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POZIȚIA ȘI PROPUNERILE ROMÂNIEI PREZENTATE

DIN ÎNSĂRCINAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
PREȘEDINTELE REPURUCD SOCIALISTE ROMÂNIA,

LA SESIUNEA A VI-A A CONFERINȚEI NAȚIUNILOR UNITE
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN ar

Anul UI Nr. 12 689 Vineri 10 iunie 1983 6 PAGINI 50 BANI

PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE
IN PAGINA A VI-A

Expresie a importanței deosebite pe care conducerea partidului o acordă Sub președinția tovarășei academician
dezvoltării științei, promovării progresului tehnic pentru înfăptuirea programului

de înflorire economico-socială a patriei, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU,

INSTITUTE DE CERCETARE DIN CAPITALA

doctor inginer Elena Ceaușescu
deschis

PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL PENTRU STIINTĂ

SI TEHNOLOGIE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat, 
joi, o vizită de lucru in institute de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică din Capitală.

Au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, Gheorghe 
Qprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Ion Ursu, Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului.

înscriindu-se in practica întîlnirilor 
secretarului general al partidului cu 
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituale din întreaga tară, pentru 
examinarea, la .fața locului, în ca
drul dialogului cu oamenii muncii, a 
rezultatelor obținute pînă în prezent 
și stabilirea măsurilor menite să con
tribuie la înfăptuirea integrală a 
obiectivelor acestui cincinal, în 
toate sectoarele, noua vizită de lucra 
in. institute de cercetare, proiectare 
și inginerie tehnologică a pus in 
evidență preocuparea deosebită ma
nifestată de conducerea partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru ridicarea întregii 
munci de creație științifică și teh
nică la un nivel calitativ superior, 
pentru ca cercetarea să aducă o con
tribuție mai directă, cit mai sub
stanțială, la consolidarea și ■ dezvol
tarea economiei naționale. Profunda 
și ampla analiză efectuată cu acest 
prilej a'relevat importantele succese 
ale cercetării științifice și tehnolo
gice în domenii de vîrf, modul în 
care se înfăptuiesc o serie de pro
grame prioritare din cadrul indus
triei chimice, construcțiilor de ma
șini și electronicii, precum și posi
bilitatea de îmbunătățire în conti
nuare a activității în aceste domenii, 
în acest sens, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a dat indicații si o- 
rientări de maximă însemnătate 
pentru perfecționarea întregii acti
vități de cercetare și promovare a 
progresului tehnic, de sporire conti
nuă a eficientei.

Cu acest prilej, a fost evidențiată 
din nou capacitatea unităților noas
tre de cercetare, proiectare și ingine- 
țri®' tehnologică, a colectivelor de 
'"''jecialiști de a asigura creșterea 
potențialului industriei românești, în 
conformitate cu obiectivele stabilite 
de Congresul al XII-Iea și Conferin
ța Națională ale partidului, orienta
rea cercetărilor fundamentale _ și 
aplicative în funcție de prioritățile 
actuale și necesitățile viitorului, 
confirmîndu-și astfel valoarea _ de 
forță de producție reală, eficientă și, 
în același timp, stimulativă pentru 
toate sferele vieții social-economice.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a început la 
Institutul de cercetări chi- 
mîce _ imitate de prestigiu a ști
inței românești, de patru ori distin
să cu înaltul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste“,

Crearea acestui institut — etalon 
al cercetării românești — realizările

de deosebită valoare și importantă 
științifică, tehnică și economică ale 
institutului, larg cunoscute și apre
ciate și peste hotare sînt nemijlocit 
legate de multilaterala și remarca
bila activitate științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președinte al Consiliu
lui Științific al Institutului Cen
tral de Chimie, de consecventa 
cu care a orientat și orientează 
munca de cercetare spre soluționarea 
problemelor prioritare ale chimiei 
românești, ale economiei naționale.

Sosirea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu în acest institut a fost 
salutată cu cele mai calde senti
mente de dragoste, stimă și prețuire 
de. oamenii de știință, cercetători. 
Pe platforma din fața institutului 
mulțimea a scandat din inimă, timp 
îndelungat, numele partidului și al 
secretarului său general : ..Ceaușescu 
— P.C.R. !“.

Tineri au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori. O forma
țiune alcătuită din membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
păfarea patriei a prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită stimă de
Nicolae Bărbulescu și Iustin Rogoz, 
adjuncți ai ministrului industriei
chimice, de membri ai conducerii
ICECHIM și ai altor unități de cer
cetare, proiectare și dezvoltare teh
nologică din întreaga țară.

Secretarul general al partidului 
este informat de Maria Ionescu, 
director general al Institutului Cen
tral de Chimie, despre activitatea ce 
se desfășoară în cele 23 de unități 
de cercetare, proiectare și producție 
din cadrul Institutului Central — 
unități care se constituie intr-o pu
ternică bază de cercetare-dezvoltare 
în domeniul chimiei.

în spiritul documentelor Congre
sului al XII-Iea și Conferinței Na
ționale ale partidului, al indicațiilor 
și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sub îndrumarea și cu 
sprijinul permanent al tovarășei 
Elena Ceaușescu, cercetătorii chi- 
miști și-au axat activitatea, în prin
cipal. pe asimilarea produselor chi
mice care se importau, pe diversifi
carea producției și realizarea aces
teia la un nivel calitativ de competi
tivitate ridicată. în vederea sporirii 
exportului, pe creșterea gradului 
de valorificare a țițeiului, gazului 
metan și a .altor resurse, pe lărgirea

La Institutul de cercetări chimice

bazei indigene de materii prime, pe 
diminuarea continuă a consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibili si' energie, domenii în care 
cercetarea științifică și-a adus o 
importanta contribuție.

Cadrele de conducere, ceilalți 
specialiști prezenți au înfățișat re
zultatele muncii lor în elaborarea de 
tehnologii moderne, asimilarea de 
noi produse, definitivarea de pro
iecte de investiții în toate sectoa
rele industriei chimice. Se preci
zează că în anul trecut, unitățile 'in
stitutului Central de Chimie au va
lorificat peste 300 de tehnologii, iar 
în perioada 1983—1985 urmează a fi 
introduse în producția industrială, 
pe baza cercetărilor proprii, peste 
2 000 de produse cu o producție 
anuală a cărei valoare va depăși 
suma de 5 miliarde lei și care vor 
conduce la importante economii va
lutare.

Au fost prezentate rezultatele 
deosebite, cu larg ecou internațio
nal, obținute în domeniul elastome- 
rilor, sector în care își desfășoară 
direct activitatea științifică tovarășa

academician doctor 
Ceaușescu, realizări 
producerea,- pentru

. tară, ^a unor tipuri __ _—
rășini sintetice, creșterea producției 
de anvelope și articole tehnice' pen
tru industriile constructoare de ma
șini, chimică și pentru alte sectoare 
ale economiei naționale.'

Apreciind aceste realizări, secre
tarul general al partidului a indicat 

. să fie conti.mîată acțiunea de diver
sificare a producției de cauciucuri 
în vederea înlăturării complete a 
importului, de realizare a unor sor
timente cu valoare ridicată, pentru 
export și nevoile proprii.

Au reținut. atenția, de asemenea, 
numeroase produse de mare impor- 

' tanță' pentru economie și de înaltă 
tehnicitate cum sint cele destinate 
electronicii și microelectronicii, 
energeticei nucleare, industriei; de 
medicamente, activitatea de micro- 
productie și de mic tonaj a unită
ților de cercetare sau în colaborare 
cu întreprinderi productive.

Luînd cunoștință despre cele mai 
noi realizări ale' cercetării : și mi-

inginer Elena 
care au permis 
prima oară in 
de cauciuc și

croproducției în domeniul biostimu- 
latorilor și al substanțelor pentru 
combaterea unor dăunători, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie 
realizate sortimentele necesare a- 
griculturii pentru a contribui la spo
rirea producțiilor agricole.

Remarcind succesele înregistrate 
. în direcția conceperii și realizării 

in unitățile de cercetare de apara
tură la un înalt niv.el tehnic pentru 
nevoile chimiei și altor sectoare, 
secretarul general al partidului a

• indicat ca acestea să fie introduse 
în industrie și fabricația de serie.

Un loc important a fost rezervat 
în timpul vizitei preocupărilor spe
cialiștilor Institutului de Cercetări 
Chimice — ICECHIM. S-a evidențiat 
faptul că numai în anul 1982 acest co- 

. lectiv a valorificat un mare număr de 
tehnologii cu aplicabilitate în dife
rite domenii, concretizate în peste 
140 noi sortimente, în importante 
reduceri ale importului de produse

• și licențe, în lărgirea bazei de mate
rii prime. Specialiștii institutului
(Continuare în pag. a IH-a)

Sub președinția tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, joi, 9 iunie, la Sala plenarelor din Capitală s-a deschis plenara 
Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.

La lucrări participă membri ai Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, cadre de conducere din institutp centrale de cercetări, spe
cialiști din unități de cercetare și proiectare, cadre universitare, alți 
invitați. .

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvintareu tovarășei
academician doctor inginer

Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie supune spre dezbatere rezultatele activității de cercetare științifică și tehnică în primii ani ai actualului cincinal, precum și sarcinile și obiectivele ce-i revin în etapa actuală și în următorii ani ai cincinalului.în lumina hotărîrilor Congresului al XII-Iea și ale Conferinței Naționale, a indicațiilor și orientărilor cuprinse în cuvîntările secretarului general al partidului la consfătuirea de lucru de la Comitetul Central și la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie și Consiliului Național al Agriculturii cu privire la dezvoltarea economico-socială a țării în actualul cincinal, actuala plenară a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie trebuie să prilejuiască o analiză profundă și exigentă atît a realizărilor și a experienței bune acumulate în «activitatea de cercetare, cît și a lipsurilor care s-au manifestat în această perioadă și, pe această bază, să stabilească, în continuare, noi măsuri și modalități concrete pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor și o- biecțivelor prioritare ce revin cercetării în perioada următoare.în continuare, după ce a prezentat principalele realizări obținute în primii doi ani ai cincinalului de oamenii muncii, sub conducerea partidului, în dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, creșterea producției și productivității muncii, a eficienței

economice, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a spus : La toate aceste realizări o contribuție importantă a adus și activitatea de cercetare științifică și tehnologică. în cadrul obiectivelor ce i-au revenit din programele speciale pentru diferitele domenii de activitate,' cercetarea științifică și tehnologică a pus un accent mai mare pe soluționarea problemelor concrete legate de asigurarea materiilor prime, a energiei și combustibililor, de dezvoltarea intensivă a agriculturii, perfecționarea tehnologiilor și asimilarea de noi produse. în anul 1982 au fost introduse în fabricație peste 3 360 mașini, utilaje, aparate și instalații, peste 950 de materiale și bunuri de consum și au fost aplicate în producție peste 1 450 tehnologii. Ca urmare, ponderea produselor » noi și reproiectate introduse pentru prima dată în producția de serie în anul 1982 a reprezentat 23,1 la sută din volumul total al producției realizate în industria republicană prelucrătoare.înfățișînd o serie de realizări ale cercetării în domeniul construcției de mașini, electrotehnicii, chimiei, siderurgiei și în alte domenii de activitate, tovarășa Elena Ceaușescu a arătat: în toate ramurile de activitate au fost elaborate noi asigurat economic creșterearecuperare materii prime și materiale.
soluții tehnice care au introducerea în circuitul a noi resurse, precum și gradului de valorificare, și refolosire a unor

(Continuare în pag. a Il-a)

In timpul vizitei la Institutul național de motoare termice șl la Institutul național de creație științifică șl tehnică — INCREST
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(Urmare din pag. I)Institutele de cercetare au participat mai direct la realizarea și punerea în funcțiune la parametrii stabiliți a obiectivelor de investiții,. A continuat acțiunea de tipizare a produselor și tehnologiilor, care a contribuit la o mai bună încadrare în normele de consum, la reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, a cheltuielilor de producție în general. S-au obținut, de asemenea, progrese importante pe linia realizării programelor de microproducție.Se poate aprecia — a spus în continuare tovarășa Elena Ceaușescu — că în toate domeniile activității de cercetare s-au obținut noi realizări, inclusiv în cercetarea din domeniul matematicii, fizicii, biologiei, științelor medicale, precum și al științelor economice și social- politice.După ce a arătat că s-ar fi putut obține rezultate și mai bune dacă hotărîrile adoptate la plenara din anul trecut a C.N.S.T. ar fi fost duse la îndeplinire în întregime, dacă în toate institutele și unitățile de cercetare s-ar fi muncit mai eficient și mai organizat, tovarășa Elena Ceaușescu s-a referit la unele deficiențe care s-au mai manifestat în activitatea de cercetare, îndeosebi în ce privește planul de asimilare a noi mașini și utilaje, de valorificare superioară a resurselor materiale, de economisire și recuperare a energiei, de reducere a consumurilor și refolosire a materialelor. Arătînd că într-o serie de ramuri economice se mențin tehnologii învechite care duc la consumuri mari de energie și materii prime, tovarășa Elena Ceaușescu a spus în continuare :Toate aceste lipsuri se datoresc, în bună măsură, și faptului că realizarea programelor speciale de cercetare n-a fost suficient urmărită și controlată pe fiecare ramură și domeniu de activitate de către institutele centrale și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.Este bine ca, în cadrul dezbaterilor plenarei, să fie analizate mai profund toate aceste probleme — în spirit critic și autocritic — și, pe această bază, Biroul Executiv al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu institutele centrale, să stabilească planuri de măsuri concrete pentru soluționarea îor și pentru îmbunătățirea în continuare a muncii, astfel încît să sporească și mai puternic contribuția cercetării la îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor generale ale dezvoltării țării în actualul cincinal.în continuare, tovarășa Elena Ceaușescu s-a referit la principalele sarcini și obiective stabilite de Conferința Națională în domeniul dezvoltării economico-sociale a țării în actualul cincinal arătînd :Țara noastră și-a propus ca, în următorii ani, să realizeze obiectivul strategic al independenței energetice, iar pînă la sfîrșitul deceniului — să-și asigure cea mai mare parte din necesarul de materii prime din producția proprie, în acest scop, în cadrul programelor prioritare elaborate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale, punem un accent deosebit pe dezvoltarea puternică a bazei energetice și de materii prime și, în a- celași timp, urmărim cu fermitate reducerea consumurilor materiale și de energie, recuperarea și refo- losirea materialelor, reducerea cheltuielilor și a costurilor de producție, diminuarea importurilor și sporirea exporturilor.în anii următori vom continua procesul de modernizare a producției agricole, de mecanizare și chimizare, de intensificare-a programului de irigații și desecări, de ameliorare a solului, ridicînd a- ceastă ramură de bază a economiei la nivelul unei ramuri de înaltă productivitate, sporind puternic contribuția sa la creșterea venitului național, a bunăstării poporu
lui.în toate aceste direcții de acțiu
ne, cercetarea științifică și tehnologică trebuie să participe activ, să elaboreze și să introducă în producție cele mai avansate și eficiente soluții tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor propuse.

In vederea realizării programe
lor speciale privind țărgirea bazei 
de materii prime minerale și ener
getice primare cercetarea va trebui să acționeze, cu prioritate, pentru intensificarea activității geologice, astfel încît să fie evidențiate și evaluate toate resursele din patrimoniul național, inclusiv cele cu conținuturi utile mai scăzute. Este necesar să se acționeze cu toată energia în vederea scurtării la maximum a timpului de cercetare geologică. în același timp, trebuie să se asigure punerea în producție a tuturor sondelor și orientarea forajului spre zonele cu producții sigure, precum și scurtarea substanțială a termenelor de introducere în producție a tehnologiilor a- vansate de recuperare a țițeiului și gazelor din zăcăminte.în industria minieră, cercetarea tehnologică trebuie să asigure perfecționarea metodelor de extracție a tuturor minereurilor, elaborarea și aplicarea unor procese industriale corespunzătoare noilor tipuri de resurse, în vederea includerii lor cît mai operative în circuitul economic. în mod deosebit este necesar să fie accelerată aplicarea tehnologiilor noi și perfecționate de exploatare intensivă a minereurilor neferoase în vederea extragerii întregului lor conținut util.Principala preocupare a institu

Cuvin ta rea tovarășei 
doctor inginer Elena

academician
telor de profil din sectoarele materiilor prime și energiei trebuie să o constituie elaborarea de noi tehnologii, proiectarea și realizarea echipamentelor, utilajelor, instalațiilor și aparaturii noi necesare diversificării resurselor, creșterii producției de materii prime minerale și energie, utilizării acesteia cu maximă eficiență economică.Un efort deosebit trebuie făcut în continuare pentru punerea mai largă în valoare a surselor noi de energie — îndeosebi biogazul, energia solară, energia geotermală, energia vîntului și altele.în continuare, tovarășa Elena Ceaușescu a spus ;

Sarcini, deosebite revin cercetării în ce privește realizarea programe
lor speciale de creștere a gradului 
de valorificare a materiilor prime, 
materialelor și semifabricatelor, în cadrul acestor programe o a- tenție deosebită trebuie acordată stabilirii unui întreg complex de tehnologii, de soluții tehnico-economice care să asigure creșterea la maximum a gradului de utilizare a fiecărei tone de materie primă, pentru valorificarea tuturor componentelor utile din acestea. în acest scop se impune să fie perfecționate, în continuare, tehnologiile privind creșterea gradului de scoatere și folosire a metalelor, de valorificare complexă a zgurilor de furnal, a șisturilor bituminoase, de chimizare superioară a petrolului și gazelor, de prelucrare a minereurilor și metalelor primare . în vederea obținerii de metale pure și aliaje cu calități și valoare ridicată, precum și de chimizare și valorificare mai bună a lemnului și materiilor prime vegetale.în strînsă legătură cu problema valorificării depline a tuturor resurselor materiale va trebui să organizăm și să dezvoltăm un puternic sistem de recuperare și re
ciclare tehnologică a tuturor ma
terialelor refolosibile. Trebuie să acționăm ferm pentru generalizarea mai rapidă a tehnologiilor de condiționare și reasimilare în fluxurile tehnologice a fiecărui material recuperabil, pentru creșterea puternică a aportului cercetării științifice și tehnologice la recuperarea, recondiționarea și refolo- sirea materialelor, pieselor și sub- ansamblelor.Cu sprijinul hotărîtor al cercetării trebuie să asigurăm pînă în 1985 o reducere de circa 20 la 
sută a consumurilor în domeniul materiilor prime și să obținem cel puțin 50 la sută din necesarul de materii prime și materiale din recuperări.Un important obiectiv prioritar în această perioadă este intensificarea activității de cercetare științifică și tehnologică pentru dez
voltarea producției ramurilor de vîrf, îndeosebi în domeniul energeticii nucleare, industriei aeronautice, chimiei fine, microelectronicii, electronicii și electrotehnicii, automatizărilor, al oțelurilor înalt aliate și altele.în toate ramurile economice va trebui intensificată acțiunea de a- 
Similare de noi produse cu carac
teristici tehnice și economice su
perioare. Cercetarea trebuie să contribuie nemijlocit la realizarea de mașini și utilaje de înaltă productivitate, cu un consum optim de metal și carburanți, la nivelul celor mai bune produse similare pe plan internațional — în vederea dotării moderne a producției, creșterii competitivității la export și reducerii importurilor.Va trebui extinsă în continuare 
acțiunea de tipizare. îndeosebi va trebui să se pună un mai mare accent pe definitivarea și extinderea lucrărilor de tipizare la o- țelurile aliate, la materialele de 

construcție, precum și la noi grupe de produse care nu au fost cuprinse în prima etapă, datorită complexității lor.De asemenea, trebuie să dezvoltăm mai larg, în următorii ani, 
activitatea de microproducție, proprie cercetării. în planul pe 1984, de exemplu, este prevăzută realizarea a peste 820 de aparate, precum și peste 400 materiale și bunuri de consum. Va trebui ca valoarea microproducției să crească în așa fel, încît toate unitățile de cercetare să-și acopere, pe această bază, propriile cheltuieli și să realizeze beneficii în plus la bugetul statului.

Referindu-se la obiectivele cercetării în domeniul agriculturii, tovarășa Elena Ceaușescu a spus : Sarcini deosebite revin cercetării 
agricole, care trebuie să acționeze mai hotărît pentru promovarea largă a metodelor moderne ale agriculturii intensive, pentru sporirea potențialului productiv al solurilor, pentru realizarea de noi soiuri de semințe și rase de animale de mare randament. De asemenea, proiectanții și constructorii de mașini trebuie să realizeze și să pună la dispoziția agriculturii mașini și utilaje agricole perfecționate, cu consumuri reduse de combustibil, care să asigure eliminarea pierderilor la recoltare, să contribuie la dezvoltarea și modernizarea producției în sectorul zootehnic.O atenție deosebită trebuie acordată îndeplinirii în întregime a obiectivelor pe care le avem în 
domeniul creșterii productivității 
muncii, precum și în ce privește reducerea costurilor și cheltuielilor 
materiale. Trebuie să acționăm în așa fel încît în următorii ani să realizăm o dublare a productivității muncii. în acest scop este necesar ca cercetarea să-și sporească și mai mult contribuția la extinderea mecanizării și automatizării lucrărilor, la dirijarea automată a proceselor de producție, la promovarea largă în producție a metodelor și tehnologiilor avansate. în etapa actuală creșterea productivității, a calității și eficienței la nivelurile stabilite nu se poate asigura decît prin generalizarea și introducerea masivă în toate domeniile' de activitate a progresului tehnic, a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, atît pe latura tehnică, cît și pe cea a organizării mai bune a muncii.Ținînd seama de cerințele tot mai complexe pe care le ridică necontenit progresul științei și tehnicii moderne, va trebui să acordăm în viitor o atenție deosebită 
dezvoltării cercetărilor fundamen
tale, de perspectivă, îndeosebi în domeniul reactorilor nucleari, al cercetărilor spațiale, al teledetec- ției, ingineriei genetice a fenomenelor naturii și vieții. Comisiile pe probleme create în cadrul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și coordonate direct de Biroul Executiv al acestuia trebuie completate și orientate cu prioritate spre cercetarea acelor probțgme fundamentale care au cea mai mare importanță și deschid perspective realizării unor noi descoperiri în domeniul științei și tehnicii moderne.în condițiile actuale de dezvoltare a țării — a spus tovarășa Elena Ceaușescu — cînd economia națională este confruntată cu probleme tot mai complexe, este necesar ca din partea tuturor cercetătorilor, inginerilor și proiectanți- lor, precum și a cadrelor din învă- țămînt și a specialiștilor din producție să se manifeste o atitudine nouă, o înțelegere superioară a rolului și contribuției științei în 

asigurarea progresului multilateral al societății. Trebuie să înțelegem că, în actualele împrejurări internaționale, în condițiile deosebite create de manifestările crizei economice mondiale, rolul și răspunderile forțelor naționale de cercetare știirfțifică și tehnologică au crescut tot mai mult. O serie de probleme noi, complexe trebuie să fie rezolvate astăzi prin eforturi proprii, printr-o strînsă conlucrare a cadrelor din cercetare, învăță- mînt și. producție.Arătînd că trebuie să realizăm o concentrare mai mare a tuturor forțelor din institutele de cercetare, din învățămînt și producție pe 

obiectivele de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea economi- co-socială a țării, să organizăm și să perfecționăm în continuare activitatea colectivelor integrate multidisciplinar, pe baza unor planuri comune, să asigurăm scurtarea termenelor de finalizare a cercetării, a ciclului de la concepție la producție, tovarășa Elenă Ceaușescu a subliniat :Cercetătorii, specialiștii trebuie să dea dovadă de o mai mare mobilitate, să se orienteze rapid în noile sarcini care apar. Fiecare cercetător trebuie să-și urmărească problema pe care o cercetează pînă la aplicarea ei în practică, în producția) industrială sau agricolă, în general, în perioada următoare trebuie să punem un accent mai mare pe deplasarea activității cercetătorilor direct la locurile de producție, întărind astfel răspunderea lor nemijlocită pentru rezolvarea problemelor actuale și de perspectivă ale activității economico-sociale din domeniile respective. Cercetătorul, proiectantul trebuie să se afle permanent la locul unde se materializează soluțiile tehnologice sau proiectele pe care le-au elaborat, să ajute concret la găsirea celor mai bune căi de aplicare a acestora, astfel încît să se obțină cele mai bune rezultate.în acest spirit, este necesar ca institutele centrale să coordoneze mai bine întreaga activitate din unitățile de cercetare, de învățămînt și producție, să urmărească permanent modul în care rezultatele cercetării sînt introduse în producția curentă a întreprinderilor, să asigure ca acestea să realizeze o eficiență economică tot<mai înaltă.

La rîndul său, Consiliul Națio-' nai pentru Știință și Tehnologie trebuie să asigure un control și o urmărire mai riguroasă și sistematică a modului în care se aplică în practică tehnologiile și soluțiile tehnice elaborate, urmărind ca rezultatele cercetării să fie larg generalizate și introduse cît mai rapid în producție și să se obțină efecte economice maxime.în continuare, tovarășa Elena Ceaușescu a arătat:Este necesar ca oamenii de știință, institutele și unitățile de cercetare din țara noastră, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie să acționeze, în continuare, cu fermitate, pentru dezvoltarea colaborării și conlucrării lor cu institute și unități științifice de peste hotare — din țările socialiste, din țările în curs de dezvoltare, din toate statele lumii — să participe activ la schimburile de informații științifice, la soluționarea unor teme științifice și tehnice de interes comun.în același timp, în ' spiritul întregii politici de pace și colaborare a partidului și statului nostru, cercetătorii și oamenii de știință trebuie să-și facă larg auzit cuvîntul lor de pace, colaborare și destindere, militînd activ, împreună cu întregul nostru popor, pentru dezarmare, pentru înlăturarea pericolului de război și apărarea păcii.în împrejurările actuale — cînd asistăm la o agravare a situației internaționale, la sporirea pericolelor la adresa păcii și independenței popoarelor, ca urmare a accentuării cursei înarmărilor, a înmulțirii focarelor de conflicte și .război — toți lucrătorii pe tă- rîmul științei, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, au înalta îndatorire și răspundere de a se manifesta în modul cel mai activ ca militanți fermi pentru pace și destindere internațională. în acest spirit, Comitetul Național „Oamenii de știință și pacea" — care cuprinde, practic, pe toți oamenii de știință și cultură din țara noastră — va trebui să-și sporească în continuare participarea la lupta pentru pace și dezarmare pe care o desfășoară întregul nostru popor, să organizeze acțiuni concrete și să conlucreze activ cu organizații similare din alte țări, în vederea opririi cursei înarmărilor, a preîntâmpinării unui război nuclear nimicitor.Să ne ridicăm în modul cel mai hotărît împotriva politicii de înarmare, pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa ! Să ne unim rîndurile cu oamenii de știință, cu forțele înaintate din întreaga lume, să manifestăm inițiativă și să acționăm cu energie pentru a face ca știința, cuceririle ei să nu mai fie folosite în scopul războiului și distrugerii, ci să fie puse numai și numai în slujba vieții, a păcii și bunăstării popoarelor !Luptînd în modul cel mai activ pentru pace, trebuie făcut totul pentru ca, acționînd în strînsă unitate cu întregul popor, să asigurăm înfăptuirea fermă în viață a politicii partidului și statului •, nostru de construcție socialistă în România ! Să nu precupețim nici un efort pentru realizarea importantelor programe pe care le avem în acest cincinal în domeniul cercetării științifice, să facem ca țara noastră să înainteze tot mai rapid pe calea progresului și civilizației, să-și aducă o contribuție tot mai însemnată la politica de destindere, independență și pace !în încheiere, tovarășa Elena Ceaușescu a spus :Noi, toți cei ce muncim în domeniul cercetării științifice și tehnologice, conștienți de marile răspunderi ce le avem în înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, să ne angajăm să facem totul pentru a ne spori și mai mult contribuția la dezvoltarea științei și tehnicii românești, la progresul economic și social al întregii țări, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și la înaintarea României spre culmi tot mai înalte de civilizație, bunăstare și progres. 
(Aplauze puternice, prelungite).

PRIMA ZI A
(Urmare din pag. I)

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion. Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, a spus :

„Mult stimată tovarășă academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Ne aflăm încă sub puternica im

presie a vizitelor de lucru întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cu 
dumneavoastră, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, in institute de 
cercetare și proiectare din Capitală. 
Exprimînd gîndurile și sentimentele 
tuturor celor ce muncesc pe tărîmul 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului 
tehnic in patria noastră adresăm, 
încă o dată, mulțumirile noastre fier
binți conducătorului iubit al partidu
lui și statului pentru înalta grijă Și 
sprijinul statornic pe care le acordă 
științei și tehnologiei puse in folosul 
dezvoltării multilaterale a țării. In
dicațiile și orientările stabilite oferă 
un larg cîmp de creație pentru toți 
cercetătorii <și proiectanții din țara 
noastră, dau un puternic impuls ac
tivității științifice și tehnologice, an
gajate in înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

In numele participanților la plena
ra Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, începută astăzi sub 
înaltele auspicii ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vă rog să-mi permiteți, 
mult stimată tovarășă președinte 
Elena Ceaușescu, să vă adresez ru
gămintea respectuoasă de a lua cu- 
vintul in deschiderea plenarei".

Primită cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul TOVARĂȘA ACADE
MICIAN DOCTOR INGINER ELENA 
CEAUȘESCU.

Cuvântarea tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu 
interes și deosebită atenție de parti- 
cipanții la plenară.

Mulțumind călduros tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru cuvîntul rostit în 
deschiderea lucrărilor plenarei, to
varășul Ion Ursu, adresîndu-se în 
numele tuturor participanților, a 
spus : „Biroul Executiv al Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, cadrele din institutele centrale 
și celelalte unități de profil, din în
vățământul superior și unități de 
producție, vor acționa cu maximă 
operativitate pentru îndeplinirea pre
țioaselor orientări și indicații pe care 
ni le-ați dat, în domeniul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic. Vom 
lua măsuri hotărîte pentru a trece 
imediat la transpunerea lor în prac
tica.

Din indicațiile pe care ni le-ați dat 
vom face program de muncă și vom 
acționa cu toată fermitatea pentru 
îndeplinirea exemplară a acestora.

Folosim acest prilej spre a vă ex
prima, încă o dată, recunoștința noas
tră profundă pentru grija, îndrumă
rile și sprijinul statornic pe care ni 
le acordați în permanență. Ne 
angajăm să facem totul spre a 
fi demni de înaltul exemplu 
pe care ni-l oferă prodigioasa 
dumneavoastră activitate pe tărimul 
științei și tehnologiei, al organizării 
și legării lor de nevoile reale ale tării 
noastre, de preocupările și proble
mele tuturor națiunilor în lupta pen
tru independentă, progres și pace".

în lumina Directivelor și Progra- 
melor-Directivă adoptate de Con
gresul al XII-lea, a orientărilor și 
programelor adoptate de Conferința 
Națională a partidului, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, plenara analizează 
modul în care s-a realizat planul de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic pe anul 1982 și pe primele pa
tru luni ale anului 1983, precum și 
sarcinile în acest domeniu pe peri
oada 1984 și 1985.

Sub conducerea și directa îndru
mare a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, institutele 
centrale, unitățile lor de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică, pro
iectare și producție au obținut rezul
tate importante, materializate în spe
cial în produse și tehnologii apli
cate în diferite domenii ale activită
ții economico-sociale.-A crescut con
tribuția directă a cercetării funda
mentale în domeniile matematicii, 
fizicii, chimiei, biologiei, precum și 
a științelor economice, a sporit sim
țitor contribuția cercetării științifice 
și tehnologice la soluționarea proble
melor privind realizarea planurilor 
de producție, export și investiții, în 
condițiile reducerii mai accentuate a 
importurilor, la asigurarea tehnolo
giilor pentru lărgirea și valorificarea 
superioară a bazei de materii prime 
minerale și energetice primare, pen
tru realizarea obiectivelor indepen
denței energetice, la realizarea noii 
revoluții în agricultură.

Reliefîndu-se contribuția adusă de

LUCRĂRILOR
activitatea de cercetare în domeniul 
asimilării de noi produse și tehnolo
gii, a reducerii importurilor, plenara 
a' analizat, totodată, în 6pirit critic 
și autocritic, neajunsurile manifesta
te în cursul anului trecut în activita
tea institutelor de cercetare și pro
iectare. a sectoarelor de concepție 
din uzine și fabrici. în vederea înlă
turării deficientelor semnalate. Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie va acționa. în perioada urmă
toare, în direcția deplasării centrului 
de greutate al activității de cerce
tare și proiectare tehnologică în uni
tățile de bază ale producției, acolo 
unde se hotărăște soarta planului.

Pentru asigurarea 
introducere a 
nic pe 1983 
ani

planului de 
progresului teh- 

și pe următorii 
ai cincinalului, au fost evi

dențiate măsurile ce se impun în 
vederea realizării programelor spe
ciale. îndeosebi a celor cu efecte 
imediate asupra balanțelor de ener
gie și combustibil, de materii prime 
și materiale și asupra balanței de 
plăți externe. S-a subliniat, de ase
menea. necesitatea creșterii contribu
ției cercetării la sporirea producției 
vegetale si animale. în acest cadru, 
s-a arătat că, dată fiind amploarea 
prevederilor de plan pe acest an. 
este necesar ca întregul activ al cer
cetării. ingineriei tehnologice și in
troducerii progresului tehnic să-și 
mobilizeze forțele în vederea reali
zării integrale și ritmice a sarcinilor 
stabilite, a recuperării restantelor, a 
pregătirii în cele mai bune condiții a 
trecerii la .îndeplinirea planului pe 
anul viitor.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Ion Crișan, direc
tor general al Institutului central 
pentru construcții de mașini ; Maria 
Ionescu. director general al Institu
tului Central de Chimie ; Cristian 
Hera, director al Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice Fundulea ; Tache Voicu, rector 
al Institutului politehnic București ; 
George Cojocairu, director al Institu
tului de proiectări tehnologice r ’’ntru 
industria ușoară ; Gheorghe E “ian, 
director al Institutului de cercetare 
și proiectare pentru industria celulo
zei și hîrției — Brăila ; Alexandru 
Dinger, director al Instituitului de 
cercetări și proiectări tehnologice în 
telecomunicații ; Draga Atanasiu, 
cercetător, secretar al Comitetului 
de partid din Institutul de cer
cetare științifică, și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte și 
agregate Titan ; Ilie Paraschiv, di
rector al Institutului de cercetări și 
proiectări pentru minereuri neferoa
se— Baia Mare ; Lucia Roșea, ingi
ner proiectant, secretar al Comitetu
lui de partid din Institutul de studii 
Si proiectări energetice ; Gheorghe 
Aldea, director al Institutului de cer
cetări și proiectări pentru petrol și 
gaze — Cimpina ; Iosif Fodor. di
rector al Institutului de cercetări și 
proiectări miniere pentru substanțe 
nemetalifere Cluj-Napoca; Iosif Ber- 
cia. director al Institutului de geolo
gie și, geofizică ; Mihai Gafețeanu, 
rector al Institutului politehnic din 
Iași; Valeriu Cristescu, director ge
neral al Institutului central de cerce
tare, proiectare și directivare în 
construcții.

însușindu-și intru totul aprecieri
le. indicațiile și îndrumările cuprinse 
în cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, vor
bitorii au analizat cu răspundere ac
tivitatea desfășurată pînă în prezent, 
propunind soluții concrete pentru 
îndeplinirea exemplară a planului pe 
anul în curs și pe întregul cincinal. 
Participanții la discuții au arătat că 
obiectivele de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic au vizat cu 
precădere dezvoltarea și moderniza
rea structurii industriei, agriculturii 
și celorlalte ramuri ale economiei, 
reducerea importurilor și creșterea 
exporturilor. în condiții de competi
tivitate sporită, valorificarea Sf-oe- 
rioară a materiilor prime și mate
rialelor, utilizarea de noi materii pri
me. înlocuitori și noi surse de ener
gie. reducerea consumurilor, a chel
tuielilor materiale de producție, creș
terea productivității muncii, sporirea 
pe această bază a eficientei activită
ții economice.

Din cuvîntul vorbitorilor a reieșit 
cu pregnanță necesitatea ca activita
tea de cercetare științifică să-și spo
rească contribuția la creșterea gradu
lui de valorificare a materiilor prime, 
la elaborarea unor tehnologii bazate 
pe materii prime și recuperabile de 
care dispunem în tară, la reproiec- 
tarea unor produse și îmbunătățirea 
lucrărilor de tipizare, în special în 
ramurile de producție cu tehnologii 
mari consumatoare de energie.

Relevînd rolul hotărâtor al cerce
tării științifice în creșterea produc
tivității muncii la nivelul stabilit 
prin programul aprobat de Conferin
ța Națională a partidului, vorbitorii 
au subliniat că vor face totul pentru 
a asigura, în întreaga economie, o 
creștere substanțială a nivelului de 
tehnicitate, a calității și competi
tivității produselor. în acest cadru 
s-a menționat necesitatea unor ac
țiuni și mai hotărîte pentru scurta
rea la maximum a ciclului cercetare- 
proiectare-producție. astfel încît cer
cetarea să-și dovedească eficienta 
maximă. în cadrul dezbaterilor s-a 
cerut ca în munca de cercetare să 
se pună un accent mai mare pe la
turile calitative în aprecierea rezul
tatelor, precum și pe efectele econo
mice concrete ale aplicării acestora 
în practica economico-socială.

în unanimitate, vorbitorii au arătat 
că oamenii de știință din ta.ra noas
tră, conștienți de îndatoririle ce le 
■revin, își consacră întreaga lor ca
pacitate de muncă și creație cauzei 
păcii și socialismului. întăririi încre
derii și înțelegerii între popoare, 
luptei acestora pentru progres, inde
pendentă și demnitate.

Cei ce muncesc pe tărîmul științei, 
învățămîntului și culturii, s-a subli
niat in luările de cuvînt. profund 
onorați de a avea în fruntea Comite
tului național „Oamenii de știință și 
pacea" pe tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. emi
nentă personalitate științifică și po
litică de largă recunoaștere interna
țională. sint hotăriti să-și sporească 
în continuare contribuția la promo
varea neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, la afirmarea în lume a rolului și 
prestigiului cucerit de România so
cialistă in cele aproape două decenii 
de la Congresul al IX-lea al partidu
lui — de factor activ al păcii. înțele
gerii și cooperării între națiuni su
verane. egale în drepturi.

Lucrările plenarei continuă.
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au relevat succesele pe care le-au 
obținut în direcția diversificării 
sortimentelor de cauciucuri sinte
tice. materiale plastice, coloranti. a 
cercetărilor in. domeniul utilizării 
biomasei, valorificării uleiurilor ve
getale și in alte sectoare.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut tuturor 
celor care lucrează in cercetarea 
chimică să acționeze cu mai multă 
energie pentru aplicarea intr-un 
timp cit mai scurt în producțig a 
rezultatelor obținute. In același 
timp, s-a indicat specialiștilor, cer
cetătorilor să acorde o atenție spo
rită reducerii consumurilor în in
dustria de îngrășăminte, să fie dez
voltată producția de săruri de fos
for cu valoare mare și. pe această 
cale, să fie redus costul îngrășămin
telor pentru agricultură. S-a cerut, 
de asemenea, să se urgenteze cerce
tările si experimentările în dome
niul utilizării biomăsei pentru a se 
putea trece la producția industrială, 
să se dezvolte producția de coloranti 
si de auxiliari în vederea înlătură
rii importurilor.

Ținînd seama de rezultatele valo
roase obținute de cercetătorii din 
domeniul chimiei, secretarul general 
al partidului a cerut conducerii mi
nisterului de resort să acorde o cit 
mai mare atenție valorificării rezul
tatelor obținute, introducerii lor in- 
tr-un timp cit mai scurt în producție.

S-a indicat ca. periodic, specialiștii 
din ministere, centrale industriale și 
întreprinderi, din județele țării să 
vină în cadrul Institutului Central 
de Chimie pentru a cunoaște ceea ce 
s-a realizat în acest sector si pentru 

prelua in producție rezultatele ac- 
vității de cercetare.

■ in continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat cîteva din laboratoarele 
secției de elastomeri a Institutului 
de cercetări chimice, laboratoare do
tate cu utilaje și instalații moderne, 
care permit ca paralel cu munca de 
cercetare să se efectueze și lucră
rile de proiectare a unor instalații la 
scară industrială. Secretarul general 
al partidului a fost informat în le
gătură cu cercetările care se fac in 
vederea creșterii gradului de înlocui
re a cauciucului natural din compo
nența diferitelor produse, a diversi
ficării sortimentelor de cauciuc sin
tetic. a valorificării unor produse 
secundare.

La plecare, secretarul general al 
partidului. adresîndu-se cercetăto
rilor, specialiștilor prezenți la acest, 
dialog de lucru, a spus :

„Dragi tovarăși,
Mi-a produs o impresie foarte plă

cută ceea ce s-a realizat in institu
tele chimice, in Institutul Central, 
în toate domeniile.

Calculele care le-ați prezentat 
arată că pe această bază Ministerul 
Industriei Chimice poate realiza, in 
următorii doi ani, adică pîriă în 
1985. o producție de 1,1—1,5 miliar
de dolari pe baza tehnologiiloi' noi. 
Aceasta presupune că cercetarea a 
lucrat foarte bine, dar acum este și 
obligația cercetării să determine și 
să oblige ministerul să ia măsuri și 
să introducă in producție rezulta
tele obținute. Fiecare institut, fie
care grup de cercetare să nu consi
dere că și-a încheiat misiunea pînă 
cind rezultatele cercetării nu se 
aplică în producție. Dar nu in mi- 
cropiloti, ci în producția industrială. 
Doar atunci este încheiată cercetarea 
și numai atunci se poate spune că 
un institut a lucrat bine.

Eu vă felicit pentru ceea ce ați 
realizat în cercetare. Aceasta de
monstrează că avem o forță puter
nică științifică, avem oameni ca
pabili, dispunem și de aparatură 
bună. Să introducem în producție 
rezultatele obținute, să asigurăm 
economia națională cu tot ce este 
necesar în acest sector.

Vă doresc succese tot mai mari, 
sănătate și fericire !

La revedere, tovarăși !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
în continuare, Institutul națio
nal de creație științifică și 
tehnică - INCREST, unitate 
asigură cercetarea, proiectarea și ex
perimentările pentru toate progra
mele de dezvoltare a construcției de 
avioane din țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Teodor Zanfirescu, director general 
al Centrului național al industriei

La Institutul central de cercetări pentru mașini-unelte, electrotehnică și electronică și la Institutul național de motoare termice

In timpul vizitei la Institutul de cercetări chimice

aeronautice române, de reprezen
tanți ai conducerii institutului.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu cei ce concep, experi
mentează și proiectează noile modele 
de avioane românești a cuprins 
examinarea programelor de asimilare 
a noilor tipuri de avioane in acest 
cincinal, a stadiului îndeplinirii pre
vederilor lor, precum și. a căilor și 
mijloacelor de accelerare. a procesu
lui de cercetare și încercări ale.noi
lor produse. Au fost prezentate nu
meroase materiale specifice construc
ției de avioane, care au fost asimi
late în ultimul timp în cadrul pro
gramelor coordonate de Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
sub îndrumarea și cu sprijinul per
manent al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Directorul institutului. Constantin 
Teodorescu, a prezentat o serie de 
subansamble și echipamente electri
ce. electronice, mecanice și hidrau
lice realizate în institut în cadrul 
microproducției. livrate întreprinde
rii producătoare pentru a fi montate 
pe avioane.

A fost relevat faptul că indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitării institutului și a 
întreprinderilor de profil au consti- 
tuit pentru specialiștii de . la 
INCREST, pentru întreaga indus
trie aeronautică românească, baza 
elaborării unor programe concrete, 
prin aplicarea cărora a sporit. sim
țitor ponderea componentelor reali
zate în tară și s-a diminuat în mod
corespunzător dependenta de impor
turi.

în cadrul rezultatelor de ansamblu 
ale institutului au fost relevate 
cercetările fundamentale in domeniul 
matematicii, valoarea studiilor efec
tuate de Departamentul de matema
tică al Institutului condus de dr. 
Zoia Ceaușescu, larga, lor aplicabi
litate în diverse domenii ale științei 
și economiei naționale.

în timpul vizitei la laboratorul, de 
aerodinamică experimentală a reți
nut atenția gradul de tehnicitate deo
sebit de ridicat al dotării. Este unul 
din „punctele-cheie“ ale fluxului. în
cercărilor la care sînt supuse mo
delele noi. dotat cu instalații com
plexe unde se fac cercetări și expe
rimentări pe machete în regim sub
sonic. sonic și supersonic, în scopul 
verificării și optimizării formei avi
oanelor. Instalația permite efectuarea 
de măsurători precise în condiții ase
mănătoare zborului, determinarea 
exactă a presiunilor, forțelor, a tu
turor solicitărilor la care sînt supuse 
componentele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au urmărit cu 
interes un experiment cu vizualiza
rea acțiunii aerului asupra machetei 
unui nou tip de avion aflat în fază 
de asimilare.

Secretarul general al partidului a 
apreciat faptul că instalația a fost 
amortizată în timp scurt, aceasta 

efectuînd în prezent atît încercările 
prevăzute în programul de dezvol
tare a aviației, precum și cercetări 
pentru parteneri străini. S-a indicat, 
totodată, să se acționeze în continua
re pentru îmbunătățirea fluxului teh
nologic și a eficienței metodelor uti
lizate.

în laboratorul de încercări de re
zistentă pentru structuri aeronautice, 
secretarului general al partidului i-a 
fost înfățișată, între altele, o insta
lație modernă pentru încercarea și 
verificarea comportamentului dife
ritelor structuri ce asigură securita
tea zborului, fiabilitatea ridicată a 
aparatelor. Pe această bază sînt alese 
soluțiile optime de proiectare a noi
lor tipuri de avioane.

Exprimînd aprecieri pozitive la 
adresa realizărilor colectivului de 
aici, la plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că institutul dis
pune de un potențial de cercetare 
ridicat si a indicat să se folosească 
la maximum baza materială exis
tentă. . experiența specialiștilor, să Se 
acționeze pentru sporirea eficientei 
cercetării.' ‘

Sosirea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei ’ Elena 
Ceaușescu la Institutul națio
nal de motoare termice
a fost salutată cu deosebită căldură 
de oameni ai muncii din această im
portantă unitate de cercetare, creată 
din inițiativa secretarului general al 
partidului. în vederea realizării în 
concepție unitară, pentru întreaga 
industrie românească, a prototipuri
lor de motoare termice si echipa
mente. precum și a unor motoare 
de construcție specială, unicate și în 
serii mici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați la sosirea in institut de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Gheorghe Vlad, mi
nistrul petrolului, de alți specialiști, 
de . un mape număr de oameni ai 
muncii. S-a vizitat moderna hală de 
montaj; Aici, directorul institutului, 
Ion Buzescu. a înfățișat programele 
de dezvoltare pentru motoarele cu 
piston și turbină — produse solici
tate de. numeroase sectoare ale in
dustriei noastre constructoare de ma
șini. Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sint prezentate în stare de funcțio
nare motoarele staționare introduse 
în fabricație la întreprinderea bene
ficiară „Timpuri Npi“. motoarele 
pbntru automobilul de foarte mic 
iitraj, noife motoare Diesel ce vor 
echipa autoturismul de teren ARO. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind realizările colectivului din in
stitutul bucurestean. a recomandat 
cercetătorilor, muncitorilor, ingineri
lor. tehnicienilor ce-și desfășoară 
activitatea aici să persevereze pe li
nia creării de motoare cu parametri 
tehnici și calitativi superiori.

Secretarului general al partidului 

i-au fost făcute cunoscute eforturile 
ce se depun in institut pentru înfăp
tuirea prevederilor Congresului al 
XII-lea. ale Conferinței Naționale 
ale partidului privind crearea de 
produse de înaltă tehnicitate, compe
titive, permițînd reducerea con
sumurilor de materiale și combusti
bili. precum și valorificarea de noi 
surse de energie.

A fost prezentată în continuare o 
gamă variată de motoare utilizind 
resurse energetice de înlocuire. în
tre acestea se disting. p.rintr-o efi-. 
ciență sporită, grupul electrogen ac
ționat cu motor cu biogaz. Instalația 
a fost executată în cadrul sectorului 
de microproducție al institutului și 
se află deja in folosință in mai mul
te unități agricole din tară.

în cursul analizei, gazdele au ra
portat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în legătură cu preocupările constan
te ale institutului in domeniul utili
zării de noi materiale in construcția 
motoarelor, ca și a noi tipuri de lu- 
brifianti. despre preocupările in di
recția ameliorării proceselor de?ar
dere. reducerii poluării, micșorării 
■pierderilor prin frecare.

în cadrul expoziției, cuprinzînd 
produse de concepție proprie, sint 
ilustrate, de asemenea, convingător, 
legăturile strinse ale I.N.M.T. cu în
treprinderile producătoare de mo
toare termice din țară, cu cadrele 
didactice de la institutele politehnice 
din București. Brașov. Timisoara și 
Iași, asigurindu-se astfel o bună 
conlucrare în tipizarea construc
ției de motoare, paralel cu di
versificarea acestora. Au fost ex
puse realizările recente ale spe
cialiștilor institutului in această 
direcție : motoare Diesel pentru 
autoturisme, tractoare și transport 
rutier, introduse în fabricație la 
„Timpuri Noi“ și „23 August".

Un alt important domeniu de 
preocupări al institutului îl repre
zintă motoarele cu turbină.

Gazdele au prezentat turbomoto- 
rul AI-20, adaptat la funcționarea 
cu gaz metan, soluție ce permite re
ducerea substanțială a importurilor.

La încheierea vizitei, pe platoul 
de primire. ) automobilele de foarte 
mic Iitraj — Egreta și Lăstun — au 
făcut o demonstrație a performanțe
lor lor tehnice și de execuție.

Adresîndu-se. la încheierea vizitei, 
oamenilor muncii prezenți. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Dragi tovarăși,
Mi-au făcut o impresie bună re

zultatele în cercetarea de motoare. 
Sigur, trebuie grăbită finalizarea lor 
și introducerea in producție.

Vă felicit pentru rezultatele obți
nute și vă urez să obțineți rezultate 
și mai bune, în a realiza motoare 
cu puteri cit mai mari și cu consu
muri cit mai. mici.

Vă doresc multă sănătate și suc
cese in activitatea dumneavoastră

Ultima parte a vizitei a fost consa
crată examinării rezultatelor obținute.

La Institutul national de creație științifică și tehnică— INCREST

de cercetări pentru mașini-unelte; electrotehnică și electronicaLa Institutul central

în alt important domeniu de cerce
tare — Electronica.

La analiza care a avut loc au luat 
parte Alexandru Necula, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, cadre de con
ducere, specialiști.

Directorul general-al Institutu
lui central de cercetări pen
tru mașini-unelte, electro
tehnică și electronicq, F10tin 
Tănăsescu, , a prezentat cîteva 
date semnificative referitoare la 
activitatea institutului central, care 
participă activ la soluționarea pro
blemelor complexe de cercetare pri
vind promovarea largă a progresului 
tehnic în economia națională. Unele 
preocupări și rezultate de seamă ale 
institutului central și-au găsit, apoi, 
o sugestivă și concretă ilustrare in 
timpul vizitării unității sale de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru electronică.

Directorul acestei unități, Radu 
Nanu, a arătat că, potrivit indicației 
date de secretarul general al parti
dului. a fost extinsă baza de micro
producție, prin darea in folosință, in 
anul 1980, a unei noi și însemnate 
capacități. Totodată, a fost îmbogă
țită, intensificată și diversificată ac
tivitatea de cercetare, in abordarea 
obiectivelor pornindu-se de la cerin
ța pusă in fața întregii economii de 
a se asigura fiecărui produs, fie
cărei tnoi tehnologii o ridicată efi
ciență economică, un înalt nivel 
tehnic și calitativ, corespunzător 
celor mai avansate realizări pe plan 
mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
formați că eforturile colectivului sint 
concentrate în direcția îndeplinirii, 
în bune condiții, a marilor răspunderi 
ce' îi revin în transpunerea în viață 
a unor programe de interes național, 
înfăptuirea prevederilor actualului 
plan cincinal, în realizarea unor sar
cini prioritare : dezvoltarea mai 
accentuată a bazei de materii 
prime și energetice a țării, moder
nizarea și înnoirea producției, redu
cerea costurilor de fabricație, dimi
nuarea importurilor și creșterea ex
portului, sporirea productivității 
muncii și a eficienței economice.

Gazdele au raportat cu satisfacție 
că institutul realizează și produse 
unicat și de serie mică, în vederea 
reducerii importului. în nomencla
torul acestor produse la loc de frun
te sint înscrise sistemul de echipa
mente și instalații pentru suprave
gherea și conducerea traficului pe 
canalul Dunăre — Marea. Neagră ; 
rețele de control centralizat, prin ra
dio, pentru automatizarea și optimi
zarea procesului de extragere a pe
trolului-; sistemul de control prin 
radio, și dispecerizare a traficului pe 
magistralele '1 și 2 ale metroului 
București ; sistemul de radiocomuni- 
cații pentru exploatările miniere in 
subteran, în scopul optimizării încăr
cării, descărcării și transportului va- 
gonetelor cu cărbune ; instalația de 
comandă pentru investigații vibro- 
selsmice în prospecțiunile geologice.

Pentru a exemplifica aceste pre
ocupări și rezultate, gazdele au 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să viziteze citeva secții și 
laboratoare ale unității, in care sint 
prezentate aspecte esențiale ale 
activității de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru elec
tronică.

Urmărind îndeaproape explicațiile 
date, munca ce se' desfășoară in 
această unitate științifică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ex
tindă. în continuare, cercetările in 
domeniul electronicii și electronicii 
aplicate. Secretarul general al parti
dului a indicat, de asemenea, să fie 
dezvoltate capacitățile de sculărie, 
astfel îneît. pe această bază, să 
crească nivelul performanțelor echi
pamentelor specifice realizate de 
institut.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a adresat specialiștilor 
și muncitorilor prezenți, și prin ei 
întregului colectiv al institutului :

„Dragi tovarăși,
Mi-a făcut o impresie bună acti

vitatea linstitutului. S-au realizat ° 
serie de progrese însemnate. Sigur, 
cerințele economiei sint încă mari. 
Știința continuă- să se dezvolte rapid 
și trebuie ca și institutul dumnea
voastră să-și propună să nu rămină 
în urmă și să ocupe un loc fruntaș 
în cercetarea din acest domeniu pe 
plan international.

Eu vă felicit pentru rezultatele 
obținute și vă urez succese tot mai 
mari, multă sănătate și fericire 1

La revedere, dragi tovarăși !“
Avînd un pronunțat caracter de 

lucru și prilejuind abordarea unor 
probleme de o semnificație deose
bită. pentru întreaga muncă de cer
cetare, vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a întreprins-o. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. se înscrie ca un nou mo
ment de cea mai mare însemnătate 
în activitatea institutelor respective, 
în viața științifică a țării.

Colectivele unităților vizitate au 
făcut o entuziastă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, manifestîndu-și, 
direct și cald, bucuria și satisfacția 
de a-i primi din nou în mijlocul 
lor. în același timp, a fost reafir
mată nețărmurita dragoste și stimă 
față de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care are 
un rol determinant în stabilirea și 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, în mobilizarea 
forțelor și energiilor creatoare ale 
națiunii pentru transpunerea neabă
tută în viață a hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R. S-a 
dat, totodată, expresie profundei 
prețuiri pe care to<ti cei ce lucrează 
pe tărîmul cercetării o acordă apor
tului esențial al tovarășei academi
cian doctor inginer. Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de re
nume mondial, la elaborarea con
cepției de organizare, pe baze ști
ințifice, a sistemului de cercetare 
din țara noastră, Ia progresul con
tinuu al științei românești, devenită 
astăzi. o puternică forță materială 
de producție, un factor important în 
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Odată cu aceste sentimente, parti- 
cipanții la dialogul de lucru au dat 
glas hotăririi unanime de a înde
plini în mod exemplar indicațiile și 
sarcinile date de Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a obține realizări tot 
mai mari în activitatea lor, adu- 
cîndu-și astfel o contribuție sporită 
la creșterea potențialului economiei 
naționale, la înflorirea științei româ
nești și la puternica ei afirmare pe 
plan internațional.
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k la cucerirea paterii ecoaomice la ancntarn 
si autogestiunea mancitarească - dramul afirmării clasei 

■nioare ca forță conducătoare a sacietătii noastre socialiste
Nici nu apucase bine proletariatul 

să cucerească puterea, să pună ba
zele unei noi economii, prin națio
nalizarea principalelor mijloace de 
producție, că prorocirile reactiunii. 
ale cercurilor apropiate aoesteia nu 
mai încetau. îndoielile cu privire 
la capacitatea clasei muncitoare de 
a conduce economia națională erau 
răspindite cu o generozitate suspec
tă : de la formule de dispreț nedisi
mulat la ironii pretins subtile; 
pentru a fi mai sugestivi, nu pu
țini erau aceia care măsurau durata 
de viață a noului regim cu lunile, 
dacă nu cu săptămînile. S-a apelat 
și la construcții mai savante, care 
plasau rolul clasei muncitoare de 
„actor privilegiat pe scena istoriei" 
undeva în trecut, în capitalismul 
clasic, noile condiții, mai complexe, 
reclamînd. chipurile, noi tipuri de 
conducători, care să nu țină cont de 
interesele de clasă, să decidă por
nind exclusiv de la exigențele știin
ței și tehnicii.

Că nici chiar autorii acestor aser
țiuni nu credeau în ele o dovedește 
faptul că nu s-au limitat la atît, ci 
au organizat și pus în funcțiune un 
întreg aparat de sabotaj, care crea 
greutăți suplimentare tinerei eco
nomii confruntate cu o moștenire 
dureroasă : o rețea de transporturi 
distrusă în cea mai mare parte, un 
buget secătuit de povara anilor de 
război, toate acestea grefate pe de
zechilibrele economiei românești din 
perioada premergătoare marii con
flagrații.

Istoria a confirmat marea opțiune 
a poporului în acele momente de 
cumpănă ; masele nu s-au înșelat, 
au ales și au urmat singura forță 
socială care putea să le schimbe cu 
adevărat viața, să făurească un nou 
destin țării și fiilor săi — clasa 
muncitoare în frunte cu partidul ei 
revoluționar. în cei 35 de ani care 
au trecut de la naționalizare, pro
pulsată permanent de politica par
tidului de industrializare socialistă, 
pe temeiul alocării în acest scot> a 
unei părți importante din venitul 
național, țara s-a înscris hotărît pe 
orbita progresului și civilizației mo
derne.

Cu deosebire în anii care au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului 
s-au obținut impresionante realizări 
în industrializarea socialistă a țării, 
în așezarea întregii activități econo
mice pe baze științifice. Prin opera 
teoretică de largă cuprindere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
neobosita sa activitate practică, s-a 
cristalizat și aplicat în viață o stra
tegie superioară de dezvoltare econo
mică, corectîndu-se erori și înlătu- 
rindu-se obstacole pe acest drum, 
s-a asigurat dezvoltarea armonioasă 
a tuturor sectoarelor 'economiei, 
acordîndu-se o neslăbită atenție 

ramurilor de vîrf purtătoare ale pro
gresului tehnic, care asigură valori
ficarea cu maximum de randament 
a avuțiilor țării. Datorită acestei 
concepții clare, inițiativelor strălu
cite ale secretarului general al parti
dului în domeniul organizării și con
ducerii economiei, al racordării sale 
la cuceririle revoluției tehnico-știin- 
țifice. amplasării raționale a forțe
lor de producție pe întreg teritoriul 
tării, cele aproape două decenii care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
au asigurat dezvoltarea fără prece
dent a forțelor de producție, a avu

j Odată cu lichidarea definitivă a exploatării și instaurarea proprietății i 
j socialiste în întreaga economie, cu dezvoltarea uriașă a forțelor de producție, j 
( cu marile schimbări petrecute în structura socială a României s-au schimbat i 
j în mod radical fizionomia și caracterul clasei muncitoare, devenind o j 
V clasă cu totul nouă, de proprietari deplini ai mijloacelor de producție, de j 
j producători și beneficiari a tot ceea ce se realizează în societatea noastră.

! NICOLAE CEAUȘESCU j

ției naționale, temelia trainică a în
tăririi continue a independenței și 
suveranității țării. O asemenea con
cepție riguroasă și de amplă cuprin
dere a fost considerabil îmbogățită 
prin documentele Conferinței Națio
nale a partidului, prin măsurile 
adoptate cu prilejul recentei Consfă
tuiri de lucru de la C.C. al P.C.R., 
al plenarei comune a forumurilor 
democrației noastre muncitorești.

Chipul de astăzi al industriei româ
nești complet schimbat, înfățișarea 
modernă vorbesc de la sine despre 
eforturile eroice făcute de clasa mun
citoare, de întregul popor pentru a 
depăși. într-o perioadă scurtă. îna
poierea economico-socială de altăda
tă. despre importanța hotăritoare pe 
care a avut-o actul revoluționar de la 
11 iunie 1948, fără de care nu ar 
îi fost posibile aceste transformări 
radicale și evoluții rapide. Dacă as
tăzi avem o industrie modernă cu o 
capacitate de producție de peste 50 
de ori mai mare decît cea antebe
lică, o agricultură în plin avînt, un 
învățămînt bine dezvoltat, racordat 
strîns la cerințele progresului eco
nomiei naționale, o viață civilizată 
care beneficiază tot mai mult de 
roadele progresului modern, toate 

acestea atestă fără echivoc, așa cum 
aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că eroica noastră clasă muncitoare 
„știe să conducă mai bine decîț cla
sele exploatatoare, își îndeplinește 
în mod minunat misiunea de răs
pundere pe care și-a asumat-o în 
fața întregului popor".

Sînt realizări cu care avem drep- 
‘tul de a ne mîndri, realizări ce in
cumbă datoria de a le amplifica, de 
a le conferi noi orizonturi prin, 
transpunerea în fapt a devizei de 
frontispiciu a etapei actuale: în

făptuirea' unei noi calități, supe
rioare în toate domeniile de activi
tate. O nouă,calitate'în toate dome
niile și. cum este firesc, în primul 
rînd în ■ însăși conducerea economiei 
noastre, care a crescut enorm în 
complexitate. Condiția primordială 
a înfăptuirii acestui imperativ o 
constituie manifestarea mai puter
nică a oamenilor muncii în calitatea 
lor de proprietari, producători și be
neficiari, afirmarea deplină a spiri
tului de bun gospodar al avuției na
ționale pe care I-a dovedit clasa 
muncitoare pînă acum, valorificarea 
plenară a cadrului organizatoric 
creat tocmai pentru a asigura trans
ferarea directă asupra celor ce mun
cesc a responsabilității administră
rii întreprinderilor — autoconduce- 
rea muncitorească și autogestiunea 
economi co-financiară. Există o le
gătură organică între actul naționa
lizării de acum 35 de ani și măsurile 
adoptate în ultimii ani de dezvoltare 
a autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii — ambele reprezentînd 
trepte ale afirmării clasei munci
toare ca clasă conducătoare a so
cietății noastre, ale întăririi rolului 
său politic, economic și social.

încorporind exigențele unei condu
ceri moderne, autoconducerea si au

togestiunea economico-financiară ex
primă importanta prioritară ce se a- 
co.rdă creșterii eficientei și calității 
producției, ro-lul considerabil sporit 
ce revine colectivelor de muncă în 
înfăptuirea acestor obiective funda
mentale, în gospodărirea cu maxi
mă grijă a patrimoniului încredin
țat spre administrare. „Este necesar 
— sublinia secretarul general al 
partidului la Conferința Națională 
■— să introducem un regim sever de 
economii în toate sectoarele, să ur
mărim ca fiecare leu cheltuit, fie
care leu investit intr-un domeniu 

sau altul să aducă maximum de efi
ciență economică, să ducă la creș
terea avuției naționale. în calitatea 
lor de proprietari, producători și 
beneficiari, oamenii muncii poartă 
răspunderea deplină pentru buna 
gospodărire a proprietății socialiste 
și trebuie să acționeze astfel incit 
să contribuie la realizarea creșterii 
eficienței economice în toate sectoa
rele de activitate".

Firește, cadrul organizatoric re
prezentat de noul mecanism econo- 
mico-financiar constituie o premisă 
esențială pentru gospodărirea ju
dicioasă a fondurilor materiale și 
umane ale unităților economice : va
lorificarea plenară a acestui cadru, 
utilizarea instrumentelor și preve
derilor sale în scopul creșterii e- 
ficientei producției depind, pînă la 
urmă, de om. de competenta și dă
ruirea sa în muncă. In acest sens, 
funcționarea autoconducerii și auto- 
geștiunii economico-financiare'. ri
dică o serie de exigențe sporite care 
se constituie în tot atîtea cerințe 
ale conducerii de către clasa munci
toare a economiei și societății noas
tre in etapa actuală.

Esența autoconducerii și autoges- 
tiunii o constituie creșterea eficien
ței economice a producției ; obiec

tiv întru totul întemeiat dacă avem 
în vedere eforturile imense care 
s-au făcut pentru dotarea economiei 
naționale cu cele mai moderne mij
loace de producție, realitatea esen
țială că mijloacele pentru dezvol
tarea în continuare, inclusiv pen
tru ridicarea nivelului de trai, le 
putem procura numai desfășurînd 
o activitate rentabilă. Este conclu
dent, de pildă, că pe ansamblul eco
nomiei naționale, economiile pre
văzute a se realiza în acest cinci
nal din reducerea costurilor de pro
ducție urmează să asigure circa o 
treime din resursele bănești nece
sare finanțării investițiilor nete.

Pornind de aici, colectivele de oa
meni ai muncii trebuie să folosească 
mai intens pîrghiile noului meca
nism economico-financiar pentru 
obținerea unei eficiente economice 
cit mai ridicate. în ultimă instanță, 
autogestiunea trebuie să funcționeze 
în așa fel incit să amintească fie
căruia că nu societatea asigură fi
nanțarea activităților din unități, ci 
colectivele acestora, gospodărind 
judicios fondurile care le-au fost 
încredințate, organizînd activități 
eficiente, pentru a obține beneficii, 
pentru a se autofinanța și a crea 
resurse care să contribuie la dez
voltarea generală.

Din această perspectivă, se cer 
utilizate mai judicios bugetele de 
venituri și cheltuieli, defalcarea 
sarcinilor care decurg din aceste bu
gete pînă la nivelul structurilor or
ganizatorice interne — secții, ate
liere, șantiere — fiind de natură să 
contribuie la cunoașterea mai pre
cisă a obligațiilor pe locurile de 
muncă și mai ales să întărească spi
ritul de răspundere atît al factorilor 
de conducere de la acest nivel, cit 
și al . fiecărui muncitor pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin. Numai 
astfel fiecare om al muncii își dă 
seama că constituirea și utilizarea 
fondului de participare la beneficii 
nu reprezintă un drept automat, ci 
efectul, consecința firească a unei 
activități eficiente, din care au re
zultat beneficii cel puțin la nivelul 
planificat.

Intrucît funcționarea autentică a 
autoconducerii implică lărgirea com
petențelor și autonomiei unităților 
rezultă cu claritate că hotăritoare 
pentru eficienta gestionării fonduri
lor fixe este calitatea deciziilor care 
se adoptă in unități.

în condițiile actuale, buna pregă
tire profesională și politică a între
gului personal muncitor < constituie 
nu numai singura modalitate, de a 
produce . la nivelul cerințelor revo
luției științifico-economice, ci și o 
premisă esențială a funcționării 
autogestiunii economice. Cerințele 
specifice autoconducerii și autoges
tiunii impun ca pregătirea profesio
nală să fie înțeleasă într-un sens
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mai larg, înglobînd pricepere teh
nică, dar în egală măsură și gîn- 
dire economică. Un muncitor, un 
cadru de specialitate se va preo
cupa să găsească soluții tehnice mai 
bune, mai economicoase. în măsura 
în care își dă seama că acestea asi
gură un avantaj pentru el și colec
tivitate, contribuie la reducerea cos
turilor de producție. în același timp, 
temeinica pregătire politică ajută 
oamenii muncii să înțeleagă acțiu
nea legilor economice, corelațiile 
care se cer riguros respectate din
tre diferite domenii și sectoare de 
activitate. Tocmai de aceea, temei
nica pregătire profesională și poli
tică a fiecărui muncitor trebuie 
considerată ca o condiție a exerci
tării în bune condiții a rolului con
ducător al clasei muncitoare, o 
componentă esențială a profilului ei 
contemporan.

Pentru soluționarea problemelor 
multiple și complexe pe care le ri
dică autoconducerea și autogestiu
nea economică, colectivele de oa
meni ai muncii dispun de un cadru 
adecvat — organismele democratice 
de conducere, care funcționează de 
la nivelul fiecărei unități pînă la cel 
național. Pentru a-și îndeplini func
țiile cu care au 'fost învestite, aces
te organisme trebuie să se trans
forme în adevărate foruri de ana
liză, dezbatere și soluționare a pro
blemelor, de modelare a unei gin- 
diri economice noi, revoluționare. 

Rostul lor autentic este șă prile- 
juiască o dezbatere reală a proble
melor, să atragă la soluționarea lor 
competența, experiența și inițiativa 
oamenilor, să facă în așa fel îneît 
fiecare prevedere, fiecare angaja
ment să poarte girul colectivității.

Astăzi, problemele dezvoltării țârii 
sînt cu mult mai complexe decit 
acum zece-douăzeci sau treizeci de 
ani în urmă. Paralel cu temeinica 
pregătire profesională, se impune 
totodată cultivarea cu insistență a 
spiritului revoluționar care dintot- 
deauina a caracterizat clasa munci
toare. dîndu-i posibilitatea să biruie 
greutățile luptei pentru înnoirea so
cială. Cerință cu atît mai stringentă 
cu cit avem de parcurs în conti
nuare un drum greu, care necesită 
eforturi susținute, pricepere și dă
ruire. capacitatea de a învinge difi
cultățile unei opere de o asemenea 
amploare. Purtătoare a unor glo
rioase tradiții revoluționare, prezen- 
tindu-se în fața poporului român 
acum, la 35 de ani de la naționali
zarea principalelor mijloace. de pro
ducție, cu incontestabile realizări, 
clasa noastră muncitoare va ști să 
amplifice succesele'istorice dobîndite 
pină acum, să reprezinte mereu a- 
cea forță socială clocotitoare care 
stimulează energiile poporului, în 
mersul său neîntrerupt spre piscu
rile luminoase ale comunismului.

Paul DOBRESCU

- neîntrerupt, tu tonte forțele și mijloacele
CONSTANȚA:

Rezultate care pledează pentru extinderea 
amenajărilor pe întreaga suprafață

Peste Dobrogea, de multe luni în
coace n-a mai căzut o ploaie adevă
rată. Bate, în schimb, un vînt puter
nic și uscat care, cu fiecare zi ce 
trece, seacă și puțina rezervă de apă 
acumulată în sol. Deficitul de apă pe 
adîncimea de 80 cm înregistrează de 
pe acum cote ce depășesc 1 400 me
tri cubi la hectar. Și totuși in cea 
mai mare parte a Dobrogei. culturile 
6e prezintă aproape normal. Cei ce 
străbat astăzi întinderile fertile ale 
acestui ținut rămîn impresionați mai 
ales de vigoarea plantelor. Ceea ce a 
adus la viată aceste cîmpii sînt ma
rile sisteme de irigații, care se întind 
aici pe mai bine de 350 000 hectare. 
Printr-o imensă rețea de canale con
struite de oameni, cu prețul unor 
mari eforturi materiale și financiare. 
Dunărea urcă pînă la locuri ce pă
reau' pentru totdeauna pămînturi ari
de și sterpe. Anul 1983, atît de greu 
afectat de secetă în această zonă a 
tării, este anul care arată însemnă
tatea imensă pe care o au irigațiile. 
Pentru a înțelege acest lucra este 
suficient să compari lanurile bogate 
de orz și grîu din zonele irigate de la 
Cogealac, Cobadin sau Medgidia cu 
cele din zona platăului Oltina-Bă- 
neasă — Negru Vodă, situat în afara 
perimetrului irigabil.

Suprafețele (cumulate) pe care 
s-au aplicat udări de la începutul 
primăverii în cîmpia de sud a Do
brogei totalizează aproape 500 000 
hectare. Pe circa 100 000 hectare cul
tivate cu grîu și orz au fost apli
cate cîte trei udări, ceea ce, exprimat 
în cifre cantitative, înseamnă aproape 
două miliarde mc de apă adusă la 
rădăcina plantelor. Atît la orz, cît și 
la grîu a trebuit să se ude pînă cînd 
spicele au dat în pîrg pentru a se 
preîntîmpina șiștăvirea boabelor. A- 
ceasta este și explicația recoltelor 
bune de cereale păioase evaluate a- 
cum în multe unități agricole din 
județul Constanta.

Potrivit programului de udări sta
bilit. numai în această săptămînă ar 
trebui irigate 130 000 hectare cultiva
te cu grîu, porumb, floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr, legume și plante fu
rajere. Pentru realizarea acestui pro
gram au fost mobilizați peste 16 000 
de oameni. în sprijinul agricultorilor 
au venit și circa 3 000 de oameni din 
întreprinderi și instituții pentru a 
ajuta efectiv la udarea culturilor. 
Cu toate că suprafețele irigate au 
crescut de la o 6ăptămînă la alta. 

trebuie spus că în județul. Constanta 
sistemele nu funcționează la întrea
ga capacitate. Cauzele sint multe și 
se datoresc. in special, frecventelor 
defecțiuni ce apar în funcționarea in
stalațiilor de pompare, în noile ame
najări. Rasova-Vederoasa și Seimeni 
— ca dealtfel și a motopompelo’-. 
multe din acestea aflîndu-se într-o 
stare avansată de uzură fizică. Cu 
mai multă răspundere și mai ales 
operativitate, trebuie să acționeze 
organele de resort în a căror compe
tentă cade fabricarea agregatelor de 
pompare la care continuă să se con
state multe defecțiuni. O altă expli
cație ar consta în aceea că. săptămî- 
nal, în graficele de udări au fost cu
prinse și cele 30 000 hectare cultivate 
cu grîu și orz prevăzute a se iriga pe 
brazdă, lucru ce s-a realizat doar în 
mică măsură, deoarece prin însăși 
tehnologia aplicată la pregătirea te
renului și la însămintat culturile 
respective n-au fost pregătite pentru 
o asemenea metodă de udare. Dar 
chiar și la culturile prăsitoare, la 
udarea prin brazdă nu se poate atinge 
randamentul planificat datorită vi
tezei mai reduse de înaintare a apei 
de-a lungul rigolelor, și aceasta ca 
urmare a absorbției foarte puternice 
a apei, determinată, bineînțeles, de 
deficitul de apă din sol. Tot atît de 
adevărat este că nu peste tot s-a so
luționat problema: forței de muncă, 
cu deosebire a udătorilor.

Dincolo de aceste neîmpliniri. re
zolvarea problemei de fond a irigării 
culturilor în județul Constanța con
stă în construirea, în următorii doi 
ani. a unor noi sisteme de irigații, 
care să cuprindă încă 104 000 hectare. 
Aceasta ar însemna materializarea 
sarcinii trasate agricultorilor de aici 
de către secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de a se încheia, pină la sfîrșitul anu
lui 1985. lucrările de amenajări pen
tru irigații pe întreaga suprafață ara
bilă a județului. Ce se întreprinde și 
mai ales ce anume probleme trebuie 
soluționate în vederea materializării 
acestui important obiectiv ?

Din capul locului trebuie spus că 
cele 104 000 hectare pretabile a fi 
amenajate pentru irigat în județul 
Constanta sînt. în mare măsură, su
prafețe in pantă, erodate, care pînă 
acum nu au intrat în calculul specia
liștilor atît din cauza investiției spe
cifice ridicate, cît și a dificultăților 
de ordin constructiv. Așa se explică 

faptul că multe din aceste suprafețe 
neamenajate sint situate tocmai în 
perimetrul sau în vecinătatea marilor 
sisteme de irigat Carasu (21 000 hec
tare), Rasova-Vederoasa (25 000 hec
tare), Seimeni (10 000 hectare). O lu
crare nouă, de mari proporții, ar fi 
aceea din zona Lipniița-Buceag-Ne- 
gra Vodă (50 000 hectare), pentru 
care există la această dată un studiu 
destul de vag privind eventualele po
sibilități de amenajare pentru iriga
ții. Dar materializarea acestui o- 
biectiv presupune studii foarte a- 
mănuntite si complexe, care. în con
dițiile date, să găsească soluția cea 
mai puțin costisitoare si eficientă.

Am tinut să facem aceste precizări 
mai mult de ordin pedologie tocmai 
pentru a atrage atenția asupra nece
sității elaborării unui studiu cu ade
vărat științific, care să soluționeze 
atît tehnic, cît si economic, toate 
problemele ce le presupune funcțio
nalitatea ireproșabilă a unui sistem 
de irigații. Subliniem aceasta întru- 
cit în rindul unor cadre cu răspun
deri în domeniul lucrărilor de hidro
ameliorații a început să se vehiculeze 
ideea preluării experienței bune care 
a existat în toamna trecută cînd pro
iectarea noilor orezării s-a făcut con
comitent cu lucrările de execuție a 

acestora. Una este să faci o orezărie 
si să o organizezi pe același loc unde 
a mai existat cu ani în urmă și alta 
este să construiești un sistem de iri
gații în condiții de sol foarte va
riate și grele. Drumul foarte scurt 
pe care trebuie să-1 parcurgă pro
cesul de proiectare a noilor amena
jări pentru irigații trebuie realizat 
nu în detrimentul fundamentării unor 
studii serioase prin care să se apro
fundeze metodele de udare care, în 
condițiile date ale solei respective, 
dau cele mai bune rezultate. Tre
buie tinut seama și de faptul că, în 
condițiile, de teren în pantă, este 
necesar ca lucrările de amenajare 
pentru irigații să se facă în com
plex cu cele de combatere a eroziu
nii solului, precum și de desecări — 
lucrări ce nu au fost necesare în 
cazul celorlalte sisteme construite în 
județul Constanța. Strîn6 legat de 
aceasta se ridică și problema insti
tuțiilor care urmează să elaboreze 
studiile tehnico-economice si proiec
tele de execuție.

Execuția propriu-zisă a noilor a- 
menajări este condiționată de capa
citatea de lucru a constructorului — 
T.C.I.F. — Constanta. Deocamdată, o 
bună parte din forțele acestuia 6înt 
concentrate la construcția unor o

biective zootehnice, precum și a ore- 
zăriilor din județele Călărași și Ia
lomița. Probabil că departamentul de 
resort va dispune rechemarea urgen
tă a acestor forte pentru executarea 
noilor amenajări de irigații. Dai' chiar 
și cu aceste forțe, trustul din Con
stanta nu poate realiza mai mult de 
22 000—25 000 hectare pean. In urmă
torii doi ani in județ trebuie amena
jate pentru irigat peste 100 000 hec
tare. ceea ce presupune din capul lo
cului dublarea capacității de lucru a 
constructorului prin dotarea cu uti
laje : dragline, autoscrepere. auto- 
betoniere pentru transport, utilaje de 
drenaj de mare randament etc. Tot 
urgent trebuie soluționată aprovizio
narea cu materiale, cu deosebire 
conducte pentru conducerea apei, 
într-un viitor articol vom pre
zenta ne larg măsurile concrete care 
se întreprind în județul Constanta 
pentru amenajarea, în următorii doi 
ani. a celor 1Q4 000 hectare, supra
față cu care se va încheia în fapt 
acțiunea de extindere a sistemelor 
de irigații în partea de sud a Do
brogei.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP 
George MIHAESCU

VASLUI:

Sursele locale de apă-folosite din plin
Lipsa acută de precipitații se face 

simțită din ce în ce mai mult și pe 
ogoarele județului Vaslui. Este si mo
tivul pentru care comandamentul a- 
gricol județean a întreprins opera
tive măsuri ca atit sistemul de iri
gații Albița-Fâlciu, cit și amenajă
rile locale să funcționeze ireproșa
bil zi și noapte. O recentă anali
ză a modului cum se acționează 
pentru a da plantelor pe suprafețe- 
întinse cît mai multă apă a scos in 
evidentă noi posibilități de mărire 
a suprafețelor irigate. Drept urmare 
în ultimele două săptămîni au mai 
fost amenajate in sisteme locale alte 
peste 1 900 hectare, din care 1 160 nu
mai în cooperativele agricole de pro
ducție. După cum ne spunea ingi
nerul Mihai Ghilț de la direcția agri
colă județeană, aceste suprafețe se 
află. în special, pe văile rîurilor 
Bîrlad, Crasna. Prut și în vecinăta
tea barajelor de la Mînjești, Rîpa 
Galbenă, Negrești, Gura Văii. Ele 
s-au realizat prin instalarea a peste 
70 de motopompe, electropompe, dar 
Si a mai multor roți grădinărești. 
Datorită acestui fapt, ritmul zilnic 
la irigații și udări a fost mărit acum 
de la 1 400 la 1 515 hectare. Dar cum 
se îndeplinește el ?

Un raid întreprins prin mai multe 
unități agricole de pe raza sistemului 
de irigații din Lunca Prutului a re
levat, pe lingă multe lucruri lăudabi
le, și citeva deloc neînsemnate nea
junsuri. Astfel, la C.A.P. Pogănești, 
Stănilești, precum și la I.A.S. Vetri- 
șoaia și Fălciu, multor aripi de ploaie 
nu li se asigura funcționalitatea. Cau
zele invocate ? Lipsa forței de muncă 
și a pieselor de schimb. Ceea.ce tre
buie tradus exact prin lipsa de orga
nizare din partea conducerilor aces
tor unități. Spunem aceasta deoarece 
în urma intervenției membrilor co
mandamentului pentru irigații, a ac
tiviștilor care răspund direct de aceste 
unități, situația s-a îmbunătățit sim-

In aceste zile, cînd plantele 
au nevoie de apă, mai mult 
ca oricînd, în sistemul de iri
gații Amărăștii de Jos, jude-’ 
țul Dolj, lucrătorii ogoarelor 
desfășoară o intensă activi
tate pentru irigarea culturilor 
pe suprafețe cit mai mari 

ți tor. Cele peste 540 de aspersoare și 
mai multe mii de coliere de 1 și 4 
țoii, primite prin repartiții ori fa
bricate pe plan local, au fost imediat 
folosite la montarea altor peste 20 
de aripi de ploaie. Cum s-a putut 
acum ? „Firește, prin încadrarea in 
aceste echipe de udători a tuturor 
mecanicilor de întreținere și a per
sonalului TESA din unitate, ne spu
nea Emil Vilcu, directorul I.A.S. Făl
ciu, unitate cu o suprafață amenaja
tă pentru irigații de peste 1100 hec
tare. Lucrînd zi și noapte, săptămî- 
nal apa ajunge acum la noi pe mai 
mult de 600 de hectare, suprafață 
superioară celei prevăzute in gra
fice. La fel se desfășoară lucru
rile și în alte multe unități, în
tre care întreprinderile agricole de 
stat Huși și Vetrișoaia, cooperativele 
agricole Pogănești. Huși, Corni, Lun
ca Banului și altele. Numai în siste
mul de irigații Albița-Fălciu plantele 
au primit apa a doua oară pe o su
prafață de aproape 30 000 hectare, 
mult peste cifra planificată. Se irigă 
nu numai cu aspersoarele. dar si prin 
inundare și brazdă, ceea ce face ca 
plantele să se dezvolte viguros.

De relevat și un alt aspect pozitiv, 
în multe unități agricole de stat si 
cooperatiste din consiliile agroindus
triale Vaslui, Fălciu, Negrești, Mur- 
geni și Birlad au fost săpate în preaj
ma ogoarelor șanțuri adinei în care 
se adună din belșug apa din pînza 
freatică. De aici, cu motopompe dar 
și cu butoaie, cisterpe, găleți sint 
udate zilnic zeci de hectare de legu
me, livezi, plante furajere, porumb. 
Nici un mijloc nu este ignorat în 
marea bătălie pentru apă. Prin noi 
și simple amenajări, cit și prin asi
gurarea funcționării ireproșabile a 
sistemelor existente suprafețele iri
gate cresc în județ de la o zi la alta.

Cu toate acestea, ritmul zilnic pla
nificat nu se realizează însă con
stant, Aceasta pentru că unele uni
tăți nu-și .realizează programul decit 
in proporție de 60—70 la sută. Este 
cazul cooperativelor agricole Bere- 
zeni, Vetrișoaia și Stănilești în care 
lipsurile de organizare persistă cam 
de multișor. Credem că este cazul ca 
organele agricole județene, conduce
rile consiliilor unice și în special 
primăriile să intervină aici neîntîr- 
ziat, hotărît și eficient, pentru nor
malizarea situației.

Petru NECULA
corespondentul „Sclnteii"
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VII MITIIMIRI PENTRU ÎNALTELE DISTINCȚII
ACORDATE, ANGAJAMENTUL DE A ÎNDEPLINI

EXEMPLAR SARCINILE PE ACEST AN
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de colective distinse pentru realizările obținute 

în întrecerea socialistă pe anul 1982

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 PORTUGALIEI

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Portugheze, vă adresez sin

cere felicitări și calde urări de sănătate și fericire personală, de progres 
pentru poporul portughez.

îmi exprim .convingerea că relațiile de prietenie șl cooperare dintre țările 
noastre vor cunoaște o permanentă dezvoltare, in interesul reciproc, al cola
borării și păcii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în aceste zile, în municipii, orașe, 
comune, unități agricole de stat și 
cooperatiste, unități de cercetare și 
producție au avut loc adunări fes
tive prilejuite de decernarea unor 
înalte distincții ale Republicii So
cialiste România pentru realizările 
obținute în întrecerea socialistă pe 
anul 1982. Cu acest prilej. într-o 
atmosferă de vibrantă angajare pa
triotică și puternic entuziasm, parti- 
cipantii au adresat C.C. AL 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. telegrame prin care se exprimă 
bucuria și recunoștința fierbinte 
pentru înaltele distincții acordate, 
în telegrame se dă glas sentimente
lor de profundă mîndrie și înaltă 
prețuire pentru activitatea neobosi
tă desfășurată de secretarul general 
al partidului, pusă în slujba înfăp
tuirii celor mai înalte aspirații și 
idealuri, ale națiunii, sporirii necon
tenite a bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc, afirmării 
tot mai puternice . a prestigiului 
României socialiste în rîndul state
lor lumii. Oamenii muncii. în frun
te cu comuniștii — se subliniază în 
telegrame — se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
transpunerea exemplară în viață a 
mărețelor directive stabilite de Con
gresul al Xîl-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a prețioaselor 
indicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de

în Editura politică a apărut în limba germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
Opere alese 

voi. I
(1965—1970)

Sosirea în Capitală a unei delegații 
parlamentare din Republica Irak

La invitația Marii Adunări Națio
nale, o delegație parlamentară din 
Republica Irak, condusă de Naeem 
Haddad, membra al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, președin; 
tele Adunării Naționale, a sosit, joi 
după-amiază, într-o vizită oficială de 
prietenie, in țara noastră.

Din delegație fac parte Bahaa Ad- 
Din Ahmed, vicepreședinte al Adu
nării Naționale, Mohammed Dabdab, 
membru al Comisiei pentru relații 
inteparabe și externe, Idham Aftan 
Al-Sharji și Naji Al-Jaff, deputați, 
alte oficialități irakiene.

Plecarea delegației „Soka Gakkai" 
din Japonia

Joi după-amiază a părăsit Capita
la delegația organizației „Soka 
Gakkai" din Japonia, condusă,de 
/reședințele acesteia, Daisaku Ikeda, 

are — la invitația Consiliului Na
tional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — a efectuat o vi
zită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de Tamara Maria Dobrin, 
președinte executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S., de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Takaaki Hase
gawa, ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
înainte de a părăsi Capitala, pre

ședintele organizației japoneze „Solea 
Gakkai", Daisaku Ikeda, s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai presei române și 
japoneze.

Referindu-se la primirea de către 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
oaspetele a spus : „Cea mai impor
tantă experiență pe care am avut-o 
în aceste zile la București a fost, 
fără îndoială, convorbirea pe care am 
purtat-o cu președintele Nicolae

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Rega

tului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, ambasadorul Marii 
Britanii la București, Paul Cecil 
Henry Holmer, a oferit, joi, o re
cepție.

Au participat loan Totu, viceprim- 
ministru al guvernului. Nicolae Gio
san. președintele Marii Adunări 
Naționale. Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ma
rin Dragnea, adjunct al ministrului 
turismului și sportului, președintele 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și .Sport, Mihnea Gheor
ghiu. președintele Asociației de 
prietenie România — Marea Brlta- 
nie, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, personalități 
ale vieții noastre cultural-științifice.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Mircea Andrei a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Zair.

★
în perioada 26 mai — 9 iunie, o 

delegație a Băncii agricole din 
R. P. Chineză, condusă de Han Lei, 
președintele băncii, a efectuat o vi
zită în țara noastră la invitația 
Băncii pentru agricultură și indus
tria alimentară.

In această perioadă, delegația a 
avut convorbiri la Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Finanțe
lor, Banca Națională a Republicii 

lucru de la C.C. al P.C.R. și la Șe
dința comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din Industrie 
și Consiliului Național al Agriculturii, 
sporindu-și necontenit contribuția la 
dezvoltarea multilaterală a societății 
noastre, la ridicarea României so
cialiste pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Au transmis telegrame : Coopera
tivele agricole de producție Bucov
— județul Prahova și Schela — ju
dețul Galați. Asociația economică 
intercooperatistă Șivița — județul 
Galați, distinse cu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" ; consiliile popu
lare ale municipiilor Slatina și Rîm- 
nicu-Vîlcea. Consiliul popular al o- 
rașului Slănic Moldova, consiliile 
populare ale comunelor Scornicești
— județul Olt. Schela — județul Ga
lați. Țînțăreni — județul Gorj. Ru- 
ginoasa — județul Iași, care au pri
mit „Ordinul Muncii" clasa I ; con
siliile populare ale municipiilor 
Cluj-Napoca și Focșani. Consiliul 
popular al comunei Bucov — județul 
Prahova, care au primit „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a ; Consiliul 
popular al municipiului Bîrlad — 
județul Vaslui, care a primit „Ordi
nul Muncii" clasa a IlI-a ; între
prinderea agricolă de stat Niculițel
— județul Tulcea, cooperativa agri
colă de producție Salonta — județul 
Bihor. Stațiunea de cercetare și pro
ducție viti-vinicolă Iași, care au 
primit Ordinul „Meritul Agricol" 
clasa I și alții.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Nicolae 
Giosan. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., loan Sălăjan, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice a M.A.N., loan Ceterchi, 
deputat, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Dhiab M. Al- 
Algawi, ambasadorul Irakului la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Ceaușescu. Cu acest prilej, am con
statat. cu deosebită satisfacție, că 
dorința sa cea mai mare este asigu
rarea păcii în lume. în acest sens 
politica externă pe care o promovea
ză cu consecvență România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este de 
căutare a căilor pentru instaurarea 
păcii mondiale. Acest lucru a ieșit 
cu pregnantă în evidență la pre
ședintele României, mai mult decît 
Ia alți lideri pe care i-am întîlnit în 
diverse țări ale lumii.

închei vizita în România, a de
clarat oaspetele, cu impresii deosebit 
de plăcute. Locurile pe care le-am 
vizitat, oamenii pe care i-am întîl
nit mi-au întărit convingerea că 
România, conducătorii ei manifestă 
o deosebită deschidere spre- dialog, 
spre dezbatere și găsirea căilor pen
tru rezolvarea tuturor problemelor 
care confruntă astăzi omenirea".

„Aș dori să menționez — a spus 
oaspetele — un aspect care mi-a pro
dus o reală satisfacție, și anume do
rința sinceră a României de a extin
de bunele relații prietenești cu Japo
nia existente in toate domeniile de 
activitate".

zilei

Poporul portughez sărbătorește 
astăzi ziua sa națională..

De-a lungul celor peste opt 
veacuri de existență ca stat inde
pendent, Portugalia, odinioară unul 
din marile imperii coloniale ale lu
mii, a cunoscut o evoluție frămîn- 
tată, perioadele de înflorire alter- 
nînd cu cele de declin. Țara a de
venit republică la sfîrșitul primu
lui deceniu al acestui secol, dar. în 
urma unei lovituri militare, regimul 
parlamentar a fost răsturnat în 
1926. ceea ce a înlesnit instaurarea, 
în 1932,. a unei dictaturi de tip fas
cist, care a supus timp de decenii 
poporul portughez unui regim de 
teroare. Dictaturii antipopulare i 
s-a pus capăt prin acțiunea revo
luționară de la, 25 aprilie 1974, în
făptuită de militari patrioți, spri
jiniți de masele populare. S-au 
pus astfel bazele unei dezvoltări 
libere și democratice pentru po
porul portughez.

După „revoluția garoafelor", cum 
a fost numită insurecția de acum 
nouă ani. Portugalia a cunoscut un 
șir de notabile transformări social- 
politice, începînd cu restaurarea li
bertăților publice și crearea de in
stituții democratice. în același timp, 
aceasta a grăbit sfîrșitul ultimului 
și celui mai vechi imoeriu colonial, 
succesul Itjptei de eliberare a po
poarelor înrobite de colonialismul 
portughez in Africa.

Procesul de transformări Înnoi
toare pe plan politic, economic și 
social s-a desfășurat intr-o continuă 
confruntare cu forțele conserva
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0 victorie meritata și foarte prețioasă 
a fotbaliștilor noștri

După un joc bine conceput tactic și susținut 
cu multă dăruire, reprezentativa României 

a învins echipa Suediei cu 1-0

DE LA TRIMISUL NOSTRU LA STOCKHOLM

Transmit această corespondență la 
o oră si ceva după încheierea vic
toriosului meci reușit de echipa re
prezentativă de fotbal a României 
la Stockholm. în fața puternicei se
lecționate a Suediei. Scorul, după 
cum prea bine îl știe toată tara la 
această oră. este 1—6. în jurul meu 
jucătorii și ceilalți membri ai de
legației române privesc meciul la 
televizor, căci televiziunea suedeză 
nu, a transmis în direct, ci abia la 
o o.râ după terminarea partidei.

Urcați în autobuz. fotbaliștii 
noștri și-au adus aminte de ceea ce 
le spusese Bjorn Borg cu o seară 
înainte. Sosit la Stockholm pe la 
11 noaptea, după o călătorie de 4 
ore cu avionul de la Monte Carlo 
unde locuiește împreună cu Mariana 
Simiohescu. Borg mersese direct la 
hotelul echipei noastre și spusese 
băieților: în meciul cu Suedia de 
la București am fost de față și 
v-am purtat noroc, am venit și a- 
cum. de asemenea, cu gîndul bun de 
a vă purta noroc. Și ne-a purtat.

Meciul, cum s-a văzut si la te
levizor și cum probabil s-a înțeles 
din transmisia de la radio, a fost 
destul de crincen și aprig disputat 
pînă/în ultima clipă. E drept, n-a 
fost un ioc de spectacol, a fost un 
joc aspru de calificare în care ni
meni nu-și putea permite arta de 
dragul artei fotbalistice.

Jucătorii români s-au prezentat ne 
terenul din capitala Suediei ambi
țioși și îndrăzneți și au aplicat ex
celent o tactică de ioc bine adecva
tă pentru această partidă „în de
plasare". împotriva unor adversari 
valoroși. Țesătura de pase în pro
pria jumătate de teren și tactica de 
„așteptare" a advensarului. un ade
vărat joc de șah fotbalistic, i-au sur
prins pe suedezi, care n-au găsit 
deloc antidotul cuvenit. Deși* * *» ad
versarii au atacat mai mult, se poa
te spune că echipa noastră a domi
nat tactic întregul joc. iar în pu
tinele faze de poartă ale meciului, 
de asemenea, reprezentanții noștri 
au fost mai periculoși. Astfel. în 
min. 7, Rednic a trimis mingea in 
bară. apoi. în min. 29. Cămătaru, 
la un excelent contraatac, s-a in
filtrat pînă în careul advers, de 
unde a marcat imparabil golul vic
toriei. Și în repriza secundă, cu toa
te că suedezii au exercitat o pre
siune puternică la poarta noastră, 
atacînd mult mai insistent decît în 
prima parte a meciului, tot jucă
torii noștri 6-au dovedit mai pe
riculoși. în același minut 70 Țicleanu 
și Bălăci trimițînd lovituri Pe care 
portarul suedez le-a apărat cu di
ficultate. Desigur, trebuie să _ re
marcăm că toți apărătorii noștri. în 
frunte cu Silviu Lung, și-au făcut 
perfect datoria, ca dealtfel si cei
lalți coechipieri, deveniti apărători 
de circumstanță.

Socialiste România. Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Academia de științe agricole și sil
vice și la Casa de Economii și Con
semna ți uni. Cu acest prilej, oaspeții 
au luat cunoștință de organizarea 
agriculturii, activitatea de finanțare 
și creditare a unităților agricole, 
aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar. De asemenea, au 
fost abordate aspecte privind dez
voltarea colaborării, și cooperării 
româno-chineze in domeniul finan- 
ciar-bancar,

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația chineză a vizitat unele 
unități agricole de stat și coopera
tiste, întreprinderi de industrie ali
mentară din județele Brăila, Con
stanța. Maramureș și Suceava.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Filipine. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-filipineză au organizat in Ca
pitală. joi după-amiază, o manifes
tare culturală. în cadrul căreia zia
ristul Paul Diaconu a prezentat im
presii de călătorie din această țară. 
S-a vizionat, de asemenea, un film 
documentar filipinez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-filipineză. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți Mario C. Bellsa- 
rio, ambasadorul Republicii Filipine 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE ROMANEASCĂ. în
orașul Tărgoviște din R.P. Bulgaria 
s-a deschis expoziția „România tu
ristică ’83". acțiune ce se înscrie în 
cadrul bunelor relații dintre orga
nizațiile de turism din cele două 
țări vecine. Au fost prezenți repre
zentanți ai organelor de partid și 
de stat locgle, ai biroului județean 
de turism, membri ai ambasadei 
noastre la Sofia, un numeros public.

LA BIBLIOTECA ROMANA 
DIN ROMA au avut loc seri de 
poezie românească organizate în

I colaborare cu Mișcarea de poezie 
a Centrului internațional „Euge
nio Montale", Sindicatul național 
al scriitorilor și Uniunea cititori
lor italieni. Cu acest prilej, o se- 

I . rie de cunoscuți poeți italieni au 
prezentat opere ale unor poeți ro-

Pentru rezultatul reușit în ca
pitala suedeză, pentru admirabila 
dăruire cu care au jucat, pentru in
teligența cu care au gîndit fazele, 
chiar si în momentele dificile prin 
care au trecut, se cuvin calde feli
citări tuturor celor 13 tricolori care 
au evoluat pe terenul stadionului 
„Rasunda". ca si tinerilor antrenori 
Mircea Lucescu și Mircea Rădu- 
lescu.

înainte de a reproduce pentru citi-
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toare, cu încercările repetate ale 
acestora de a anula cuceririle oa
menilor muncii și de a-și redobîndi 
vechile poziții și privilegii. în pofi
da acestor încercări, a unor dificul
tăți interne și internaționale, po
porul portughez își manifestă ho- 
tărîrea de a urma calea dezvoltării 
democratice.

Poporul român, apropiat de po
porul portughez prin originea la
tină comună, prin afinități de lim
bă și cultură, a salutat cu căldură 
răsturnarea regimului de dictatură 
fascistă din Portugalia, și-a expri
mat solidaritatea deplină cu lupta 
forțelor social-politice înaintate 
pentru dezvoltarea liberă a Portu
galiei pe calea progresului econo
mic și social. Țara noastră s-a nu
mărat printre primele state care au 
recunoscut noul regim democratic, 
iar. în perioada care a trecut de 
atunci legăturile de colaborare ro- 
mâno-portugheze au cunoscut o 
considerabilă extindere și diversi
ficare. Acest curs a fost puternic 
stimulat de dialogul la cel mai înalt 
nivel, de acordurile și înțelegerile 
stabilite între președinții caior două 
țări cu prilejul vizitelor și convor
birilor de la București și Lisabona, 
care au creat un cadru favorabil 
amplificării pe multiple planuri a 
raporturilor româno-portugheze.

Sărbătoarea națională a Portuga
liei prilejuiește poporului nostru 
reafirmarea sentimentelor de pro
fundă prietenie față de poporul 
portughez, căruia îi adresează urări 
de succes in dezvoltarea democrati
că a tării, de prosperitate și pace.

tori cîteva din declarațiile făcute de 
personajele implicate direct în acest 
joc. să mai notăm cîteva amănunte 
care ar putea interesa. La meci a 
asistat și antrenorul cehoslovac 
Havranek venit aici să-și vadă vii
torii adversari. El a urmărit tot tim
pul echipa noastră, nelipsind nici 
măcar de la antrenamentul făcut de 
echipa noastră marți seara și 
miercuri seara.

Ziarul Dagens Nyheter din ziua 
meciului relata pe larg pe două co
loane despre visul avut de Corne- 
liusson cu o noapte înainte : acesta 
a visat că în primele 5 minute va 
înscrie două goluri.

Declarații după meci
NICOLAE STAN, vicepreședinte 

al C.N.E.F.S., conducătorul delega
ției : Dincolo de bucuria succesului, 
se înțelege că va trebui să rămînem 
cu picioarele pe pămînt, să fim re
aliști și modești în continuare, să 
muncim pe mai departe, fiindcă mai 
este mult de Jmuncit atît la echipa 
națională, cit și în general în fotba
lul nostru. Pentru azi felicit călduros 
pe jucători și pe antrenori, care au 
reușit un rezultat bun.

MIRCEA LUCESCU : Este o victo
rie meritată împotriva unei parte
nere foarte puternice. De data aceas
ta am avut avantajul că am văzut 
noi jocul partenerei (Suedia — Ita
lia 2—0), l-am studiat și am găsit 
cele mai bune mijloace de a-i bloca 
atacurile și în mod deosebit cunos
cuta eficiență la fazele fixe. Băieții 
rămîn ceea ce au fost și altădată : 
admirabili.

LARS ARNESSON, antrenorul 
echipei Suediei : Este tristă pierderea 
noastră, dar și mai trist este că n-am 
reușit un joc cu care să fi putut 
cîștiga ; n-am avut atac clarvăzător, 
n-am pasat bine, ne-au lipsit pasele 
lungi. în adîncime. S-a impus echipa 
României. Tactica folosită de Mircea 
Lucescu a fost grozavă. Fotbaliștii 
români au pasat In cerc, ai noștri 
complăcîndu-se să se zbată la mij
locul acestui cerc. Jocul nu a fost 
brutal. Care a fost cel mai greu meci 
al nostru din grupă 7 Evident, cel de 
azi cu România. Am pierdut la echi
pa României toate cele 4 puncte 
pentru că echipa României e mai 
bună. Totuși, noi considerăm că mai 
avem șanse în continuare. De la oas
peți nu vreau să vorbesc decît des
pre Bălăci, un fotbalist pe care un 
antrenor îl poate și iubi și uri în 
același timp.

ILIE BĂLĂCI : cred că a fost evi
dent că m-am străduit să interpretez 
altă partitură tactică decît pe aceea 
pe care mi-o cunoșteau adversarii. 
Sintem din nou o echipă unită.

CĂMĂTARU : sînt fericit că după 
o lungă perioadă în care se spunea 
că joc bine dar nu marchez. am 
reușit să înscriu golul victoriei.

A, PROKOP, arbitrul meciu
lui : V-am spus în avion, la venire, 
că nu sint un arbitru al gazdelor ? 
V-ați convins. Dar și echipa dv. a 
fost mai inteligentă și mai puternică 
nu numai decît adversarul, ci și decît 
credeam eu. Probleme de joc deose
bite nu ml s-au pus.
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PREȘEDINTELE REPUBLICII ISLAMICE IRAN L-A PRIMIT 
PE MINISTRUL ROMAN AL AFACERILOR EXTERNE

- S i
iJ&tțgkH

TEHERAN 9 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, aflat în vizită ofi
cială la Teheran, a fost primit de 
Seyyed Aii Khamenei, președintele 
Republicii Islamice Iran.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, a 
fost transmis președintelui Iranului 
un salut prietenesc. însoțit de cele 
mai bune urări de sănătate si fe
ricire. de pace, prosperitate și 
succes poporului iranian, pe calea 
dezvoltării sale independente.

Exprimînd cordiale mulțumiri 
pentru salutul prietenesc si urările 
primite din partea șefului statului 
român, președintele Republicii Is
lamice Iran a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde urări de sănătate, fericire șl 
succes, de pace și progres poporu
lui român.

în cursul convorbirilor care au a- 
vut loc au fost exprimate satisfac
ția celor două părți fată de stadiul 
raporturilor bilaterale, precum st 
dorința de amplificare și intensifi
care a conlucrării prietenești din
tre popoarele român și iranian în 
toate domeniile de interes comun, 
pe baze de deplină egalitate, do 
respect și interes reciproc. S-a a- 
preciat. de comun acord, că dezvol
tarea raporturilor româno-iraniene 
pe plan bilateral, ca si lărgirea con
lucrării dintre cele două țări în via
ța internațională corespund intere
selor fundamentale ale popoarelor 
lor. cauzei generale a păcii, inde
pendentei. stabilității si cooperării 
în întreaga lume.

La întîlnire. desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat ministrul de externe ira
nian. Aii Akbar Velayati, precum si 
ambasadorul României la Teheran.

Cooperare fructuoasă româoo-moogolă
Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal a vizitat o unitate 

economică realizată în colaborare cu România
ULAN BATOR 9 (Agerpres). — To

varășul Yumjaaghiin Țedenbal. secre
tar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, însoțit de 
alți membri ai conducerii de partid 
și de stat a R.P. Mongole, a vizitat, 
la 9 iunie. Combinatul de mobilă si 
mucava din Ulan Bator, rod al coo-

„Ne situăm pe poziția retragerii armelor nucleare 
de pe pamintul grec“

Declarația premierului Andreas Papandreu
ATENA 9 (Agerpres). — Premie

rul elen, Andreas Papandreu, a de
clarat că programul nuclear ameri
can de construire a unor rachete 
nucleare are un caracter destabili
zator „extrem de periculos" și că 
in deceniul in care ne aflăm crește 
pericolul la adresa omenirii din 
cauza acestor arme. Vorbind în 
fața grupului parlamentar din par
tea Mișcării Socialiste Panelene 
(P.A.S.O.K.), premierul grec a ară
tat că planul american de con
struire a rachetelor antibalistice,

Declarația președintelui Franței
referitoare la recenta reuniune de la Williamsburg

PARIS 9 (Agerpres). — Referin- 
du-se într-o declarație televizată la 
recenta reuniune de la Williamsburg 
(S.U.A.), președintele Franței, 
Francois Mitterrand, a afirmat — re
levă France Presse — că reuniunea 
nu răspunde așteptării milioanelor 
de șomeri din țările occidentale și 
nici așteptării țărilor din „lumea a 
treia" „zdrobite sub povara dolaru
lui". Președintele francez a precizat 
că la Williamsburg nimic nu s-a 
realizat în ce privește cursul dola
rului, reducerea deficitului bugetar

Conferința la nivel înalt a O.U.A.
ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — 

Inaugurînd cea de-a XIX-a Confe
rință la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.). Daniel 
Arap Moi, președintele Kenyei. pre
ședinte în exercițiu al O.U.A., a de
clarat că desfășurarea reuniunii, în 
pofida dificultăților care au existat, 
demonstrează,hotărîrea statelor mem
bre de a găsi.’ în comun, soluții prac
tice la problemele continentului.

în continuarea lucrărilor. Mengistu 
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Etiopiei, a fost ales în funcția de 
președinte al celei de-a XIX-a reu
niuni Ia nivel înalt a O.U.A. în 
cuvîntul său. el s-a referit, cu precă
dere. la situația din Africa australă, 
condamnînd politica regimului rasist 
de la Pretoria, care își intensifică te
roarea în interiorul țării, declanșează 
acțiuni agresive împotriva țărilor a- 
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Stefan Nicolae. și ambasadorul Ira
nului la București. Ahmad Ajallooe- 
ian. alte persoane oficiale.

■Ar
La 9 iunie au luat sfîrșit convor

birile oficiale dintre miniștrii de ex
terne român și iranian. Cea de-a 
doua rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării unor proble
me majore ale vieții contemporane. 
Cei doi miniștri au relevat necesi
tatea intensificării eforturilor pe 
plan internațional pentru depășirea 
actualei stări de tensiune din lume, 
pentru realizarea de pași efectivi 
pentru dezarmare, și în primul rînd 
dezarmare nucleară, pentru asigu
rarea păcii și înțelegerii, în interesul 
tuturor popoarelor, pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. reducerea și lichidarea de
calajelor dintre țările bogate si cele 
sărace, pentru lichidarea stărilor de 
conflict și război din diferite părți 
ale lumii, pentru democratizarea 
raporturilor dintre state.

S-a convenit să se acționeze pen
tru intensificarea conlucrării dintre 
România și Iran în viața interna
țională. la Organizația Națiunilor 
Unite. în cadrul organismelor aces
teia. în „Grupul celor 77", în miș
carea țărilor nealiniate, ca și în alte 
foruri internaționale.

Cele două părți au apreciat că 
vizita oficială a ministrului român 
de externe în Iran, convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej contri
buie într-o .măsură însemnată la am
plificarea raporturilor prietenești 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Iran.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a adresat ministrului iranian 
Aii Akbar Velayati invitația de a 
efectua o vizită oficială în România 
în cursul acestui an. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi stabilită ulterior, prin 
canale diplomatice.

perării și colaborării fructuoase din
tre România și Mongolia.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
a reliefat rezultatele bune obținute 
de specialiștii și muncitorii români 
și mongoli în construcția celor patru 
fabrici ale combinatului, a cărui dare 
completă în exploatare urmează a 
avea loc în viitorul apropiat.

a rachetelor MX și programul 
N.A.T.O. de amplasare a rachetelor 
„Pershing-2" și „Cruise" în Europa 
occidentală, începînd din acest an, 
pot constitui „un îndemn semnifi
cativ pentru o conflagrație mon
dială". Pe de altă parte, el a ară
tat că guvernul elen nu deține con
trolul asupra armelor nucleare afla
te pe teritoriul Greciei, „și din 
această cauză noi ne situăm pe po
ziția retragerii armelor nucleare" de 
pe pamintul grec.

al S.U.A. sau scăderea ratelor înalte 
ale dobînzilor americane. „Am îndo
ieli asupra utilității acestor reuniuni 
anuale la nivel înalt, cel puțin în 
forma în care se desfășoară la ora 
actuală" — a spus el.

Referindu-se la situația internă a 
Franței, președintele Mitterrand a 
spus că „nu există o politică de al
ternativă" la actuala politică econo
mică a guvernului Mauroy. El a a- 
preciat că „politica guvernului este 
necesară" pentru a restabili echili
brele Franței a combate inflația și 
șomajul.

frlcane independente vecine și conti
nuă să ocupe teritoriul namibian. în 
intervențiile lor. cei doi vorbitori au 
evidențiat, de asemenea, deosebita 
preocupare față de criza economică, 
fără precedent, ce confruntă cea mai 
mare parte a țărilor continentului.

Președintele S.W.A.P.O., Sam Nu- 
joma, a exprimat hotărîrea poporului 
Namibiei de a continua lupta de eli
berare pentru respectarea drepturi
lor sale legitime la autodeterminare 
și independentă.

în cadrul primei ședințe de lucru. 
Edem Kodjo, secretar general al 
O.U.A.. a prezentat un raport cuprin- 
zînd chestiunile politice și economice 
care confruntă continentul african, 
precum și progresele făcute pentru 
soluționarea lor. în ultimii doi ani.

S-a procedat, apoi, la adoptarea 
ordinii de zi. care cuprinde proble
mele majore politice, economice si 
sociale ale Africii.

AGENȚIILE de presă
W ițe scurt

mâni contemporani și au recitat din 
lucrările lor. Au participat critici 
și istorici literari, profesori uni
versitari, oameni de artă și cul
tură, studenți.

LA GENEVA a avut loc joi o șe
dință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele 
privind limitarea și. reducerea ar
mamentelor strategice, anunță a- 
genția T.A.S.S. Aceeași agenție re
latează că în același oraș a avut 
loc, joi, o ședință plenară a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tra
tativele privind limitarea arma
mentelor nucleare în Europa.

ÎMPRUMUT. R.P. Chineză va 
primi din partea Japoniei un îm
prumut în valoare de 69 miliarde 
yeni (circa 286 milioane dolari), re-

$

Sesiunea Conferinței 
Internaționale a Muncii

Cuvîntul șefului delegației 
române

GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară cea de-a 69-a 
sesiune q. Conferinței Internaționale 
a Muncif,

Luînd cuvîntul în dezbaterile ge
nerale. șeful delegației române, 
Maxim Berghianu, ministrul muncii, 
a atras atenția că, în condițiile in
terdependentei tot mai accentuate a 
proceselor mondiale, practicile discri
minatorii în comerțul internațional, 
barierele comerciale și obstacolele în 
calea transferului de tehnologie nu 
fac decît să agraveze consecințele 
crizei economice, decalajele și infla
ția și să mențină șomajul la nive
luri ridicate în întinse zone ale lu
mii.

După ce s-a referit la povara 
cursei înarmărilor și la necesitatea 
opririi acesteia și trecerii la dezar
mare generală, în primul rînd nu
cleară, vorbitorul a relevat că recon- 
versiunea fondurilor economisite prin 
reducerea cheltuielilor militare în 
scopul soluționării problemelor eco
nomice și sociale ar avea ca efect 
accelerarea progresului economic ge
neral în toate țările.

în legătură cu situația zecilor de 
milioane de copii, care în diferite 
zone ale lumii sînt forțați să mun
cească în condiții dificile, fiind deli
berat exploatați, el s-a pronunțat 
pentru interzicerea prin lege a acti
vităților periculoase pentru copii, 
precum și pentru eliminarea rapidă 
a exploatării economice și sociale a 
copiilor și tineretului. Vorbitorul a 
înfățișat măsurile adoptate în Româ
nia pentru protejarea copiilor și 
tinerilor, cărora li se asigură condi
ții de învățătură și pregătire profe
sională. în vederea integrării îor în 
muncă și viată.

Delegația română a supus ■ confe
rinței un proiect de rezoluție v pri
vind tinerii și contribuția O.I.M. la 
Anul internațional al tineretului.

Convorbiri 
româno-ungare

BUDAPESTA 9 (Agenpres). — 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a efectuat o 
vizită în R. P. Ungară, unde a avut 
consultări cu Istvan Rosea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R.P.U. în încheierea vizitei, adjunc
tul ministrului de externe român a 
fost primit de Peter Varkonyi, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., și de Frigyes 
Puia, ministrul afacerilor externe al 
R.P.U.

în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate, în spiritul înțelegerilor conve
nite între tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, stadiul 
și posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor și cooperării multilaterale ro- 
mâno-ungare, precum și, unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

Cuvîntarea președintelui 
Egiptului

GENEVA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul sesiunii Conferin
ței Internaționale a Muncii, care se 
desfășoară la Geneva, președintele 
Egiptului. Hosni Mubarak, a relevat 
„necesitatea de a se sprijini dreptul 
poporului palestinian la autodetermi
nare și la afirmarea entității sale 
naționale pe teritoriul său". Politica 
Israelului de creare a noi implantări 
în teritoriile arabe ocupate — a spus 
Mubarak — „constituie o revenire 
la practicile imperialiste învechite și 
o sfidare a voinței comunității inter
naționale".

Nesocotind numeroasele 
proteste din lumea întreagă 

Regimul rasist sud-african 
a săvirsit o nouă crimă
JOHANNESBURG 9 (Agerpres). —• 

Regimul minoritar rasist al Africii 
de Sud a săvîrșit o nouă crimă. Ne
socotind numeroasele proteste lansa
te din lumea întreagă de a fi co
mutată pedeapsa cu moartea pro
nunțată. anul trecut. împotriva a 
trei tineri de culoare, membri ai 
Congresului Național African, au
toritățile rasiste de la Pretoria au 
ordonat executarea celor trei mili- 
tanți ai A.N.C.. prin spinzurare. sen
tință împlinită. în zorii zilei de joi, 
în incinta închisorii centrale din 
Pretoria.

în declarația lui Alfred Nzo. secre
tarul general al Congresului Natio
nal African (A.N.C.) difuzată, la se
diul O.N.U. din New York, se arată 
că cei trei tineri patrioți. condamnați 
la pedeapsa capitală, nu au avut o 
altă vină decît aceea de a fi luptat 
împotriva sistemului inuman al 
apartheidului și pentru dreptul po
pulației de culoare din R.S.A. la li
bertate și o viață demnă.

latează agenția China Nouă, adău
gind că acordul în acest sens a fost i 
încheiat în cadrul reuniunii de la I 
Tokio a reprezentanților guverna- * 
mentali ai celor două țări. Agenția 
precizează că 49,9 miliarde yeni vor I 
fi folosiți pentru construirea în | 
China a portului Shijiusuo și a unei 
căi ferate ce- va face legătura cu i 
portul, precum și la realizarea căii 
ferate Beijing — Qinguangdao. 1 
Cealaltă parte a împrumutului va 
fi utilizată pentru finanțarea unor 
importuri chineze din Japonia. I

OPERAȚIUNE ANTIDROG. După i 
cum relatează agenția Asso
ciated Press, poliția israeliană a 
anunțat că a pus capăt activității . 
unei ample rețele de traficanți de 
droguri, care 6-a folosit de militari • 
israelieni pentru a introduce, pe 
parcursul ultimelor opt luni, circa I 
15 tone de hașiș din Liban în Is- | 
rael. S-a precizat că drogul a fost 
transportat cu mijloace ale arma- I 
tei: și că cel puțin doi șoferi mili- | 
tari israelieni erau stipendia.ți al 
traficanților. în cadrul acțiunii I 
antidrog au fost arestate 36 de per- | 
soane.
--------------------------- 1
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POZIȚIA Șl PROPUNERILE ROMÂNIEI LA SESIUNEA A VI-A
A, CONFERINȚEI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

PREZENTATE DIN ÎNSĂRCINAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
președintele Republicii Socialiste România,

de către tovarășul MANEA MĂNESCU, vicepreședinte al Consiliului de Stat, conducătorul delegației române la sesiune
BELGRAD 9 - De la trimisul Agerpres : Joi, în cadrul dezba

terilor generale ale celei de-a Vl-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., DIN 
ÎNSĂRCINAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, conducătorul delegației 
române la sesiune, a prezentat ■„Poziția și propunerile României la 
sesiunea a Vl-a a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare".

Poziția și propunerile prezentate, care dau expresie preocupării 
președintelui Nicolae Ceaușescu pentru abordarea intr-un spirit nou, 
realist și soluționarea echitabilă, prin cooperare, a complexelor pro
bleme actuale din economia mondială, activității sale neobosite 
consacrate lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, au fost primite cu profund interes și vie sa
tisfacție de către participanții la sesiune.

In deplin consens cu cerințele actuale și de perspectivă ale pro
movării dezvoltării, pozițiile și inițiativele țării noastre la cea de-a 
Vl-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare se inscriu ca o nouă și importantă contribuție a României 
socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu la rezolvarea proble
melor ce confruntă economia mondială și viața internațională, in 
interesul progresului general ți asigurării păcii in lume.

Domnule președinte,
Domnule secretar general, 
Doamnelor și domnilor,
îmi este deosebit de plăcut să vă 

transmit dumneavoastră, participan- 
ților la această importantă reuniune 
internațională, salutul prietenesc al 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae. Ceaușescu. și 
urările sale de deplin, succes actua
lei sesiuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare.

Din împuternicirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu am onoarea să 
prezint poziția și propunerile Româ
niei în problemele aflate pe agenda 
de "lucru a sesiunii . și să vă asigur 
de dorința fermă a României de a 
conlucra strîns cu toate țările parti
cipante pentru ca, prin eforturi co
mune, să obținem rezultate care să 
răspundă aspirațiilor tuturor țărilor 
privind depășirea dificultăților eco
nomice actuale și asigurarea stabili
tății economice generale, năzuințelor 
de pace și progres ale tuturor po
poarelor.

Problemele lichidării subdezvoltă
rii. ale eliminării marilor decalaje 
economice între state și instaurării 
■noii ordini economice. mondiale ocu
pă un loc central în politica externă 
a României,?în. prodigioasa activitate 
internațională a președintelui, Nicolae 
Ceaușescu. Așa cum sublinia recent 
președintele României, „acordăm o 
deosebită atenție problemelor eco
nomice, realizării unei înțelegeri 
între țările bogate și sărace cu pri
vire la lichidarea subdezvoltării;, la 
un sprijin mai puternic pentru ță
rile slab dezvoltate, pentru asigura
rea dezvoltării echilibrate a econo
miei mondiale - și realizarea unei 
noi ordini economice mondiale. în 
acest sens, considerăm că reuniunea 
U.N.C.T.A.D. de la Belgrad poate să 
aibă un rol important și vom acțio
na împreună cu toarte țările în curs 
de dezvoltare, cu toți cei care do
resc să contribuie la rezolvarea pro
blemelor, in așa fel. Incit să găsim 
soluții acestor probleme complexe 
pentru a asigura o perspectivă nouă, 
de, bunăstare și fericire tuturor na
țiunilor lumii". Atașamentul țării 
noastre față de cauza instaurării 
noii ordini economice, a dezvol
tării colaborării intre popoare iz
vorăște din însăși natura orînduirii 
sale, din aspirația legitimă a poporu
lui român de a contribui — îțn- 
preuriă cu popoarele și forțele iubi
toare de pace și progres de pretutin
deni — la edificarea unei lumi mai 
bune, a dreptății și echității, in 
care toate națiunile , să poată conlu
cra fructuos pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Por
nind de la această poziție de prin
cipiu, România participă la actuala 
sesiune U.N.C.T.A.D. hotărîtă să-și 
aducă întreaga contribuție la efor
turile consacrate depășirii gravelor 
dificultăți economice cu care este 
confruntată omenirea și, in primul 
rina țările în curs de dezvoltare, 
instaurării unei conlucrări autentice 
intre țările dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare care să deschidă 
perspective reale pentru accelerarea 
procesului de lichidare a subdezvol
tării și edificare a noii ordini eco
nomice internaționale, pentru asigu
rarea păcii și securității interna
ționale.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a vă adresa, domnule președin
te. cele mai calde felicitări pentru 
alegerea dumneavoastră ca președin
te al acestei reuniuni și să vă asi- 
gur de întreaga cooperare a delega
ției române. Vă rog, totodată, să 
transmiteți conducerii Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, po

poarelor Iugoslaviei, față de oare 
țara noastră nutrește o caldă și sin
ceră prietenie, sentimentele noastre 
de gratitudine pen,tril condițiile ex
celente create în vederea desfășură
rii cu succes a lucrărilor reuniunii 
noastre, in frumoasa dumneavoastră 
capitală.

Domnule președinte,
Cea de-a Vl-a sesiune a 

U.N.C.T.A.D. are loc într-o perioadă 
cind viața internațională este mar
cată de probleme deosebit de grave 
și complexe, cîhd raporturile dintre 
state sînt puternic afectate de neîn
crederea' și încordarea care s-au a- 
cumulat în lume ca rezultat al vechii 
politici de dominație și asuprire im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
îistă, de consolidare și reîmpărțire a 
sferelor de influență, de amestec în 
treburile interne ale altor popoare, 
în diferite regiuni ale lumii se men
țin și se agravează vechile conflicte, 
apar altele noi. Se recurge cu prea 
multă ușurință la forță și la ame
nințarea cu forța, se manifestă tot 
mai acut, sub diferite forme, o se
rie de contradicții și confruntări, se 
încalcă normele de drept și justiție 
internațională. în mod deosebit 
cunoaște o amploare fără prece
dent cursă înarmărilor, care a 
făcut ca . în lume , să se acumuleze 
uriașe cantități de armament — în
deosebi atomic — ce pot distrug® de 
citeva ori întreaga planetă. Toate 
acestea creează mari pericole la 
adresa libertății și independenței 
tuturor popoarelor, sporesc nemăsu
rat primejdia declanșării unor noi 
războaie, inclusiv a unui război ter
monuclear nimicitor. In fața acestor 
realități, România consideră că este 
mai necesar ca oricînd ca toate po
poarele, forțele democratice, progre
siste din întreaga lume să-șî uneas
că eforturile și să conlucreze cît mai 
slrîns pentru oprirea încordării in
ternaționale, a cursului periculos 
spre confruntare și război, pentru o 
politică de destindere, colaborare și 
pace, de egalitate și respect al drep
tului fiecărei -națiuni la dezvoltare 
liberă și independenta.

în strînsă relație de condiționare 
cu evoluția vieții politice internațio
nale are loc o agravare a situației 
economice mondiale, se amplifică, 
sub diferite forme, manifestările 
crizei economice, care afectează 
practic toate statele — și cu deose
bire țările în curs de dezvoltare — 
contribuie la perpetuarea și adânci
rea decalajelor dintre țările bogate 
și țările sărace. Criza economică 
mondială afectează tot mai grav 
schimburile economice și ■ sistemul 
monetar-financiar internațional, și 
a determinat și determină o pu
ternică perturbare a relațiilor co
merciale și a cooperării * economice 
dintre state. Pentru prima dată 
după cel de-al doilea război mondial 
comerțul internațional a stagnat, iar 
in 1982 a înregistrat chiar o scădere.

_______

S-au intensificat — în special in 
forme noi — barierele protecționiste 
în calea" desfășurării normale a co
merțului internațional, îndeosebi a 
exporturilor de produse manufactu
rate ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Este regretabil” că, în pofida repe
tatelor angajamente luate de. guver
ne de a nu introduce noi restricții 
și de a renunța la cele existente, 
reuniunea ministerială G.A.T.T. din 
toamna anului trecut nu a reușit să 
determine o. cotitură în direcția in
staurării unui comerț liber, echita
bil. în domeniul prețurilor s-au 
creat mari disproporții -'între prețu
rile materiilor prime și cele ale pro
duselor industrializate.

în același timp s-au accentuat 
practicile monopoliste și restricțiile 
în domeniul transferului de tehno

logie. Accesul a numeroase țări la 
tehnică și tehnologie modernă a de
venit practic imposibil.

Un factor cu un efect deosebit de 
distructiv asupra activităților eco
nomice din întreaga lume l-a con
stituit politica dobînzilor înalte pro
movată în ultimii ani de unele țări 
puternic industrializate.

Toate acestea s-au repercutat deo
sebit de puternic asupra dezvoltării 
economice a tuturor statelor, și în 
primul rind asupra situației econo
mice a țărilor în curs de dezvoltare, 
a căror datorie externă însumează 
în prezent peste 600 miliarde de do
lari. Ca urmare, în multe țări în 
curs de dezvoltare s-a înregistrat o 
stagnare sau chiar un recul al creș
terii economice. Numeroase țări au 
trebuit să își reducă drastic progra
mele lor de creștere în domeniul a- 
griculturii. industriei. transportului 
și nivelului de trai — ceea ce a dus 
și duce la adîncirea și mai puternică 
a decalajului dintre aceste țări și 
țările dezvoltate, industrializate.

Este o realitate evidentă faptul că 
accelerarea cursei înarmărilor a con
stituit și constituie tin factor impor
tant de agravare a crizei economice 
mondiale, politica de înarmări detur- 
nînd uriașe resurse de la activitățile 
economice, intr-un moment în care 
relansarea procesului dezvoltării pe 
plan mondial reclamă mai mult ca 
oricînd sporirea volumului investi
țiilor productive, acordarea unui 
sprijin mai substanțial țărilor în 
cure de dezvoltare.

Trebuie spus că. cu toate semnele 
de redresare existente în unele țări 
dezvoltate, tabloul situației econo
mice internaționale actuale nu oferă 
indicii sigure privind realizarea unei 
relansări durabile și generalizate. 
Deși în ultimele două decenii pro
blemele subdezvoltării, ale edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale au făcut obiectul unor ample 
dezbateri și a numeroase decizii în 
organizațiile internaționale, rezulta
tele obținute pe linia soluționării 
acestor probleme fundamentale ale 
epocii contemporane sînt practic 
nesemnificative.

Realitățile arată că țările dezvol
tate nu sînt pregătite și nu au ajuns 
încă la înțelegerea că trebuie să 
abo-rdeze într-o formă nouă, mai ra
dicală, problemele economice mon
diale, ale subdezvoltării. Această ne
înțelegere și incapacitate de a abor
da problemele intr-un mod nou s-au 
manifestat și în unei© organizații 
economice internaționale, în special 
cele monertar-financiare.

Starea negativă de lucruri din eco
nomia mondială și cu deosebire gra
vitatea situației economice a țărilor 
în curs de dezvoltare pun cu acui
tate în fața comunității internaționale 
sarcina imperioasă de a se institui o 
conlucrare reală între țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare, 
care să pornească de la recunoașterea 
interdependenței crescînde între eco
nomiile naționale, a imposibilității 
depășirii situației de astăzi prin ac
țiuni izolate ale unei țări sau grup 
de țări, oricît de puternice ar fi ele 
din punct de vedere economic.

Ieșirea din actuala situație de criză 
reclamă convergențe economice 
globale, relansarea activității econo
mice nu numai în țări dezvoltate, ci 
revitalizarea procesului dezvoltării 
în întreaga lume, în primul rind prin 
crearea condițiilor pentru ca țările 
în curs de dezvoltare să-și recapete 
rolul dinamic în creșterea comerțu
lui internațional. în economia mon
dială. O asemenea abordare cores
punde intereselor tuturor țărilor — 
inclusiv ale țărilor dezvoltate — ale 
asigurării stabilității economice și 
politice în întreaga lume.

Toate acestea arată că pentru a se 
depăși actuala situație critică este 
necesară dezvoltarea unei largi co
laborări economice internaționale, nu 
restrângerea și împiedicarea desfășu
rării normale a relațiilor dintre state, 
în această privință conferința la ni
vel înalt a țărilor nealiniate de la 
New Delhi și reuniunea ministerială 
a „Grupului celor 77“ de Ia Buenos 
Aires au elaborat și adoptat propu
neri concrete privind acțiunile de în
treprins la U.N.C.T.A.D. VI. atît pe 
termen scurt, cît și pe termen lung. 
Ele reflectă dorința fermă a țărilor 
în curs de dezvoltare de a -face to
tul pentru ca la actuala sesiune de 
la Belgrad să se ajungă la rezultate 
concrete care să contribuie la ame
liorarea situației lor economice, la 
reluarea procesului dezvoltării în 
lume, la efectuarea restructurărilor 
necesare în economia mondială.

România. împreună cu celelalte 
țări în curs de dezvoltare care au 
adoptat la Buenos Aires platforma 
comună a „Grupului celor 77“, consi
deră că actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. 
trebuie să își concentreze eforturile 
în direcția unor soluții care să îm

bine măsurile pe termen scurt — în 
cadrul unui program imediat de ac
țiune — cu măsurile pe termen 
lung, de transformare a sistemului 
economic internațional în scopul așe
zării lui pe principii noi, echitabile, 
care să dubă la relații noi. bazate 
pe egalitate, echitate și avantaj re
ciproc între țările bogate și sărace, 
între toate statele lumii.

Iată de ce. domnule președinte. 
ROMANIA A VENIT LA ACEASTA 
CONFERINȚA DE LA BELGRAD 
CU UN MESAJ PENTRU DIALOG 
ȘI CONCERTARE, CU DORINȚA DE 
A PARTICIPA LA LUCRĂRI ÎN- 
TR-UN SPIRIT DE COOPERARE ȘI 
ÎNȚELEGERE, ADRESIND CELOR
LALTE TARI PARTICIPANTE IN
VITAȚIA SA ADOPTE ACEEAȘI 
ATITUDINE LA ACEASTA CONFE
RINȚA, IN SCOPUL DEBLOCĂRII 
NEGOCIERILOR ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE ȘI AL ÎNDREP
TĂRII LOR PE FĂGAȘUL UNOR 
REZULTATE CONCRETE.

Domnule președinte,
Doresc să mă refer, în continuare, 

Ia unele probleme a căror soluționa
re are, în concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, o im
portanță hotărâtoare pentru depăși
rea crizei economice actuale :

1. PROMOVAREA LARGA A CO
LABORĂRII ECONOMICE MON
DIALE PRIN REGLEMENTAREA 
SITUAȚIEI IN COMERȚUL INTER
NAȚIONAL, astfel incit acesta să 
devină cu adevărat un instrument 
eficient al creșterii economicei

In acest sens este necesar să se 
pună capăt tendințelor de intensifi
care a măsurilor protecționiste care 
limitează posibilitățile de dezvoltare 
a schimburilor economice, să se. ac
ționeze cu mai multă fermitate pen
tru instaurarea unui comerț liber și 
echitabil, pentru eliminarea practici
lor discriminatorii, a oricăror condi
ții politice sau de altă natură care 
frânează comerțul mondial. în aceas
tă privință considerăm necesar ca 
țările dezvoltate să se angajeze să nu 
introducă noi măsuri -restrictive, să 
renunțe la practicile comerciale in
compatibile cu angajamentele lor in
ternaționale. în general trebuie să 
eliminăm, pe baza unui calendar 
precis, orice fel de măsuiri restrictive 
care prejudiciază interesele țărilor în 
curs de dezvoltare, ale întregii comu
nități mondiale. Se impune ca țările 
dezvoltate să efectueze adaptările ne
cesare pentru a facilita exporturile 
de produse industriale ale țărilor în 
cuns de dezvoltare, să îmbunătățească 
sistemul generalizat de preferințe și 
să-1 aplice în mod consecvent și ne- 
di scrim inatoriu.

2. SOLUȚIONAREA PROBLEMEI 
MATERIILOR PRIME.

Asigurarea comercializării materii
lor prime la prețuri remuneratorii 
pentru producători, si echitabile pen
tru consumatori ar contribui substan
țial la oprirea înrăutățirii situației 
economice a marii majorități a ță
rilor în curs de dezvoltare, la asigu
rarea stabilității economiei mondiale. 
Pentru aceasta este necesar să se 
adopte și să se pună în aplicare mă
suri concrete și eficiente, de natură 
să asigure raporturi corespunzătoare 
între prețurile materiilor prime Și 
cele ale produselor industriale.

3. CONVENIREA UNOR PROGRA
ME SPECIALE DE AJUTORARE A 
ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOL
TARE ÎN DOMENIUL AGRICULTU
RII, AL INDUSTRIEI, AL TRANS
PORTURILOR ȘI IN ALTE DOME
NII, care să asigure condițiile nece
sare pentru o mai bună valorificare 
a resurselor lor materiale și umane, 
pentru progresul economic și social 
al acestor țări, în primul rind al ce
lor mai puțin dezvoltate dintre ele.

Aplicarea unor asemenea programe 
s-ar înscrie printre căile și mijloa
cele de sprijinire a țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a atinge un nivel 
rezonabil al creșterii economice. 
Aceasta ar contribui la crearea unei 
baze materiale pentru fructificarea 
eforturilor proprii și energiilor crea
toare ale popoarelor, ar da noi im
pulsuri creșterii economice în țările 
respective și. totodată, ar stimula în
suși procesul de creștere în țările 
dezvoltate.

4. ASIGURAREA UNUI TRANS
FER SUBSTANȚIAL DE TEHNOLO
GII MODERNE CĂTRE ȚĂRILE 
IN CURS DE DEZVOLTARE, IN 
CONDIȚII AVANTAJOASE, care să 
corespundă nevoilor de dezvoltare, 
condițiilor specifice din aceste țări. 
Dată fiind importanța tehnologiilor 
moderne în asigurarea și accelerarea 
progresului economico-social se im
pune și urgentarea convenirii cadru
lui internațional de principii și re
guli care să guverneze transferul 
internațional de tehnologie în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare.

5. SPRIJINIREA FORMARII DE 
CADRE NAȚIONALE ÎN TARILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE și evi
tarea consecințelor deosebit de ne
gative pe care le are racolarea de 
cadre calificate asupra economiilor 
acestora.

Abordînd această problemă într-un 
spirit constructiv, de cooperare si 
înțelegere. U.N.C.T.A.D. poate avea 
o contribuție pozitivă la formularea 
de recomandări privind politicile și 
măsurile care să fie convenite în 
acest sens.

6. SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII 
COOPERĂRII ECONOMICE ÎNTRE 
TARILE ÎN CURS DE DEZVOL
TARE.

Programele adoptate în această 
privință de „Grupul celor 77“ — la 
a căror elaborare și-a adus contribu
ția șj România — oferă un cadru co
respunzător de acțiune pentru ca ță
rile în curs de dezvoltare să-și poată 
rezolva cu forțe proprii o serie de 
probleme ale asigurării progresului 
lor economico-social. Pentru reali
zarea acțiunilor convenite de țările 
în curs de dezvoltare un rol impor
tant trebuie să-l aibă și aportul co
munității internaționale in favoarea 
acestei noi dimensiuni a cooperării 
economice interstatale. Actuala con
ferință constituie o ocazie potrivită 
pentru reafirmarea și întărirea an
gajamentului țărilor dezvoltate de a 
acorda sprijinul necesar, prin inter
mediul U.N.C.T.A.D. și în cadrul mal 
larg al O.N.U. și instituțiilor sale 
specializate, pentru extinderea con
lucrării economice intre țările in 
curs de. dezvoltare în vederea pu
nerii cît mai depline in valoare a 
potențialului lor economic — ceea ce 
ar contribui și la impulsionarea co
laborării economice pe plan mon
dial.

7. SPORIREA SUBSTANȚIALĂ A 
FONDURILOR ALOCATE PENTRU 
SPRIJINIREA ȚĂRILOR IN CURS 
DE DEZVOLTARE.

Depășirea dificultăților acute ce 
confruntă țările în curs de dezvoltare 
reclamă, după opinia,, noastră, pe 
lîngă efortul propriu, măsuri de spo
rire a asistenței oficiale internațio
nale, astfel îneît în următorii 3—1 
ani să se pună la dispoziția acestora 
un volum anual de resurse finan
ciare suplimentare de circa 60 mi
liarde dolari, j.

8. SOLUTIONAREA PROBLEMEI 
DATORIEI EXTERNE A ȚĂRILOR 
IN CURS DE DEZVOLTARE.

Problema datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare a căpătat as
tăzi un caracter global. Soluționarea 
ei reclamă măsuri hotărîte, îndrăz
nețe, de amploare, care să constituie 
un sprijin efectiv acordat acestor 
țări în depășirea greutăților create 
de criza economică mondială, in re
ducerea volumului datoriei lor ex
terne.

In concepția României, aceasta im
pune anularea datoriilor țărilor ce
lor mai sărace, cu un venit pe locui
tor pînă la 500—600 dolari, reduce
rea și reeșalonarea datoriilor celor
lalte țări în curs de dezvoltare, fără 
dobîndă sau cu dobînzi mici, pe o 
perioadă lungă, reducerea urmînd să 
se facă proporțional cu venitul na
țional pe locuitor al acestor țări. În 
acest scop este necesară stabilirea 
unor principii și proceduri acceptate 
pe plan internațional, care.să orien
teze , discuțiile și negocierile între 
țările debitoare și țările creditoare 
în problemele datoriei externe.

9. CONVENIREA DE MODALI
TĂȚI PRACTICE PENTRU REDU
CEREA ȘI STABILIZAREA DOBÎN- 
ZILOR LA NIVELURI REZONABI
LE ȘI PENTRU ASIGURAREA AC
CESULUI TARILOR ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE LA CREDITELE IN
TERNAȚIONALE ÎN CONDIȚII 
PREFERENȚIALE.

După părerea României, pentru 
aceste țări dobinzile nu ar trebui să 
depășească 5 la sută, iar pentru ță
rile cele mai sărace să se acorde cre
dite cu dobinzi de 2—3 la sută sau 
fără dobindă. Dobinzile plătite peste 
aceste limite ar trebui să fie consi
derate ca o restituire a datoriilor.

Atingerea acestui obiectiv ar fi de 
natură, să redea creditului interna
țional roiul pozitiv și stimulator care 
îi revine în facilitarea schimburilor 
internaționale, a activităților econo
mice, a investițiilor^ productive.

10. TRECEREA HOTĂRÎTĂ LA 
REDUCEREA CHELTUIELILOR MI
LITARE, AL CĂROR NIVEL CON
STITUIE UNUL DIN PRINCIPALII 
FACTORI DE AGRAVARE A SI
TUAȚIEI ECONOMICE MONDIALE.

Cursa înarmărilor reprezintă o u- 
riașă risipă de resurse financiare, 
materiale și umane, de potențial ști
ințific și tehnologic ; ea constituie o 
povară mai grea decît oricînd pe 

umerii tuturor popoarelor și este 
incompatibilă cu eforturile pentru 
depășirea crizei economice mondi
ale, pentru lichidarea subdezvoltării 
și asigurarea progresului întregii 
omeniri.

începerea unui proces real de dez
voltare de natură să oprească actuala 
tendință de creștere accelerată a 
cheltuielilor de înarmare și să de
termine o reducere substanțială a 
acestora ar deschide perspective noi 
nu numai pentru asigurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră, dar 
ar permite totodată reconversiunea 
în scopuri pașnice, de dezvoltare, a 
fondurilor astfel eliberate.

România a prezentat, în. acest 
sens, propuneri concrete privind re
ducerea cheltuielilor militare pînă în 
anul 1985 cu 10—15 la sută, urmînd 
ca o parte din fondurile economisite 
să fie folosite pentru progresul eco
nomic al țărilor care efectuează 
aceste reduceri, iar cealaltă parte 
pentru sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare.

Ținînd seama de ponderea însem
nată deținută de țările celor două 
blocuri militare — N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia — în ansamblul 
cheltuielilor militare mondiale, un 
pas important în această direcție 
l-ar putea constitui începerea unor 
negocieri directe între țările mem
bre ale acestor blocuri privind limi
tarea înarmărilor și dezarmarea, în 
primul rind nucleară, înghețarea și 
reducerea cheltuielilor militare în 
procente sau în expresie absolută. 
Traducerea în viață a acestei pro
puneri ar avea o importantă hotărâ
toare pentru declanșarea unui pro
ces real de diminuare a cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. 
S-ar realiza astfel un pas concret în 
direcția dezideratului vital al ome
nirii — securitatea și pacea — și 
totodată s-ar aduce o contribuție e- 
fectivă la sprijinirea eforturilor de 
progres ale țărilor în curs de dez
voltare, la îmbunătățirea climatului 
economic mondial.

Domnule președinte,
România s-a pronunțat și se pro

nunță consecvent pentru perfecțio
narea Organizației Națiunilor Unite 
și creșterea rolului ei în viața in
ternațională. în concepția țării 
noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, O.N.U. reprezintă cadrul 
cel^ mai potrivit pentru participarea 
democratică, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor Ia soluționarea ma
rilor probleme cu care este confrun
tată lumea contemporană. Noi apre
ciem că O.N.U. este chemată — și 
trebuie — să joace un rol mai activ 
în stimularea cooperării dintre state 
pe plan economic, tehnic, științific, 
al formării de cadre etc., precum și 
în instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

O importanță deosebită ar avea în 
acest sens lansarea negocierilor glo
bale din cadrul O.N.U. în domeniile
materiilor prime, energiei, comerțu
lui, dezvoltării și monetar-financiar. 
Avînd în vedere însemnătatea deo
sebită a acestor negocieri, efectul 
pozitiv pe care l-ar avea inițierea 
lor asupra dialogului economic in
ternațional dintre țările dezvoltate 
și țările în curs de dezvoltare, con
siderăm că trebuie să se depună 
toate eforturile pentru inițierea în 
1984 a tratativelor pe probleme în 
care există .deja un acord, urmînd 
ca în prima etapă a negocierilor să

paralel, discuțiile 
consensului asupra 
care se manifestă 
Acționînd cu per

se continue, în 
pentru lărgirea 
problemelor in 
încă divergențe.
severență, inspirîndu-ne ȘÎ din ex
periența pozitivă a altor negocieri 
internaționale complexe, cum au fost 
acelea din cadrul Conferinței O.N.U. 
privind dreptul mării, se poate a- 
junge la acorduri de substanță, ge
neral acceptabile, in direcția soluțio
nării marilor probleme ale vieții e- 
conomice internaționale contempora
ne, in interesul tuturor țărilor, al 
asigurării dreptului fundamental al 
popoarelor la viață, la bunăstare și 
pace.

în această ordine de preocupări, 
România acordă o importanță spe
cială acțiunilor vizând soluționarea 
problemelor monetar-financiare, ale 
restructurării sistemului monetar in
ternațional, care trebuie să se înscrie 
cu prioritate în atenția comunității 
internaționale. De aceea, împărtășim 
ideca convocării unei conferințe mo
netar-financiar internaționale, care 
sâ reglementeze problemele din 
acest domeniu.

Considerăm, de asemenea, necesa
ră întărirea mecanismului de con
sultări și negocieri din cadrul 
U.N.C.T.A.D. pentru examinarea și 
soluționarea problemelor economiei 
mondiale prin adoptarea de către 

țările membre de măsuri concertate 
care să răspundă intereselor dezvol
tării armonioase a economiei mon
diale și cerințelor edificării noii or
dini economice internaționale. A- 
preciem că organizarea de reuniuni 

ale Consiliului U.N.C.T.A.D. la nivel 
ministerial, cel puțin o dată la doi 
ani, ar permite o analiză mai siste
matică a problemelor economiei 
mondiale și definirea unor înțelegeri 
privind acțiunile care ar fi necesare 
în continuare- Ca organism cu parti
cipare universală. U.N.C.T.A.D. tre
buie să devină un instrument mai 
eficient în convenirea de măsuri 
concrete cu implicații practice in 
direcția ameliorării situației econo
mice internaționale.

Pentru depășirea situației econo
mice internaționale actuale nu este 
suficientă numai realizarea unor 
înțelegeri generale, de principiu, 
pe problemele ordinii de zi a 
U.N.C.T.A.D. VI. Este imperios ne
cesară realizarea de progrese semni
ficative în rezolvarea practică a di
ficultăților economice majore. în li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. De aceea trebuie să avem 
în vedere convenirea unor modali
tăți de a continua dialogul și după 
sesiune, în forme adecvate, care să 
permită materializarea înțelegerile’" 
și deciziilor care vor fi luate la at 
tuala conferință. ‘

Acestea sînt, domnule președinte, 
citeva din acțiunile și măsurile care, 
în concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu trebuie în
treprinse de urgență pentru accele
rarea dezvoltării și începerea unui 
proces efectiv de instaurare a noii 
ordini economic^'internaționale, pen
tru depășirea dificultăților create de 
criză și asigurarea stabilității econo
mice și politice mondiale.

Domnule președinte,
Domnule secretar general, 
Doamnelor și domnilor,
România, președintele Nicolae 

Ceaușescu apreciază că gravitatea 
situației economice internaționale 
pune în fața tuturor țărilor și grupu
rilor de țări participante la Belgrad, 
indiferent de mărime, nivel de dez
voltare și sistem social-economic, 
sarcina de înaltă responsabilitate 
față de propriile popoare, față de 
destinul omenirii în general, de a 
acționa cu. hotărâre pentru conveni
rea de măsuri concrete, eficiente și 
concertate care să deschidă perspec
tive reale pentru revitalizarea pro
cesului dezvoltării' în lume — con
diție esențială a întăririi colaborării 
și păcii în lume.

în același timp, România, președin
tele său consideră că orientarea 
într-o direcție pozitivă a cursUlui 
evenimentelor economice internațio
nale depinde astăzi de ' capacitatea 
țărilor în curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate de a întări unitatea 
și colaborarea dintre ele. în acest 
scop se impune intensificarea con
sultărilor reciproce Ia orice niveluri 
considerate corespunzătoare, inclu
siv în cadrul unei reuniuni la nive
lul cel mai înalt consacrate exclusiv 
problemelor economice. A

împreună cu celelalte țări în cursc" 
de dezvoltare, cu țările nealiniate. 
România se pronunță nu pentru o 
confruntare între țările în curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate, ci pen
tru o colaborare egală, care să țină 
seama de necesitatea imperioasă a 
dezvoltării economice și sociale a ță
rilor rămase în urmă, a asigurării 
unui sprijin mai substanțial in fa
voarea țărilor sărace din partea ță
rilor bogate. Sperăm că, la această 
reuniune, țările dezvoltate vor veni 
în întîmpinarea propunerilor țărilor 
în curs de dezvoltare, că toate țările 
vor acționa într-un spirit constructiv, 
de conlucrare, în vederea convenirii 
de soluții realiste la problemele e- 
conomice internaționale. România 
dorește — și va face totul pentru 
ca reuniunea de la Belgrad să mar
cheze o cotitură reală în eforturile 
de colaborare și progres — să aducă o 
contribuție importantă la imprima
rea unui curs pozitiv în relațiile e- 
conomice internaționale în scopul 
asigurării stabilității economice și 
politice mondiale.

în spiritul întregii sale politici de 
colaborare și pace, bazată pe excep
ționala activitate internațională a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România își exprimă hoțărirea fer
mă de a conlucra strîns cu celelalte 
țării participante la conferință, de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
instaurarea în viața internațională a 
unui climat de înțelegere, colabora
re. securitate si pace, la făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte 
pe planeta noastră.

BELGRAD 9 — Trimisul Agerpres. 
Ilie Șerbănescu, transmite : în ca
drul dezbaterilor generale, joi și-au 
expus punctul de vedere asupra pro
blemelor analizate de sesiunea 
U.N.C.T.A.D.-VI șefii delegațiilor a 
numeroase state, precum și repre
zentanții unor organizații interna
ționale.

îh cuvântarea sa. Indira Gandhî, 
primul ministru al Indiei — țară 
care deține, în prezent, președinția 
mișcării de nealiniere — s-a referit 
pe larg la fenomenele de criză și 
celelalte dificultăți din economia 
mondială, apreciind că acestea sint 
resimțite acut de toate statele lumii, 
dar în primul rind de către ță
rile în curs de dezvoltare. Vorbind 
despre interdependentele din lumea 
contemporană, premierul indian a 
accentuat că ..nu este posibil ca 
anumite țări să continue să prospe
re. ignorînd situația de stagnare a 
altora". ..Mă aflu printre cei care 
sint convinși că nu este posibilă o 
redresare viabilă a Nordului fără 
dezvoltarea Sudului. Lumea este 

prea interdependentă pentru a per
mite o separare a celor două pro
cese" — a spus premierul indian, 
avertizând, totodată, asupra „exce
sului de optimism" al unora în 'le
gătură cu semnele de relansare eco
nomică existente in anumite state 
industrializate.

„în relațiile economice internațio
nale — a declarat ministrul comer
țului exterior al Poloniei, Tadeusz 
Nestorowycz — se amplifică feno
menele negative. în special protec- 
tionismul și discriminările in dome
niul comerțului".

Vorbitorul a subliniat, în conti
nuare. că ar fi potrivit. îndeosebi, 
să se întreprindă măsuri pentru cău
tarea unei rezolvări globale a pro
blemei datoriilor externe și pentru 
elaborarea unor asemenea principii 
și metode în acest domeniu care să 
nu fie legate de impunerea, pentru 
țările debitoare, a unor programe 
deflaționiste discriminatorii sau de 
limitare a acordării de noi mijloace 
financiare, ci', dimpotrivă, să contri

LUCRĂRILE SESIUNII
buie la stimularea cererii pe piața 
mondială, care constituie o condiție 
necesară pentru ameliorarea con
juncturii economice.

Directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), Edouard 
Saouma, a adresat participanților la 
sesiunea U.N.C.T.A.D. apelul de a 
acționa pentru realizarea unui „nou 
consens" asupra priorității speciale a 
celor mai acute și dureroase probleme 
ale țărilor și popoarelor celor mai 
sărace, între care a thenționat pro
blemele comerțului și dezvoltării în 
domeniul agriculturii.

Ministrul afacerilor externe al 
Braziliei, Ramiro Saraiva Guerreiro, 
a declarat că actuala criză econo
mică mondială poate fi depășită nu
mai dacă vor fi rezolvate proble
mele comune ale statelor dezvoltate 
și ale țărilor în curs de dezvoltare. 

Pentru înlăturarea crizei economice 
mondiale — a spus el — sînt nece
sare reducerea dobînzilor, acordarea 
de credite pentru dezvoltare in con
diții favorabile, asigurarea unor 
preturi echitabile pentru . materiile 
prime și facilitarea accesului pe pie
țele statelor dezvoltate al produse
lor provenind din țările în curs de 
dezvoltare.

în intervenția sa. ministrul comer
țului exterior al Suediei, Mats Hell- 
strom, a evidențiat interdependența 
în lumea contemporană dintre redre
sarea economică a statelor dezvolta
te și asigurarea progresului țărilor in 
curs de dezvoltare. El a subliniat că 
„realizările obținute de statele in
dustrializate occidentale în lupta 
antiinflaționistă au fost plătite cu un 
preț greu, care amenință să limiteze 
efectele pozitive ale acestor schim
bări încurajatoare asupra economii

lor țărilor în curs de dezvoltare". 
Vorbind despre căile de depășire a 
actualei crize din economia mondială 
și de sporire a asistenței pentru dez
voltare, șeful delegației suedeze s-a 
referit în special la stăvilirea cursei 
înarmărilor. El a arătat că fondurile 
alocate pe plan mondial pentru înar
mare au ajuns la nivelul astronomic 
de circa 700 miliarde de dolari anual, 
ceea ce reprezintă de 25 de ori mai 
mult decît fondurile destinate ajuto
rării țărilor în curs de dezvoltare.

Roy Williams, subsecretar la Minis
terul Comerțului al Marii Britanii, a 
exprimat opinia că „în etapa actua
lă. mai mult decît oricînd in trecut, 
este necesar ca dialogul Nord-Sud 
să producă rezultate concrete". Șeful 
delegației britanice a declarat, în 
continuare, că „este în interesul tu
turor țărilor ca actuala conferință de 
la Belgrad să depună eforturi pen
tru a se ajunge la un acord asupra 

■unei abordări realiste și practice a 
problemelor'complexe și interdepen
dente ca care este confruntată ome
nirea în domeniile comerțului, mate

riilor prime, datoriei externe. în sec
torul monetar și financiar".

Președintele Băncii Mondiale, Al
den Clausen, a apreciat, în alocu
țiunea 6a. că actuala recesiune mon
dială afectează, fără excepție, toate 
statele lumii, precum și instituțiile 
bancare și financiare internaționale. 
Acordind o atenție deosebită proble
mei datoriilor externe, el a apreciat 
că o modalitate pentru soluționarea 
acesteia constă în sporirea exportu
rilor statelor în curs de dezvoltare, 
implicit a veniturilor lor in devize. 
O asemenea evoluție, a arătat vorbi
torul. presupune însă înlesnirea acce
sului produselor statelor in cuns de 
dezvoltare pe piețele internaționale, 
prin eliminarea barierelor protecțio- 
ni6te.

Lansînd un apel statelor dezvoltate 
să privească cu realism această si
tuație. de soluționarea căreia. în ul
timă instanță, sint direct interesate. 
Clausen a adăugat că restructurarea 
sistemului monetar internațional este 
esențială pentru redresarea economi- 

. că mondială.

Întrevederi ale șefului 
delegației române

Reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cea de-a Vl-a sesiu
ne a U.N.C.T.A.D., tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, conducătorul delegației 
române la sesiune, a avut convorbiri 
de lucru cu Tadeusz Nestorowycz, 
ministrul comerțului exterior al R.P. 
Polone. Abdelaziz Lasram, ministru 
aP economiei naționale al Tunisiei. 
Hector Hernandez Cervantes, secre
tar.de stat pentru comerț și dezvol
tare industrială al Mexicului. Edjam- 
pan Thiemele Amoakon. ministrul,' 
comerțului al Coastei de Fildeș, pre
cum și cu șefi ai altor delegații.

în cursul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme de pe ordinea de 
zi a sesiunii, precum și aspecte ale 
dezvoltării relațiilor economice din
tre România și țările respective.
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