării Negre. Dar seria lor abia a
început. Litoralul așteaptă. în con
tinuare. tot mai mulți vilegiatu
rist:. Și-i așteaptă cu o deviză —
„Odihnă, sănătate, amabilitate" —
care spune totul despre intențiile
declarate ale gazdelor față de or
ganizarea vacantelor din acest an.
— Ca și celelalte stațiuni ale
coastei noastre maritime, stațiunile
din sudul litoralului — ne spune
tovarășul Vasiie Trandafir, direc
torul I.H.R. Mangalia — vor face
din această
deviză o adevărată
„carte de vizită".
— Vreți să argumentați ?
— Da. In primul rînd. stațiunile
din sud — Saturn. Venus. Cap Au
rora și Jupiter — au privilegiul de
a fi cele mai nou construite și,
deci, cu condiții superioare de con
fort. în al doilea rînd. datorită
numărului mare de locuri de care
dispun (circa 40 000), ele satisfac
peste 35 la sută din cererile de va
canțe exprimate de-a lungul între
gului 6ezon. In al treilea rînd, con
dițiile naturale favorizează în sta
țiunile din sud atît o odihnă recuperatorie. cît și una activă. De ase
menea. stațiunile din zona Manga
lia dispun de cele mai întinse și
largi plaje de pe întregul litoral,
de cea mai bogată vegetație, de
multe piscine și lacuri interioare,
de numeroase terenuri de sport,
de solarii pentru împachetări cu
nămol și de izvoare cu ape mezotermale. Dacă aceste condiții favo

le procedee de valorificare energetică a biomasei pe cale
termică, piroliza „fulger" a
lemnului este o metodă care
permite convertirea cu randa,ment superior a materiei ve
getale in gaze. Acest rezultat
este atins atunci cînd lem
nul este supus unei tempe
raturi de peste 600°C pentru un
timp foarte scurt (sub o secun
dă). Două echipe de cercetători
au efectuat cu succes expe
riențe in acest sens.

Chineză au Început lucrările de
realizare a unui nou pod rutier
peste Fluviul Galben, în apro
pierea orașului Zhengzhou, re
ședința provinciei Henan. Podul
va avea o lungime de 5,2 km, iar
la terminarea 6a — prevăzută
pentru anul 1986 — va fi cel mai
lung pod rutier din China. După
cum relatează agenția China
• RAVAGIILE TOXI
Nouă, podul va avea un număr
de 123 arcuri, cel mai 'mare din COMANIEI. Potrivit datelor
tre acestea avînd o deschidere
de 50 m; pilonii vor fi îngropați oficiale, în cursul anului 1982.
cel puțin 79 milioane de cetă
la adincimea de 75—80 m.
țeni din S.U.A. au consumat ma
® GAZEIFICAREA rijuana sau cocaină. Carlton
consilier la Casa Albă,
LEMNULUI. Printre diferite Turner,
a recunoscut că „epidemia" con-

rizează in egală măsură atît odihna
activă, cît și odihna recuperatorie,
prin complexul sanatorial „Man
galia". orașul-stațiune se înscrie în
rîndul celor mai renumite și efi
ciente baze de tratament din tară.
Cu posibilități de a primi la cura
balneară în baza proprie 540 de
persoane pe zi, iar in condiții de
asistentă ambulatorie, alți nume
roși solicitanți în hotelurile aflate
în apropiere.
— într-adevăr. in ceea ce pri
vește condițiile de odihnă și sănă
tate stațiunile din sud au — ca să
ne exprimăm așa — personalitate
distinctă. Au ele cumva și un
„profil" de vacanță ?
— Proiectanții au avut în vedere
și acest lucru. Cele 4 stațiuni ale
I.H.R. Mangalia sînt astfel con
cepute îneît fiecare întrunește con
dițiile strict necesare unor prefe
rințe medii de vacanță, dar se pot
adapta și unor cerințe specifice.
De pildă. „Saturn" — atît prin
baza materială de care dispune
(vile, hoteluri, căsuțe), cit și prin
mijloacele de distracție — este
ceea ce se cheamă „o stațiune
complexă". Venus, prin structura
arhitecturală, prin mediul am
biant de care dispune, se con
stituie ca o stațiune care ofe
ră cele mai bune condiții de
vacantă familiilor. Iar stațiunile
„Cap Aurora" și .,Jupiter", situate
la granița cu Neptun și Olimp,
oferă atît ca bază materială, cît și
posibilități de distracție ■— condi
ții mai bune de vacantă pentru ti
neri. In preajma sau incinta aces

DE PREIUTIMDENI
sumului de stupefiante este greu
de controlat și că 30 la sută din
totalul forței de muncă a S.U.A.
consuhnă narcotice. în sectorul
industrial, pierderile determina
te de consumul de stupefiante
depășesc 25 miliarde de dolari.

★

La sediul Asociației de Drept In
ternational și Relații Internationale
a avut loc. luni dimineața, o masă
rotundă, în cadrul căreia Alia Iazkova. doctor în științe istorice de la
Institutul de economie a sistemului
socialist mondial de la Moscova, a
vorbit despre „Inițiativele pașnice
ale politicii externe sovietice — al
ternativă reală fată de primejdia
militară".
Au luat parte cadre didactice uni
versitare. reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe, cercetători
științifici, ziariști.
Au fost de fată membri al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.
(Agerpres)

Știri sportive
Din calendarul „Daciadei",
pentru luna iunie
A șasea lună a anului, iunie, pro
gramează o seamă de întreceri cu
caracter zonal sau chiar final în ca
drul competițiet naționale ..Daciada".
Spicuim cîteva file din această
agendă...

IN SPORTUL DE MASA
3—5 iunie : HANDBAL — „Cupa
Pionierul", categ. 13—14 ani — zone
la Bistrița Galati. Buzău. Tirgoviște. Tg. Jiu. Arad. Zalău.
4 iunie : Spectacolul final la „Se
rile Daciadei" — Buzău.
10—12 iunie : Pentatlonul atletia
școlar — finale la Galati.
18—19 iunie : Campionatul școlilor
generale la gimnastică — finale la
Bacău.
18—19 iunie : Campionatul pe echi
pe al școlilor generale la atletism
— finale la Tg. Mureș.
26 iunie — 10 iulie : Festivalul na
tional de minibaschet (categ. 8—10
și 11—13 ani), finale la Rm. Vilcea.
IN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ
8 iunie : Volei seniori și senioare —
finale la București.
7—12 iunie : Scrimă seniori — fi
nale la București.
10—12 iunie : Lupte greco-romane
juniori la Bistrita-Năsăud.
14 iunie : Fotbail juniori I la Bucu
rești.
16—19 iunie ; Handbal juniori la
Tulcea.
16—19 iunie : Handbal junioare la
Buzău.
19 iunie : Rugbl juniori la Bucu
rești.
21 iunie : Ciclism seniori si juniori
la București.
22—26 iunie : Pentatlon modern se
niori la București.
29 iunie — Rugbl seniori la Bucu
rești.

Finalele
unei competiții de interes,
pentru toate vîrstele
între 3—5 iunie se va desfășura
la ■ București faza ■ republicană a
Campionatelor naționale de culturism
la individual și pe echipe. Concursul
preliminar la cele trei categorii de
virată — juniori mici, juniori mari
și seniori — are loc în 3 și' 4 iunie
la Clubul tineretului Titan (str. Tur
turelelor 11). iar finala pe 5 iunie,
orele 9,30, la Palatul sporturilor și
culturii din Parcul tineretului.
Fazele municipale, județene șl zo
nale ale competiției s-au desfășurat
în 13 orașe ale tării, la aceste con
cursuri participînd peste 400 de culturiști ce reprezintă 36 de cluburi
si asociații sportive din 19 localități.
Pentru faza republicană s-au califi
cat peste 180 de sportivi. Dintre el
vor fi desemnați, la cele cinci ca
tegorii de greutate, campionii națio
nali pe anul 1983.

în cîteva rînduri

tor stațiuni se află restaurantul cu
program folcloric „Cătunul", barul
de noapte „Paradis", „Discoteca
tineretului", grădina-cinematograf
..Jupiter", lacul „Cozia" ș.a. Aceste
„profiluri" nu sînt firește obligato
rii pentru o categorie sau alta de
solicitant!. Ele se impun atenției
în funcție de dorințele celor aflati
în vacantă. Pentru că. cum bine
se știe, stațiunile n-au „granițe"
și atunci cînd e vorba de distrac
ție fiecare alege stațiunea care-i
satisface cel mal mult cerințele.
— Ați omis parcă copiii din
această schiță de profil a stațiu
nilor.
— în toate stațiunile I.H.R. Man
galia sînt create condiții deosebite
pentru copii — locuri de joacă și
de distracții amenajate special,
grădinițe pe lingă hotelurile
„Scoica", „Onix". „Veronica" și
„Cupidon". Incepind din acest se
zon. o nouă surpriză plăcută :
„Paradisul copiilor". Despre ce
este vorba ? în orele adecvate, la

mare pierdere de timp pentru
doctor sau infirmieră. Cîțiva
oameni de știință australieni de
la Universitatea Armidale au
utilizat în acest scop un unguent
cu nitroglicerină folosit în tra
tamentul pacienților bolnavi de
angînă pectorală. Aplicînd o
mică cantitate de cremă pe mînă
se obține o dilatare venoasă
locală fără nici un fel de risc
sau inconvenient pentru pa
cient.

barul „Paradis" vor fi prezentate
pentru copii spectacole de desene
animate și de povești nemuritoare
pe aparatură video.
— Vă propunem să încheiem
„turul de orizont" prin stațiunile
Mangaliei cu o întrebare dg larg
interes : cum se obțin bilete pen
tru aceste stațiuni 1
— La ora actuală, peste 50 Ia
Bută din capacitățile stațiunilor
noastre au fost repartizate spre
vînzare oficiilor județene de turism
și altor valorificatori. De aseme
nea, în perioadele dinaintea și după
„vîrful" de sezon vom asigura
locuri, in funcție de disponibilități,
si prin dispeceratul de cazare al
întreprinderii
de
hoteluri
și
restaurante Mangalia.
Așadar, stațiunile sudului sint
gata să primească in acest sezon
toate categoriile de turiști și Să fie
pentru fiecare o gazdă pe măsura
preferințelor.

acoperit de un ghețar, situat la
250 km est de Reykjavik, ame
nință să topească gheata și să
provoace inundații, s-a anunțat
din capitala Islandei. Ghețarul
Vatnajokul, cu o suprafață de
14 400 kilometri pătrati. este cel

Constantin PRIESCU

mai mare din Europa. Vulcanul,
care nu a mai fost activ din
1934, aruncă prin craterul său
mari cantități de cenușă și de
fum. Geologii speră însă că de
data aceasta apa provenită din
topirea ghetei se va colecta in
tr-un lac în crater.

unor tablete care se adminis
trează în boli ale aparatului di
gestiv, iar în industria berii —
pentru conservarea și limpezi
rea băuturii.

® UN NOU INGRE
DIENT - EXTRACTUL DE
„PAPAYA", fruct exotic tra

numele sub care este cunoscută
specialiștilor o ciupercă foarte
dăunătoare ulmilor, producîndu-le o infecție nimicitoare,
care a apărut în pădurile euro
pene cu 60 de ani în urmă. Cer
cetătorii americani au reușit să
izoleze o colonie de bacterii
(„pseudomonos syringae") care
încetinesc foarte mult dezvolta
rea acestei ciuperci. Dacă copa
cii bolnavi sînt „vaccinați" cu
aceste bacterii, ciuperca dăună
toare dispare treptat.

® PENTRU FACILITA
© GHEȚAR ÎN... PE dițional în Caraibe. va fi utili
REA INJECȚIILOR. E cu- RICOL. Erupția unui vulcan zat de industria farmaceutică și
industria berii din Cuba. Panoscută dificultatea pe care o
reprezintă
identificarea ve
nelor multor pacient! că
rora trebuie să li se facă
o injecție, o transfuzie sau
să li se ia probe de singe.
Căutarea duce de multe ori la
o traumă pentru pacient și la o

Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a primit
pe Lassissi Kerim-Dikeni, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Togoleze in Repu
blica Socialistă România, în legătură
cu apropiata prezentare a scrisorilor
de acreditare.

paina se extrage din fruct îna
inte de maturizarea lui, ceea
ce permite utilizarea ulterioară
a fructului și în consumul cu
rent. Papaina conține o enzimă
ce se utilizează în industria
farmaceutică
la
producerea

© „VACCIN" PENTRU
COPACI. „Oplistoma" este

• Echipa de polo pe apă (Juniori)
a României a avut o comportare me
ritorie în cadrul tradiționalului tur
neu disputat în orașul bulgar
Kirdjali, încheind întrecerea pe pri
mul loc cu 5 victorii din tot atâtea
partide : 17—6 cu Turcia. 11—3 cu
Bulgaria. 7—4 cu R.F. Germania,
11—4 cu Cehoslovacia și 11—5 cu o
selecționată locală.
Pe locul secund s-a clasat echipa
R.F. Germania și pe locul trei — for
mația Bulgariei.
9 Campionatele Internationale de
tenis ale Franței au programat pe
terenurile arenei pariziene Roland
Garros primele partide din proba de
dublu mixt, în care cuplul român
Lucia Romanov. Florin Segărceanu a
învins cu 6—1, 7—5 perechea fran
ceză S. Amiach. Haillet.
în turul doi al probei de dublu
femei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Roland Garros,
perechea Virginia Ruzici (România),
Hana Mandlikova (Cehoslovacia) a
învins cu 6—0, 6—3 cuplul Minter
(Australia), Filkoff (S.U.A.), iar în
turul trei a eliminat cu 6—3, 6—2
perechea Smith, Kyomura (S.U.A.).

PROGRAMUL I

11,00 Almanahul familiei
11.30 Muzică populară instrumentală din
Argeș
11,45 Roman foileton : „Marile speran
țe". Episodul 7
12,13 Dialogul faptelor — „Ambiția de
a fi în frunte"
12,35 Desene animate. Povestiri din Pă
durea Verde
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Clubul
tineretului
„Serbării»
«Scînteii tineretului*"
16,40 Amfiteatru studențesc
17,20 Tragerea de amortizare ADAS
17.30 Coordonate tunisiene
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20.30 Vldeoteca internațională
21,00 Forum politico-ideologic
21.15 La zi In 600 de secunde
21.25 Teatru TV : „Orele tîrzil ale ma
mei" de Mircea Ionescu. Premieră
pe țară. Spectaaol realizat In co
laborare cu teatrele din Bala Mare
și Satu Mara
22.25 Telejurnal
PROGRAMUL I

20,00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitale!
20,30 Salonul TV al artelor plastic»
• Chipul copilului In arta plastică
românească O Itinerarul critic al
expozițiilor bucureștene
21.15 Seară de muzică românească.
Creații de Dlmitrle Cuclin și Sabin
Drăgol
21,45 Reportaj '83. Lumină din «dineuri
22,00 Discorama
22,25 Telejurnal

«5»

PE TOATE MERIDIANELE

Certuri largi ale opiniei publice se
pronunță pentru înfăptuirea unor
măsuri ferme pe linia dezarmării
BONN. — Mii de persoane au
participat, la Hanovra, la o demon
strație organizată cu ocazia ceremo
niei de înfrățire a orașelor Hano
vra și Hiroshima. Demonstranții au
purtat pancarte cu inscripții ca
„Pace, nu rachete •!“ ; „Nu unei noi
Hiroshime !“; „Protestăm împotriva
planurilor N.A.T.O. de a transfor
ma pămintul nostril într-o mare
scrumieră !“.
Consiliul municipal al orașului
bavarez Erlangen a adoptat — cu
voturile social-democraților, liberdemocraților și ecologiștilor — o
hotărire prin care respinge depozi
tarea sau staționarea de arme nu
cleare pe teritoriul orașului. De
asemenea, consiliile municipale din
Niirnberg și Lindau au decis să nu
sprijine staționarea de arme ato
mice și au refuzat cererea guver
nului landului Bavaria de a-și re
voca deciziile.

GENEVA. — Participanții la
„Marșul păcii", pornit de la Pa
lermo la 21 mai, au ajuns simbătă
la Geneva. Mii de tineri, bărbați și
femei, reprezentind diferite organi
zații, precum și mișcări sindicale
au participat la o demonstrație pe
străzile orașului, purtind steaguri
și lozinci în favoarea păcii și a
dezarmării. La încheierea demon
strației a avut loc o mare mani
festație publică, la care au luat cuvîntul Renzo Giannotti, membru al
Direcțiunii Partidului Comunist
Italian, Luigi Granelli, membru al
Direcțiunii Partidului DemocratCreștin Italian, precum și repre
zentanți ai organizațiilor sindicale.

MADRID. — Aproape 20 000 de
militanți pentru pace și dezarmare
au luat parte la o mare demonstra
ție organizată la Zaragoza, in nor
dul Spaniei, cerînd desființarea
bazelor militare 'americane din
această țară. Demonstranții au for
mat un impresionant lanț viu pe o
lungime de 14 kilometri, între ora
șul Zaragoza și intrarea la baza
aeriană a Statelor Unite, unde au

remis autorităților o petiție semna
tă de peste 60 000 de persoane, ce
tind desființarea bazelor militare
americane din Spania.
Această, manifestație a fost prece
dată de o altă acțiune similară or
ganizată de Partidul Comunist in
fața unei baze militare navale a
S.U.A. din sudul Spaniei.
HELSINKI. — Participanta -la cel
de-al X-lea Congres al Asociației
Internaționale de Arte Plastice,
reuniți la Helsinki, s-au pronunțat
pentru pace, destindere si colabo
rare internațională. Ei au adresat
un apel artiștilor plastici din lumea
întreagă de a sprijini activ miș
carea militanților pentru pace și de
a-și aduce contribuția la lupta pen
tru prevenirea unei catastrofe nu
cleare, pentru a se pune capăt de
finitiv războaielor.

WASHINGTON. — In fața clădirii
din Williamsburg (Virginia), unde
au avut loc lucrările reuniunii la
nivel înalt a principalelor state oc
cidentale industrializate, s-a des
fășurat, duminică, o demonstrație
organizată de militanți ai mișcării
pentru pace din S.U.A. După cum
informează agenția France Presse,
demonstranții purtau pancarte și
scandau lozinci, cerînd participanților la reuniune să acționeze în
favoarea dezarmării și împotriva
amplasării de rachete cu rază me
die de acțiune în Europa occiden
tală.
LONDRA. — în rezoluția adopta
tă de o conferință desfășurată în
orașul Perth este exprimată dorin
ța de pace a clerului scoțian, care
se pronunță cu fermitate pentru
încetarea primejdioasei curse a
înarmărilor. Reprezentanți marcanți
ai bisericii din Scoția au adresat un
apel guvernului Marii Britanii de
a renunța la amplasarea pe terito
riul țării a rachetelor americane
„Cruise" și la planurile de achizi
ționare a sistemelor racheto-nucleare „Trident-2“.

viena.

Convorbiri ale delegației P.C.R

VIENA 30 (Agerpres). — Luni,
și preocupările actuale ale P.C.R. și
P.C. din Austria, exprimindu-se de
delegația Partidului Comunist Ro
ambele părți dorința comună de a
mân. condusă de tovarășul Iosif
dezvolta și adinei bunele raporturi
Banc, membru al Comitetului Politic
dintre cele două partide. în interesul
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
popoarelor român și austriac, al cau
care.se'află la Viena la invitația C.C.
zei păcii, securității, independenței
al P.C. din Austria, s-a intilnit eu
naționale, progresului social și co
o delegație a P.C.A., formată din
laborării internaționale. De aseme
Erwin Scharf, membru al Biroului
nea, au fost abordate unele aspecte
Politic, secretar al C.C. al P.C.A.,
ale vieții internaționale și ale miș
Johannes Steiner, membru al C.C.
cării comuniste și muncitorești.
și al Secretariatului C.C. al P.C.A.,
șeful secției relații externe a
La întîlnire,' care s-a desfășurat înC.C. al P.C.A.
tr-o atmosferă tovărășească, a parti
Cu acest prilej s-a efectuat un r cipat tovarășul Octavian Groza,
ambasadorul țării noastre la Viena.
schimb de vederi privind obiectivele

Lucrările Conferinței interparlamentare

pe problemele securității și cooperării în Europa
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — In
capitala Ungariei s-au deschis luni
lucrările celei de-a V-a Conferințe
interparlamentare pe problemele
securității și cooperării în Europa.
Participă delegații ale grupurilor na
ționale membre ale Uniunii interpar
lamentare din țările europene, Ca
nada și Statele Unite, precum șl ob
servatori din partea Comisiei Econo
mice a ’ O.N.U. pentru Europa și a
altor organisme regionale. Delegația
română este condusă de deputatul
Ionel Silviu Vlad.
Convocată într-un moment în care
pericole grave amenință pacea, li
bertatea și securitatea popoarelor eu
ropene. noua conferință interparla
mentară europeană este chemată
să-și aducă o importantă contribuție
la mobilizarea opiniei publice de pe
continent pentru a determina guver
nele respective să manifeste înaltă
răspundere, să dea dovadă de voință
politică pentru a se asigura încheie
rea cit mai grabnică a reuniunii da
la Madrid și a se acționa în direcția
transformării Europei intr-un conti
nent al păcii, înțelegerii și colabo
rării.
în ședința inaugurală, Pal Losonczi,
președintele Consiliului Prezidențial
al R. P. Ungare, relevind gravele
consecințe ale tensiunii existente pe
plan european și internațional, în
mod deosebit ale cursei înarmărilor,

a subliniat importanța istorică a Ac
tului final de la Helsinki și, în acest
context, necesitatea unor acțiuni hotărite pentru promovarea unui climat
de încredere și colaborare, ceea ce
corespunde intereselor tuturor po
poarelor din Europa și din Întreaga
lume.
Luind cuvîntul, președintele In
exercițiu al Uniunii Interparlamentare, Emile Cuvelier (Belgia), a de
clarat că principala sarcină a con
ferinței este de a contribui la relan
sarea dialogului între toate statele
care s-au angajat să acționeze' po
trivit spiritului de la Helsinki și de
a da un nou impuls reuniunii de la
Madrid, de a influența guvernele să
manifeste în fapte voința lor de a
răspunde aspirațiilor legitime ale po
poarelor europene de a trăi în pace
și prietenie.
La rindul său, Pio Carlo Terezio,
secretar general al Uniunii Interpar
lamentare, evidențiind primejdiile
cursei înarmărilor pe continent, a
' arătat că actuala conferință trebuie
să acorde o atenție deosebită perico
lului nuclear care amenință Europa
și întreaga lume, să mobilizeze par
lamentele, opinia publică să exercite
presiuni pentru a se determina în
cheierea cu rezultate pozitive a nego
cierilor de dezarmare aflate în curs
de desfășurare.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

în centrul campaniei
ROMA 30 (Agerpres). — După des
chiderea oficială a campaniei electo
rale din Italia în vederea alegerilor
legislative anticipate de la 26—27 iu
nie, luînd cuvîntul la un miting
desfășurat la Crotona. în Calabria,
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer,
s-a referit la poverile ce apasă greu
pe umerii oamenilor muncii — șo
majul și inflația — expunînd, in
continuare, poziția P.C.I. privind ne
cesitatea unei alternative de stînga
la actuala conducere. Vorbitorul a
apreciat că există condiții concrete
pentru o colaborare P.C.I.—P.S.I.,
dat fiind că în documentul progra
matic socialist în vederea alegerilor
„există multe idei analoge celor ale
P.C.I.".
într-o cuvîntare rostită la Florența. secretarul general al Partidulul
socialist, Bettino Craxi. a relevat că
socialiștii pun accentul pe probleme.
le economice, pe necesitatea de a se
a
instituțiilor
proceda lă o reformă
statului. Referindu-se la șomaj —
care afectează circa nouă la sută

din forța de muncă a țării — vor
bitorul a subliniat că acesta s-a
agravat îndeosebi în rîndurile tine
retului.
Președintele Consiliului național al
Partidului democrat-creștin. Flaminio Piccoli, abordind problemele eco
nomice, a apreciat într-o cuvîntare
rostită la Roma că întreprinderile
mici și mijlocii vor da faliment dacă
nu se va pune capăt creșterii ratei
inflației (17 la sută) și dacă indus
tria italiană nu va deveni competi
tivă pe plan internațional.
La Milano, secretarul general al
Partidului republican. Giovanni Spadolini. afirmind- că P.R.I. „nu stabi
lește granițe rigide", a propus întîlniri bilaterale între secretarii parti
delor care au mai compus coaliții
guvernamentale precedente. în ve
derea stabilirii viitoarei guvernări.
Liderul liberal. Valerio Zanone. a
afirmat, la Roma, că problemelecheie pentru alegerile ce se apropie
constau în măsurile ce trebuie adop
tate pentru redresarea economică.

REORGANIZAREA GUVERNULTI MOZAMBICAN. La Maputo
s-a anunțat o reorganizare majoră
a guvernului. Au fost numiți trei
noi miniștri, s-au creat un nou
minister și unsprezece secretariate
de stat. în legătură cu „importan
ta fundamentală a apărării țării în
actuala etapă istorică în care se
află aceasta și în momentul în
care ea este, victima atacurilor.
imperialiste și a unui
___ ____
război ___
nededatat", Ministerul Apărării a fost
trecut sub subordonarea directă a
președintelui tării. Samora Moises
Machel. Relevindu-se importanța
decisivă a activităților din provin
ciile tării s-a hotărit ca unii mem
bri ai Biroului Politic al Partidu
lui Frontului de Eliberare din
Mozambic (FRELIMO) să fie nu
miți guvernatori în principalele
provincii.
ÎNTlLNIRE. Agențiile A.D.N. și
D.P.A. informează că. la 28 mai,
Hans-Jochen Vogel, liderul frac
țiunii social-democrate din Bun
destag. care_a_ făcut o vizită parti
culară în R.D.G.. s-a întîlnit cu

Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.. cu care
a avut o convorbire cu caracter
neoficial. S-a făcut un schimb de
păreri cu privire la stadiul actual
și perspectivele relațiilor dintre
R.D.G. și R.F.G., precum și în pro
bleme internaționale. îndeosebi cele
privind securitatea . europeană și
dezarmarea.
LA CIUDAD DE PANAMA a
început , a cincea reuniune1 ministe
rială a țărilor membre ale „Grupu
lui de lă Contadora". din care fac
parte Columbia. Mexic. Panama și
Venezuela și care urmărește solu
ționarea pe cale politică a situa
țiilor conflictuale din zona Ame
rică Centrale, informează agenția
France Presse. Actuala reuniune a
fost lărgită prin participarea mi
niștrilor de externe din toate ță
rile Americii Centrale, Pe agenda
lucrărilor a figurat, între alte
puncte, -examinarea raportului adjuncților miniștrilor de externe din
țările membre ale grupului, care
au efectuat un turneu în zonă.

helsinki

. întrevederi româno-finlandeze

HELSINKI 30 (Agerpres). — în
cursul dimineții de. luni. tovarășul
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al
U.T.C.. președintele Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului, a avut o
întrevedere cil tovarășul Jouko Kajanoja, președintele Partidului Comu
nist Finlandez.
Cu acest prilej s-a efectuat ' un
schimb de mesaje de prietenie și de
cele mai bune urări între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar generai
al Partidului Comunist Român, și to
varășul Jauko Kajanoja, președinte
le Partidului Comunist Finlandez.
Au fost evocate relațiile de priete
nie, înțelegere și stimă reciprocă din
tre cele două partide, precum și din
tre popoarele român și finlandez și
a fost exprimată dorința ca ele să se
dezvolte în continuare, în interesul
celor două state, al cauzei generale
a păcii și cooperării internaționale.

★

Cu prilejul, vizitei pe care o între
prinde în Finlanda, tovarășul Nicu
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C.,
președintele Comitetului Consultativ
al O.N.U. pentru Anul Internațional
al Tineretului, 6-a întîlnit cu Paavo
Văyrynen, viceprim-ministru și mi
nistrul afacerilor externe, Kaarina
Suonio, ministrul educației, Markku
Kauppinen, președintele Consiliului
de stat pentru tineret. Hannu Taavitsainen. secretarul generai al Consi
liului național al organizațiilor de

tineret din Finlanda, Saara-Maria
Pakkinen, președintele Comitetului
finlandez pentru Anul Internațional
al Tineretului,, precum și cu alți
conducători ai organizațiilor de ti
neret finlandeze.
în cadrul întrevederilor s-a subli
niat satisfacția pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor de prietenie exis
tente pe multiple planuri între Re
publica Socialistă România și Fin
landa, pentru colaborarea fructuoasă
dintre organizațiile de tineret din
cele două țări. S-au analizat, tot
odată, posibilitățile existente pentru
extinderea și diversificarea raporturi
lor și contactelor dintre organizațiile
respective din România și Finlanda,
în interesul tinerei generații din cele
două țări, al colaborării și înțelegerii
internaționale. A avut loc un schimb
de păreri cu privire la sporirea con
tribuției tineretului la consolidarea
păcii, realizarea dezarmării, în pri
mul rind a. dezarmării nucleare, re
venirea la cursul spre destindere,
edificarea securității și cooperării pe
continentul european, realizarea unei
noi ordini economice internaționale.
De asemenea, a fost abordată situa
ția pregătirilor ce se fac penti-u mar
carea Anului Internațional al Tine
retului și a fost evidențiată necesi
tatea întăririi cooperării in vederea
inițierii și îndeplinirii unor programe
cit mai largi în legătură cu acest
important eveniment pe plan interna
țional.

Declarație a Guvernului U.R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S.. gu
vernul sovietic a dat publicității o
declarație în care, referindu-se la
planurile N.A.T.O. privind amplasa
rea — planificată pentru sfîrșitul anului 1983 — pe teritoriul Europei
occidentale a noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune,
arată că datorită creșterii pericolu
lui la adresa securității U.R.S.S. ca
urmare a elaborării, producerii și in
troducerii în arsenal a noilor arma
mente strategice americane cu baze
terestre, maritime si aeriene. Uniu
nea Sovietică s-a văzut nevoită să

ÎN CADRUL UNEI CEREMONII,
care a avut loc la Academia regală
de lingvistică din Madrid, minis
trul spaniol al culturii. Javier So
lana Madariaga, a înmînat șeriitorului român Darie Novăceanu
„Premiul național de încurajare a
traducerilor autorilor spanioli în
limbi străine". Premiul a fost acordat pentru traducerea în limba
română a volumului „Fabula lui
Polifem și Galateea", al poetului
spaniol Luis de Gongora y Argote.

O NOUA MIȘCARE POLITICA
ISRAELIANA, „Orientalii pentru
pace", a fost fondată la Tel Aviv,
din inițiativa unui grup de intelec
tuali din Israel, anunță agenția
France
Presse.
Pronunțîndu-se
pentru „o soluționare echitabilă a
problemei palestiniene", mișcarea
„Orientalii pentru pace" se opune
politicii de implantări de așezări
israeliene în Cisiordania și Gaza,
promovată de către actualul guvern
israelian.

PRIMA ÎNTÎLNIRE A COMISIEI
COMUNE
INDO-PAKISTANEZE
va avea loc la 1 iunie, la Islama
bad. Delegațiile vor fi conduse de
miniștrii de externe ai celor două
țări. Acordul de creare a comisiei
prevede dezvoltarea cooperării în
tre India și Pakistan în domeniile
economiei, comerțului» industriei,
educației. afacerilor consulare,
științei, tehnologiei, și culturii.

la măsuri de răspuns pentru întă
rirea capacității sale de apărare, in
clusiv pe calea desfășurării de noi
sisteme strategice corespunzătoare.
Uniunea Sovietică reafirmă, tot
odată. caracterul imuabil al poziției
sale principiale în problema limită
rii și reducerii armamentelor nu
cleare strategice. Ea se pronunță
pentru reduceri substanțiale ale în
tregului complex al acestor arma
mente. in interesul creșterii stabili
tății. militare și strategice generale
prin respectarea strictă a principiu
lui egalității și securității egale.
Hotărirea S.U.A. și N.A.T.O. de a
se ti-ece la instalarea de noi rache
te americane în Europa, dacă va fi
aplicată — se spune în declarație —
va constrînge U.R.S.S. să-și revizu
iască hotărirea adoptată anul trecut
privind moratoriul unilateral referi
tor la desfășurarea pe viitor a mij
loacelor cu rază medie de acțiune în
zona europeană. în acest sens, în
declarație se menționează că vor fi
luate noi măsuri pentru desfășurarea
de mijloace suplimentare, în scopul
creării unei contraponderi necesare
la acumularea crescîndă de mijloa
ce nucleare cu bază înaintată ale
S.U.A. în Europa și de armamente
nucleare ale altor țări ale N.A.T.O.
^Totodată. în declarație se arată că
se vor lua măsurile necesare de răs
puns avînd în vedere însuși terito
riul S.U.A.
Există posibilitatea obținerii unei
înțelegeri juste la negocierile de la
Geneva — se adaugă în declarație.
La atingerea acestui țel ar. contri
bui. fără îndoială, renunțarea S.U.A.
și N.A.T.O. la instalarea propriu-zisă
în Europa occidentală a noilor ra
chete americane.
în continuare se arată că Uniunea
Sovietică declară că nu este încă
tîrziu să se oprească agravarea pe
riculoasă a situației.
Ca prim pas. cel mai ușor de
realizat și. în același timp, cel mai
eficient — înainte de realizarea în- ■
telegerii privind reducerile, atît ale
armamentelor nucleare in Europa, cit
și ale armelor strategice — Uniunea
Sovietică propune din nou îngheța
rea acestor armamente sub raport
cantitativ și limitarea la maximum
a modernizării lor calitative.

Este un îndemn de maximă actua
litate mai ales în condițiile cînd, pa
ralel cu spirala vertiginoasă a cursei
armamentelor, dezvoltarea' și stabili
tatea mondială sînt grav afectate de
multiplele fenomene de criză care au
dereglat profund ansamblul relațiilor
economice internaționale. Realitățile
arată astfel că în majoritatea țări
lor capitaliste dezvoltate continuă să
se. înregistreze. într-un grad de in
tensitate sau altul, asemenea feno
mene nocive ca scăderea producției,
inflație.' fluctuații ale cursurilor de
schimb, șomaj. Victimele au fost, po
trivit procedeului clasic, masele
populare din țările capitaliste, care
s-au văzut nevoite să suporte o poli
tică de austeritate, de masive creș
teri de prețuri, de reducere a chel
tuielilor pentru nevoile sociale, de
nefolosire pe scară largă a mîinii de
lucru, ceea ce a dus la o amputare
serioasă a standardului lor de viață.
Concomitent, s-a recurs, în propor
ții masive, la calea transmiterii po
verilor depresiunii și crizei asupra
țărilor în curs de dezvoltare. Acest
„export de criză", îmbrăcînd forme
cind brutale, cind subtile, s-a trans
format in cea mai atotcuprinzătoare
metodă de spoliere a țărilor slab
dezvoltate, de natură — așa cum sub
linia revista „AFRIQUE-ASIE" —
„să ducă la sugrumarea economică a
popoarelor acestor țări. Sudul sărac
este sărăcit și mai mult, atît de mult
incit singura întrebare este cit o să
mai poată suporta".
Referindu-se la acest fenomen cu
Implicații economice, sociale și poli
tice la scară mondială, ziarul algerian „EL MOUDJAHID" scria : „Așa
se explică faptul că, deși capitalismul
monopolist parcurge o criză mult
mai gravă decit cea din 1929—1933,

nici un milionar nu s-a aruncat de
la etaj să-și pună capăt zilelor, cum
s-a întîmplat in urmă cu cinci dece
nii cu cei ce dădeau faliment. Acum,
marile monopoluri, ca și companiile
transnaționale, deși simt impactul
crizei, au totuși multiple posibilități
să-și refacă și chiar să-și întărească
forța economică, recurgînd la cea
mai fantastică exploatare a lumii a
treia, incomparabil mai dramatică
decit aceea din vremurile apuse ale
colonialismului".

® Se adîncește continuu
decalajul dintre „Nordul**
bogat și „Sudul" sărac. Da
la început, criza, care și-a avut sor
gintea în țările capitaliste dezvol
tate, a antrenat o reducere a activi
tății de producție în aceste țări și,
implicit, o cerere mai redusă de ma
terii prime. Definind o cotă de parti
cipare de 80 Ia sută în comerțul cu
materii prime, statele in curs de dez
voltare s-au văzut în Imposibilitate
!n aceste condiții să mai exporte
produsele lor in cantitățile anteri
oare, ceea ce le-a obligat să închidă
multe capacități ale industriei ex
tractive, muncitorii răminind, astfel,

fără lucru.
Dar consecințele nil se rezumă
doar în domeniul social. Deosebit de
grave sînt și efectele amputării ve
niturilor obținute de țările în curs
de dezvoltare din export, prin aceas
ta ele fiind forțate să-și diminueze
sau chiar să-și anuleze programele
de dezvoltare, tn special cele de in
dustrializare, menite a le permite să
ridice standardul de viată al popu
lației și să reducă decalajul care le
separă de Nordul dezvoltat. Numai

în perioada 1980—1982 încasările din
exporturi ale țărilor în curs de dez
voltare au scăzut cu 40 miliarde de
dolari. Ca urmare, ritmul mediu de
creștere a producției industriale, care
era de 7,2 la sută în anii ’60. a în
registrat o scădere pe ansamblul
„lumii a treia" de 4,9 la sută în anii
'70, pentru ca în perioada 1980—1982
acest ritm abia să fie sub 1,5 la sută.
In acest fel, țărilor sărace li s-a
închis orice perspectivă de dezvol
tare, de progres economic și social,
de lichidare a răminerii lor în urmă.
Și dacă în urmă cu două secole, ra
portul intre nivelul de dezvoltare al
țărilor actualmente bogate și cel al
țărilor sărace era de numai 2:1. în
ultimele decenii decalajul s-a extins
In ceea ce privește produsul intern
brut al țărilor respective de la 25 :1
în 1960 la 29 :1 in 1970 și la peste
40 :1 în prezent.

• De la măsurile protecționiste și jocul bursei la
„furtul de inteligență". Eforturile țărilor în curs de dezvoltare de
a-și spori exporturile pentru a acoperi'
necesitățile dezvoltării economice și
costul crescînd al importurilor se
Izbesc și de barierele protectioniste
ridicate de țările dezvoltate. Prin re
fuzul statelor industrializate de a se
lăsa „concurate" de produsele manu
facturate din „lumea a treia", „Nor
dul" bogat urmărește, practic, lichi
darea unor ramuri întregi ale Indus
triei din fările în curs de dezvoltare,
adincind și mai mult decalajele
existente.
Cit privește jocul bursei și al pre
țurilor manipulate de marile mono
poluri, deosebit de elocvente sînt cu
vintele șefului delegației Republicii
Ghana la recenta Conferință a țări
lor nealiniate de Ia New Delhi. El a
arătat că „în urmă cu cițiva ani,
Ghana putea să achiziționeze un
tractor la prețul pe care-l obținea
din exportul unei tone de cacao ;
astăzi poate cumpăra același tractor
exportind zece tone de cacao".
Practic, în prezent pentru obținerea
aceleiași cantități de produse indus
triale din țările capitaliste dezvoltate,
țările în curs de dezvoltare trebuie
să exporte la unele produse de la
2,5 ori plnă la 5 ori mai multe ma

SAN MARINO 30 (Agerpres). —
In alegerile legislative desfășurate,
duminică, în Republica San Marino,
coaliția partidelor de stingă a cîștigat majoritatea voturilor exprimate
și a mandatelor în noul Consiliu Mare
și General (parlamentul), indică re
zultatele oficale definitive ale scru
tinului. citate de agențiile Associated
Press și France Presse. Noua con
figurație a parlamentului sanmarinez
este următoarea : Partidul DemocratCreștin — 26 de mandate ; Partidul
Comunist — 15 mandate ; Partidul
Socialist — 9 mandate ; Partidul
Socialist Unitar — 8 mandate ; Parti
dul Social-Democrat și Partidul So
cial-Democrat Independent — cita
1 mandat.
Cele trei partide ale stîngii, întru
nind peste 53 la sută din voturile
exprimate și 32 din cele 60 de man
date ale parlamentului, pot alcătui
acum o nouă coaliție guvernamen
tală pentru o perioadă de cinci ani.

Ședințele unor comisii
permanente ale C. A.LIl
In domeniul geologiei.
PRAGA 30 (Agerpres):; — La Kar
lovy Vary a avut loc ședința,a 45-a
a Comisiei permanente C.A.ÎC.'. î. pen
tru colaborare in domeniul gebkgiei.
Au participat delegații din țările
membre ale C.A.E.R. și din R.S.F.
Iugoslavia, iar în calitate de obser
vator o delegație din R.D.P. Yemen,
Comisia a examinat probleme referi
toare la perspectivele dezvoltării re
surselor minerale în țările membre
ale C.A.E.R.. precum și la posibilită
țile lărgirii colaborării acestor țări in
domeniul lucrărilor de prospectare
și explorare geologică pentru țiței,
gaze și cărbune. Au fost analizate,
de asemenea, alte probleme de co
laborare economică și tehnico-științifică în domeniul geologiei.

In domeniul energiei electrice

BELGRAD 30 (Agerpres). — In
orașul Budva din R.S.F.I. s-a desfă
șurat ședința a 62-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru colaborare
In domeniul energiei electrice. Au
participat delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. șl din R.S.F. Iugo
slavia. Au fost dezbătute problema
legate de reali zarea unor acțiuni da
colaborare în domeniul energiei elec
trice care rezultă din hbtărîrile Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., pre
cum și rezultatele funcționării inter
conectate a sistemelor energetice ala
țărilor membre în anul 1982. Comisii
a examinat, de asemenea, problerfie
menite să asigure funcționarea in
terconectată a sistemelor energetice
ale țărilor membre ale C.A.E.R. (în
perspectivă, precum și modul cun' ‘e
realizează prevederile unor cdri've'nții de colaborare multilaterală econo
mică și tehnico-științifică ale țărilor
membre ale C.A.E.R. in domeniul
energiei electrice.

Puternice
ploi și inundații

terii prima decit tn urmă cu
zece ani.
La toate acestea se adaugă restric
țiile aproape prohibitive impuse de
țările dezvoltate asupra transferului
de tehnologie in țările in curs de
dezvoltare. Chiar și atunci cînd ac
ceptă un transfer limitat, ele îl în
soțesc de tot felul de- interdicții : in
terzic desfacerea pe- anumite piețe
a produselor fabricate pe baza licen
ței ; impun limitări cantitative pro
ducției și exporturilor acestor măr
furi. condiționează apordarea licen
ței de aprovizionare cu alte produse
de la furnizor, interzjc cedarea mai
departe a licenței etc.
Din aceleași procedee face parte și
„furtul de inteligentă" practicat de
statele dezvoltate. Anual, țărilor în
curs de dezvoltare li se răpesc, sub
cele mai diverse forme, inclusiv așanumitul „drept la emigrare", cam
40 000 de ingineri, tehnicieni, medici,
economiști. Este un „transfer" necompensat de valori reprezentind,
cifric, peste 20 miliarde dolari, o
adevărată subvenție care se îndreap
tă dinspre cei săraci spre cei bogați I

zintă nici măcar jumătate din dobinzile pe care sînt nevoite să le
achite țările în curs de dezvoltare
în contul datoriei lor externe. In
ultimii ani, dintr-un factor de sti
mulare, creditul internațional s-a
transformat, datorită dobinzilor tot
mai înalte, de-a dreptul cămătărești,
practicate de băncile occidentale, în
tr-un factor de strangulare a eco
nomiei țărilor în curs de dezvoltare^
Ca urmare, dacă în 1973 datoriile
externe ale „lumii a treia" erau de
numai 97,3 miliarde dolari, ele au
ajuns Ia sfîrșitul anului 1982 la 623
miliarde. Iar 6umele pe care aces
te țări trebuie să le plătească în
contul dobinzilor s-au majorat de la
2,3 miliarde dolari în 1970 la 60 mi
liarde in 1982, fiecare sporire cu nu
mai 1 la sută a ratei dobinzilor determinînd, la scara întregii „lumi a
treia", o creștere anuală a datoriei
externe cu zece miliarde dolari.

„transplantat" șl o doză serioasă de
inflație. Zona afectată în cea mai
mare măsură de virusul inflationist
a fost Amerioa Latină, regiune aflată în mare măsură sub influenta
celei nord-americane. Numai că, în
timp ce în S.U.A. inflația a scăzut,
printre țările latino-americane sînt
foarte puține care înregistrează anual rate ale inflației inferioare pro
centului de 30 la sută. Inflația a pă
truns adine și în țesuturile organis
melor economico-sociale din țările
Africii și Asiei.
Principala contribuție la acest
„transfer" de inflație îl au compa
niile transnaționale care. în goana
lor după profituri cit mai mari, um
flă preturile mărfurilor lor de ex
port. Datorită inflației, speculațiilor
monetare, manipulării foarfecelui
preturilor, statele în curs de dez
voltare pierd anual 40—50 miliarde
dolari.

• Inflația — principal
„produs" de export al țări
lor capitaliste. Cîtiva ani la

• O bombă cu explozie
intirziată care se cere grab
nic dezamorsată.In acesta con_

• Nu ajutor, ci „transfe
rarea" greutăților într-un
sens unic. Intriun «tudiu al

rind, inflația cu două cifre a ca
racterizat economia țărilor capitalis
te dezvoltate. în multe din statele
respective acest fenomen fiind con
siderat drept „inamicul public nr. 1".
Repercutîndu-se asupra oamenilor
muncii cu venituri mai modeste din
statele respective, inflația a acțio
nat însă indirect și masiv și asu
pra țărilor în curs de dezvoltare,
cărora, odată cu cumpărarea de bu
nuri de pe piața occidentală, li s-a

ditii devine clar că actuala ordine
economică mondială se află la un
moment de răscruce. întrucît a în
cetat să mai fie un cadru stimu
lator al dezvoltării multilaterale al
tuturor națiunilor si .al promovării
unei susținute colaborări internațio
nale echitabile. „Sărăcia crescîndă >
«lumii a treia», sublinia economis
tul francez Maurice Guernier. este
o bombă cu explozie intirziată. Și nu
atît de intirziată cum s-ar crede".

O.N.U. intitulat „Către o economie
mondială viabilă" se sublinia : „Dez
voltarea și progresul industriei în.
Europa au fost stimulate, în mare
parte, de transfuziile masive de bo
gății din teritoriile Slab dezvoltate
din Asia, Africa și America Latină".
Normal, logic, echitabil ar fi ca
țările ale căror avuții au fost ast
fel spoliate să primească, măcar
parțial, o compensație pentru ceea ce
li s-a răpit. Cu ani în urmă, state
le dezvoltate și-au asumat în cadrul
O.N.U. angajamentul de a acorda,
6ub formă de ajutor pentru dezvol
tare. 0 70 la sută din produsul na
țional brut. Cu două sau trei excep
ții. reprezentate de unele țări nordeuropene. ele nu și-au respectat încă
acest angajament. Mal mult : astăzi,
fările „lumii a treia" primesc din sta
tele capitaliste industrializate nu ajutor, ci le sînt „transferate" din
partea acestora numai și numai
greutăți. Ajutorul public pentru
dezvoltare acordat „lumii a treia"
de către țările occidentale nu repre

Coaliția partidelor de stingă
a ciștigat majoritatea
voturilor

în Europa occidentală

Lichidarea subdezvoltării — condiție primordială
a edificării noii ordini economice internaționale
In cuvîntarea rostită recent la ședința comună a Consiliului Național
al Oamenilor Muncii din industrie și a Consiliului Național al Agriculturii,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, punind incă o dată în evidență uriașa
primejdie care amenință omenirea ca urmare a intensificării fără precedent
□ înarmărilor nucleare, necesitatea arzătoare de a se face totul pentru
apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la pace, la viață,
a reafirmat însemnătatea deosebită pe care ar avea-o înlocuirea progra
melor de înarmări cu programe care să aibă ca.țel dezvoltarea economicosocială, lichidarea șomajului, a subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări
bogate și țări sărace. Numai asemenea programe și inițiative, a arătat
secretarul general al partidului, ar fi în interesul popoarelor, ar sluji cauzei
libertății și independenței lor, interesele întregii omeniri.

SAN MARINO

Singura cale de evitare a unei asemenea primejdii este - așa cum
România socialistă, președintele ei au arătat nu o dată — trecerea la
negocieri globale, de mult scadente, dintre țările dezvoltate și cele in curs
de dezvoltare, statornicirea unei colaborări largi intre toate statele lumii,
pe bază de echitate și avantaj reciproc, care să ducă la reașezarea eco
nomiei mondiale pe temelii stabile, să creeze condiții egale de propă
șire pentru toate statele lumii. Neîndoios, cea de-a șasea sesiune a
U.N.C.T.A.D, care se va deschide la inceputul săptăminii viitoare la Bel
grad, oferă cadrul prielnic adoptării unor măsuri concrete in acest sens.
O asemenea soluție nu poate fi decit in interesul tuturor, inclusiv al ță
rilor bogate ale lumii. Și cu cit acest lucru va fi mai bine și mai grabnic
înțeles, cu atît vor spori perspectivele de dezvoltare pașnică și progres
ale întregii omeniri.

• FRANȚA. Regiunile din est
ale Franței cunosc o perioadă
neobișnuit de bogată in preci
pitații, in timp ce în partea de
vest se înregistrează tempera
turi anormal de scăzute pentru
acest anotimp, transmite agenția
France Presse. Meteorologii
apreciază că astfel de situații
nu se produc în Franța decit o
dată la 50 de ani. Primele vic
time ale acestei primăveri ca
pricioase sînt agricultorii. Potri
vit unui bilanț provizoriu, pier
derile acestora sînt estimate la
aproximativ
cinci. miliarde
franci.

• R.F. GERMANIA. In orașul
vest-german Koblenz a fost de
cretată starea excepțională din
cauza creșterii puternice a ni
velului apelor Rinului și Moselei. Ploile torențiale care cad
de mai multe zile au provocat
inundații pe o mare parte a te
ritoriului R.F.G. Inundațiile și
alunecările de teren din bazinul
Rinului și Moselei au provocat
7 victime și mari daune mate
riale, anunță agențiile de presă.
Luni dimineața, apele Rinului
ari depășit, la Koln, cota de 10
metri — cea mai ridicată din
1947. Ruperea unui dig pe Mosela, in cursul nopții de dumi
nică spre luni, a generat un val
de apă de peste doi metri, pur
tind cu el mari cantităti de mii,
pietre, copaci smulși din rădă
cină și alte obiecte, care au mă
turat practic totul în calea sa pe
o distantă de cițiva kilometri,
inundind parțial comuna Kobern
și zonele din apropiere. Valul a
luat peste 30 de automobile par
cate. distrugindu-le sau avariindu-le grav și a pătruns la par
terul locuințelor, provocind dau
ne mari.
• DANEMARCA. Primăvara
acestui an a fost, in Danemar
ca, cea mai ploioasă din cei
peste 100 de ani de existență a
Institutului meteorologic al ță
rii. Intre 1 și 23 mai a plouat
trei din fiecare patru zile. Această situație, potrivit aprecie
rilor, a provocat mari daune
sectorului agricol.

Nicolae PLOPEANU
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